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คําแถลงงบประมาณ 

  ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระจับ 
 

  บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหาร  เทศบาลตําบลกระจับจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ตอสภาเทศบาลตําบลกระจับอีกครั้งหนึ่ง  ดังนั้น โอกาสนี้คณะผูบริหารจึงขอแถลงใหทาน
ประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระจับทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลังของเทศบาล ตลอดจน
หลักการ และแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2559  ของเทศบาล   ดังตอไปนี้ 
 

1.สถานะการคลังของเทศบาล 
1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

   ดานรายรับ 
   ในปงบประมาณ  2557 เทศบาลตําบลกระจับ  มีรายรับท้ังสิ้น 58,321,337.78 บาท 
สูงกวา  ประมาณการรับท่ีตั้งไว   จํานวน  2,407,337.78  บาท  
   ในปงบประมาณ พ.ศ.2558  ระยะเวลาหกเดือนแรก เทศบาลตําบลกระจับ มีรายรับ
จริงท้ังสิ้น  จํานวน 29,060,329.34 ต่ํากวา รายรับจริงในชวงระยะเวลาเดียวกันของปงบประมาณ           
พ.ศ.2557   เปนเงิน 11,691,504.10 บาท 
   ดานรายจาย 
   ในปงบประมาณ 2557 เทศบาลตําบลกระจับ มีรายจายท้ังสิ้น 54,540,835.61 บาท   
ต่ํากวา  ประมาณการรายจายท่ีตั้งไว   จํานวน 1,373,164.39  บาท  
   ในปงบประมาณ พ.ศ.2558   ระยะเวลาหกเดือนแรก  เทศบาลตําบลกระจับ              
มีรายจายจริงท้ังสิ้น  จํานวน  16,135,338.43 บาท   สูงกวารายจายจริงในชวงระยะเวลาเดียวกันของ
ปงบประมาณ  พ.ศ.2557   เปนเงิน  2,550,694.07  บาท     
                         1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 56,575,590.12 บาท    
      1.1.2 เงินสะสม  จํานวน  23,082,412.08  บาท  
                         1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 16,848,473.23  บาท  
                         1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน....-......โครงการ 
                               รวม................-................บาท 
                         1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน......3......โครงการ 
                                รวม........3,300,000....บาท 
                  1.2  เงินกูคงคาง 
         -เงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวนเงิน .........-............บาท 
         -เงินกูธนาคารกรุงไทย  จํานวนเงิน  ......4,389,256.62......  บาท 
 
 



2.การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2557 
(1) รายรับจริงท้ังสิ้น  67,301,227.78.-  บาท  ประกอบดวย    
หมวดภาษีอากร จํานวน 42,087,190.53.- บาท 
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและคาใบอนุญาต จํานวน 1,356,997.80.- บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 677,250.45.- บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 41,793.- บาท 
หมวดรายไดจากทุน จํานวน 6,300.- บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 14,151,806.- บาท 
(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   จํานวน 8,979,890.- บาท 
(3) รายจายจริง จํานวน 54,540,835.61.- บาท  ประกอบดวย    
งบกลาง จํานวน 5,416,906.19.- บาท 
งบบุคลากร  จํานวน 17,655,606.- บาท 
งบดําเนินงาน  จํานวน 12,223,261.09.- บาท 
งบลงทุน จํานวน 14,423,208.98.- บาท 
งบรายจายอ่ืน  จํานวน 2,638,031.- บาท 
งบเงินอุดหนุน  จํานวน 2,183,822.35.- บาท 
(4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 8,979,890.- บาท 
(5) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี   จํานวน 1,208,915.- บาท 
    
3.งบเฉพาะการ 
  ประเภทกิจการประปา  กิจการประปา 
 ดานรายรับ 
 ในปงบประมาณ  พ.ศ.2557  ประมาณการรายรับไว ท้ังสิ้น 5,435,500 บาท                       
การประปามีรายรับจริงท้ังสิ้น 5,526,545.86 บาท  รายรับ  สูงกวา ประมาณการท่ีตั้งรับไว เปนเงิน  
91,045.86  บาท   
   ในปงบประมาณ  พ.ศ.2558  ระยะเวลาหกเดือนแรก กองการประปา มีรายรับจริง
ท้ังสิ้น  จํานวน  3,052,020.79  บาท   สูงกวารายรับจริงในชวงระยะเวลาเดียวกันของปงบประมาณ            
พ.ศ.2557   เปนเงิน  394,560  บาท   
 ดานรายจาย 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2557  ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น 5,435,500 บาท              
กองการประปา  มีรายจายจริงท้ังสิ้น 5,181,348.85  บาท  ต่ํากวางบประมาณท่ีตั้งไว 254,151.15 บาท   

   ในปงบประมาณ พ.ศ.2558    ระยะเวลาหกเดือนแรก  กองการประปา  มีรายจาย
จริงท้ังสิ้น  จํานวน 1,896,510.28  บาท   ต่ํากวารายจายจริงในชวงระยะเวลาเดียวกันของปงบประมาณ 
พ.ศ.2557   เปนเงิน  88,790.71 บาท  
   กูเงินจากธนาคาร/กสท./อ่ืนๆ                           จํานวน............-.................บาท 
   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                                จํานวน.......... .-.................บาท 
   กําไรสุทธิ                                                 จํานวน............-.................บาท 
   เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ณ วันท่ี 21  กรกฎาคม 2558   จํานวน 6,896,145.48 บาท 



คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

เทศบาลตําบลกระจับ 
อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี 

2.1 รายรับ 
รายรับ รายรับจริง 

ป พ.ศ.2557 
ประมาณการ 
ป พ.ศ.2558 

ประมาณการ 
ป พ.ศ.2559 

รายไดจัดเก็บเอง     
    หมวดภาษีอากร 10,236,874 85 12,812,000 10,845,000 
    หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,356,997 80 1,364,000 1,420,000 
    หมวดรายไดจากทรัพยสิน 677,250 45 770,000 695,000 
    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - - - 
    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 41,793 - 50,000 70,000 
    หมวดรายไดจากทุน 6,300 - 5,000 5,000 
    รวมรายไดจัดเก็บเอง 12,319,216 10 15,001,000 13,035,000 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

    

     หมวดภาษีจัดสรร 31,850,315 68 27,120,000 30,765,000 
     รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

31,850,315 68 27,120,000 30,765,000 

     หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 14,151,806 - 14,000,000 14,200,000 
     หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,979,890 - - - 
     รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

23,131,696 - 14,000,000 14,200,000 

รวม 67,301,227 78 56,121,000 58,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

เทศบาลตําบลกระจับ 
 

อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี 
2.2 รายจาย 

รายรับ รายจายจริง 
ป พ.ศ.2557 

ประมาณการ 
ป พ.ศ.2558 

ประมาณการ 
ป พ.ศ.2559 

จายจากงบประมาณ     
   งบกลาง 5,416,906 19 7,069,600 7,203,090 
   งบบุคลากร 17,655,606 - 20,304,360 21,187,700 
   งบดําเนินงาน 12,223,261 09 17,907,740 13,716,510 
   งบลงทุน 14,423,208 98 8,592,300 12,678,700 
   งบรายจายอ่ืน 2,638,031 - 40,000 40,000 
   งบเงินอุดหนุน 2,183,822 35 2,207,000 3,174,000 

รวมจายจากงบประมาณ 54,540,835 61 56,121,000 58,000,000 
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