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คําแถลงงบประมาณ 

  ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2558 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระจับ 
 

  บัดน้ี ถึงเวลาที่คณะผูบริหาร  เทศบาลตําบลกระจบัจะไดเสนอรางเทศบัญญติังบประมาณ

รายจายประจําป ตอสภาเทศบาลตําบลกระจับอีกครั้งหน่ึง  ดังน้ัน โอกาสน้ีคณะผูบริหารจึงขอแถลงใหทาน

ประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระจับทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลังของเทศบาล ตลอดจน

หลักการ และแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2558  ของเทศบาล   ดังตอไปน้ี 
 

1.สถานะการคลังของเทศบาล 

1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

   ดานรายรับ 

   ในปงบประมาณ  2556 เทศบาลตําบลกระจับ  มีรายรับทั้งสิ้น 61,992,133.17 บาท    

สูงกวาประมาณการรับที่ต้ังไว   จํานวน 11,115,799.42  บาท  

   ในปงบประมาณ พ.ศ.2557  ระยะเวลาหกเดือนแรก เทศบาลตําบลกระจับ มีรายรับ

จริงทั้งสิ้น  จํานวน 40,751,833.44 สูงกวา รายรับจริงในชวงระยะเวลาเดียวกันของปงบประมาณ           

พ.ศ.2556   เปนเงิน 16,911,913.25 บาท 

   ดานรายจาย 

   ในปงบประมาณ 2556 เทศบาลตําบลกระจับ มีรายจายทั้งสิ้น 56,466,763.35 บาท   

สูงกวาประมาณการรายจายที่ต้ังไว   จํานวน 6,358,563.35  บาท  

   ในปงบประมาณ พ.ศ.2557   ระยะเวลาหกเดือนแรก  เทศบาลตําบลกระจับ              

มีรายจายจริงทั้งสิ้น  จํานวน  18,686,032.50 บาท   สูงกวารายจายจริงในชวงระยะเวลาเดียวกันของ

ปงบประมาณ  พ.ศ.2556   เปนเงิน  971,228.14  บาท     

                         1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  60,564,137.28 บาท    

      1.1.2 เงินสะสม  จํานวน  33,859,508.81  บาท  

                         1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 15,903,347.69  บาท  

                         1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน .....-.....โครงการ 

                               รวม......-.........บาท 

                         1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน....3.......โครงการ 

                                รวม.....1,500,000......บาท 

                  1.2  เงินกูคงคาง 



         -เงินกูกองทุนสงเสรมิกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวนเงิน .........-........บาท 

         -เงินกูธนาคารกรุงไทย  จํานวนเงิน  ......5,399,574.99......  บาท 

2.การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2556 

 

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น  61,992,133.17  บาท  ประกอบดวย    

หมวดภาษีอากร จํานวน 37,338,380.87 บาท 

หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและคาใบอนุญาต จํานวน 1,267,954.90 บาท 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 619,919.99 บาท 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 48,754.41 บาท 

หมวดรายไดจากทุน จํานวน - บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,058,708 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   จํานวน 8,658,415 บาท 

(3) รายจายจริง จํานวน 47,808,348.35 บาท  ประกอบดวย    

งบกลาง จํานวน 4,821,494.96 บาท 

งบบุคลากร  จํานวน 15,081,819.09 บาท 

งบดําเนินงาน  จํานวน 14,121,958.16 บาท 

งบลงทุน จํานวน 11,959,685 บาท 

งบรายจายอื่น  จํานวน 34,940 บาท 

งบเงินอุดหนุน  จํานวน 1,788,451.14 บาท 

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 8,658,415 บาท 

(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่   จํานวน 394,645.50 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

3.งบเฉพาะการ 

  ประเภทกิจการประปา  กิจการประปา 

 ดานรายรับ 

 ในปงบประมาณ  พ.ศ.2556  ประมาณการรายรับไวทั้งสิ้น 4,681,270 บาท                       

การประปามีรายรับจริงทั้งสิ้น 4,200,240.12 บาท  รายรับตํ่ากวา  ประมาณการที่ต้ังรับไว เปนเงิน  

481,029.88  บาท   

   ในปงบประมาณ  พ.ศ.2557  ระยะเวลาหกเดือนแรก กองการประปา มีรายรับจริง

ทั้งสิ้น  จํานวน 1,257,015.43  บาท   สูงกวารายรับจริงในชวงระยะเวลาเดียวกันของปงบประมาณ            

พ.ศ.2556   เปนเงิน 41,513.21 บาท   

 ดานรายจาย 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2556  ต้ังงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 4,681,270 บาท              

กองการประปา  มีรายจายจริงทั้งสิ้น 3,985,260.80  บาท  ตํ่ากวางบประมาณที่ต้ังไว  696,009.20 บาท   

   ในปงบประมาณ พ.ศ.2557    ระยะเวลาหกเดือนแรก  กองการประปา  มีรายจาย

จริงทั้งสิ้น  จํานวน 1,969,084.56  บาท   ตํ่ากวารายจายจริงในชวงระยะเวลาเดียวกันของปงบประมาณ 

พ.ศ.2556   เปนเงิน 95,977.04  บาท  

   กูเงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ                           จํานวน............-.................บาท 

   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                                จํานวน.......... .-.................บาท 

   กําไรสุทธิ                                                 จํานวน............-.................บาท 

   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557   จํานวน  5,189,716.63 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

เทศบาลตําบลกระจับ 

อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี 

2.1 รายรับ 

รายรับ รายรับจริง 

ป พ.ศ.2556 

ประมาณการ 

ป พ.ศ.2557 

ประมาณการ 

ป พ.ศ.2558 

รายไดจัดเก็บเอง     

    หมวดภาษีอากร 9,388,098 65 9,190,000 12,812,000 

    หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,267,954 90 1,298,000 1,364,000 

    หมวดรายไดจากทรัพยสิน 619,919 99 665,000 770,000 

    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - - - 

    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 48,754 41 50,000 50,000 

    หมวดรายไดจากทุน -  5,000 5,000 

    รวมรายไดจัดเก็บเอง 11,324,727 95 11,208,000 15,001,000 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

    

     หมวดภาษีจัดสรร 27,950,282 22 24,702,000 27,120,000 

     รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

27,950,282 22 24,702,000 27,120,000 

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,058,708 - 14,000,000 14,000,000 

     หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 8,658,415 - - - 

     รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

22,717,123 - 14,000,000 14,000,000 

รวม 61,992,133 17 49,910,000 56,121,000 

 

 



 

 

 

 

 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

เทศบาลตําบลกระจับ 

อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี 

2.2 รายจาย 

รายรับ รายจายจริง 

ป พ.ศ.2556 

ประมาณการ 

ป พ.ศ.2557 

ประมาณการ 

ป พ.ศ.2558 

จายจากงบประมาณ     

   งบกลาง 4,821,494 96 6,019,860 7,069,600 

   งบบุคลากร 16,637,019 09 18,394,800 20,304,360 

   งบดําเนินงาน 12,566,758 16 13,716,240 17,907,740 

   งบลงทุน 11,959,685 - 9,452,100 8,592,300 

   งบรายจายอื่น 34,940 - 40,000 40,000 

   งบเงินอุดหนุน 1,788,451 14 2,287,000 2,207,000 

รวมจายจากงบประมาณ 47,808,348 35 49,910,000 56,121,000 
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