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ของ

เทศบาลตาบลบ้านสาง
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านสาง
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตาบลบ้านสาง จะได้เสนอร่างเทศบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านสาง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลบ้ า นสาง จึ ง ขอชี้ แ จงให้ ท่ านประธานและสมาชิ ก ทุ กท่ า นได้ท ราบถึ ง สถานะการคลั ง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
(1.1) งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ .....2....... เดือน สิง หาคม พ.ศ. 2560
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
11,723,923.11 บาท
1.1.2 เงินสะสม
3,633,971.29 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
5,412,934.46 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน - โครงการ
รวมเป็นเงิน - บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน
- โครงการ
รวมเป็นเงิน - บาท
1.1.6 เงินกู้คงค้าง
จานวน 5,071,447.36 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 18,254,769.89 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
137,565.57 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
32,030.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
124,897.35 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
3,225.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
13,718,402.57 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
4,238,649.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
9,392,864.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 27,301,925.84 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
1,657,229.38 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว) 8,990,945.00 บาท
งบดาเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)5,071,052.41 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
1,392,335.05 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น )
10,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
787,500.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 9,392,864.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน
บาท
( จานวนเงินที่ได้รับการอนุมัติจ่าย )
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2.1 รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ปี พ.ศ.2559

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
137,565.57
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
32,030.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
124,897.35
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
3,225.00
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
297,718.32
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
13,718,402.57
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
13,718,402.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
4,238,649.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4,238,649.00
รวม
18,254,769.89

ประมาณการ
ปี พ.ศ.2560

ประมาณการ
ปี พ.ศ.2561

121,000.00
44,500.00
100,000.00
-

123,800.00
43,200.00
150,000.00
-

220,000.00
485,500.00

27,000.00
344,000.00

14,014,500.00

14,500,000.00

14,014,500.00

14,500,000.00

17,500,000.00

16,156,000.00

17,500,000.00
32,000,000.00

16,156,000.00
31,000,000.00
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2.2 รายจ่าย
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินการ (หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอย และวัสดุ และหมวดค่า
สาธารณูปโภค)
งบลงทุน ( หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง )
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น )
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ

รายจ่ายจริง
ปี พ.ศ.2559

ประมาณการ
ปี พ.ศ.2560

ประมาณการ
ปี พ.ศ.2561

1,657,229.38
8,990,945.00

11,147,660.00
10,230,240.00

11,169,580.00
10,641,920.00

5,071,052.41

7,986,900.00

7,900,200.00

1,392,335.05

1,795,700.00

433,800.00

10,000.00
787,500.00
17,909,061.84

12,000.00
827,500.00
32,000,000.00

12,000.00
842,500.00
31,000,000.00
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