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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระจับ
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหาร เทศบาลตําบลกระจับจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ตอสภาเทศบาลตําบลกระจับอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น โอกาสนี้คณะผูบริหารจึงขอแถลงใหทาน
ประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระจับทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลังของเทศบาล ตลอดจน
หลักการ และแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาล ดังตอไปนี้
1.สถานะการคลังของเทศบาล
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ดานรายรับ
ในปงบประมาณ 2557 เทศบาลตําบลกระจับ มีรายรับทั้งสิ้น 58,321,337.78 บาท
สูงกวา ประมาณการรับที่ตั้งไว จํานวน 2,407,337.78 บาท
ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ระยะเวลาหกเดือนแรก เทศบาลตําบลกระจับ มีรายรับ
จริ งทั้ งสิ้ น จํ านวน 29,060,329.34 ต่ํ า กว า รายรั บ จริ งในช ว งระยะเวลาเดี ย วกั น ของป งบประมาณ
พ.ศ.2557 เปนเงิน 11,691,504.10 บาท
ดานรายจาย
ในปงบประมาณ 2557 เทศบาลตําบลกระจับ มีรายจายทั้งสิ้น 54,540,835.61 บาท
ต่ํากวา ประมาณการรายจายที่ตั้งไว จํานวน 1,373,164.39 บาท
ในป ง บประมาณ พ.ศ.2558 ระยะเวลาหกเดื อ นแรก เทศบาลตํ า บลกระจั บ
มีรายจายจริงทั้งสิ้น จํานวน 16,135,338.43 บาท สูงกวารายจายจริงในชวงระยะเวลาเดียวกันของ
ปงบประมาณ พ.ศ.2557 เปนเงิน 2,550,694.07 บาท
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 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 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน 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) รายรับจริงทั้งสิ้น 67,301,227.78.- บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและคาใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
(3) รายจายจริง จํานวน 54,540,835.61.- บาท ประกอบดวย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่

จํานวน 42,087,190.53.- บาท
จํานวน 1,356,997.80.- บาท
จํานวน
677,250.45.- บาท
จํานวน
41,793.- บาท
จํานวน
6,300.- บาท
จํานวน
14,151,806.- บาท
จํานวน
8,979,890.- บาท
จํานวน 5,416,906.19.- บาท
จํานวน
17,655,606.- บาท
จํานวน 12,223,261.09.- บาท
จํานวน 14,423,208.98.- บาท
จํานวน
2,638,031.- บาท
จํานวน 2,183,822.35.- บาท
จํานวน
8,979,890.- บาท
จํานวน
1,208,915.- บาท

3.งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการประปา กิจการประปา
ดานรายรับ
ในป ง บประมาณ พ.ศ.2557 ประมาณการรายรั บ ไว ทั้ ง สิ้ น 5,435,500 บาท
การประปามี รายรับ จริงทั้ งสิ้ น 5,526,545.86 บาท รายรับ สู งกว า ประมาณการที่ ตั้ งรับ ไว เป น เงิ น
91,045.86 บาท
ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ระยะเวลาหกเดือนแรก กองการประปา มีรายรับจริง
ทั้ งสิ้ น จํ านวน 3,052,020.79 บาท สูงกวารายรับ จริงในชวงระยะเวลาเดี ย วกั น ของป งบประมาณ
พ.ศ.2557 เปนเงิน 394,560 บาท
ดานรายจาย
ในป ง บประมาณ พ.ศ.2557 ตั้ ง งบประมาณรายจ า ยทั้ ง สิ้ น 5,435,500 บาท
กองการประปา มีรายจายจริงทั้งสิ้น 5,181,348.85 บาท ต่ํากวางบประมาณที่ตั้งไว 254,151.15 บาท
ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ระยะเวลาหกเดือนแรก กองการประปา มีรายจาย
จริงทั้งสิ้น จํานวน 1,896,510.28 บาท ต่ํากวารายจายจริงในชวงระยะเวลาเดียวกันของปงบประมาณ
พ.ศ.2557 เปนเงิน 88,790.71 บาท
กูเงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ
จํานวน............-.................บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จํานวน.......... .-.................บาท
กําไรสุทธิ
จํานวน............-.................บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 จํานวน 6,896,145.48 บาท

2.1 รายรับ
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รายรับ

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บเอง
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
รวม

รายรับจริง
ป พ.ศ.2557

ประมาณการ ประมาณการ
ป พ.ศ.2558 ป พ.ศ.2559

10,236,874
1,356,997
677,250
41,793
6,300
12,319,216

85
80
45
10

12,812,000
1,364,000
770,000
50,000
5,000
15,001,000

10,845,000
1,420,000
695,000
70,000
5,000
13,035,000

31,850,315
31,850,315

68
68

27,120,000
27,120,000

30,765,000
30,765,000

14,151,806
8,979,890
23,131,696

-

14,000,000
14,000,000

14,200,000
14,200,000

67,301,227

78

56,121,000

58,000,000
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เทศบาลตําบลกระจับ
2.2 รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน

อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
รายรับ

รวมจายจากงบประมาณ

รายจายจริง
ป พ.ศ.2557
5,416,906
17,655,606
12,223,261
14,423,208
2,638,031
2,183,822
54,540,835

19
09
98
35
61

ประมาณการ
ป พ.ศ.2558

ประมาณการ
ป พ.ศ.2559

7,069,600
20,304,360
17,907,740
8,592,300
40,000
2,207,000
56,121,000

7,203,090
21,187,700
13,716,510
12,678,700
40,000
3,174,000
58,000,000

