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คําแถลงงบประมาณ 

 

  ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557 

 
 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระจับ 
 

  บัดน้ี ถึงเวลาที่คณะผูบริหาร  เทศบาลตําบลกระจบัจะไดเสนอรางเทศบัญญติังบประมาณ

รายจายประจําป ตอสภาเทศบาลตําบลกระจับอีกครั้งหน่ึง  ดังน้ัน โอกาสน้ีคณะผูบริหารจึงขอแถลงใหทาน

ประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระจับทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลังของเทศบาล ตลอดจน

หลักการ และแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557  ของเทศบาล   ดังตอไปน้ี 
 

1.สถานะการคลังของเทศบาล 

1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

   ดานรายรับ 

   ในปงบประมาณ  2555 เทศบาลตําบลกระจบั  มีรายรับทั้งสิ้น 60,129,526.44 บาท   

สูงกวา ประมาณการรับที่ต้ังไว   จํานวน 18,029,526.44  บาท  

   ในปงบประมาณ พ.ศ.2556  ระยะเวลาหกเดือนแรก เทศบาลตําบลกระจับ มีรายรับ

จริงทั้งสิ้น  จํานวน  23,839,920.19  ตํ่ากวา รายรับจริงในชวงระยะเวลาเดียวกันของปงบประมาณ           

พ.ศ.2555   เปนเงิน  5,730,053.37 บาท 

   ดานรายจาย 

   ในปงบประมาณ 2555 เทศบาลตําบลกระจับ มีรายจายทั้งสิ้น 54,528,523.09 บาท   

สูงกวา ประมาณการรายจายที่ต้ังไว   จํานวน  12,423,523.09  บาท  

   ในปงบประมาณ พ.ศ.2556   ระยะเวลาหกเดือนแรก  เทศบาลตําบลกระจับ              

มีรายจายจริงทั้งสิ้น  จํานวน  19,657,260.64  บาท  สูงกวา  รายจายจริงในชวงระยะเวลาเดียวกันของ

ปงบประมาณ  พ.ศ.2555   เปนเงิน  2,062,424.04  บาท     

                         1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  45,013,705.17 บาท    

      1.1.2 เงินสะสม  จํานวน  15,587,990.78  บาท  

                         1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 14,522,005.23  บาท  

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

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

                         1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน........-......โครงการ 

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

                  1.2  เงินกูคงคาง 



         -เงินกูกองทุนสงเสรมิกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวนเงิน 340,374.83  บาท 

         -เงินกูธนาคารกรุงไทย  จํานวนเงิน  6,399,575.03  บาท 

 

2.การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2555 

 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น   46,831,149.44  บาท  ประกอบดวย 

 หมวดภาษีอากร       จํานวน   32,567,215.74      บาท 

 หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและคาใบอนุญาต        จํานวน     1,612,563.40     บาท 

 หมวดรายไดจากทรัพยสิน   จํานวน       564,233.30     บาท 

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    จํานวน         73,575.-       บาท 

 หมวดรายไดจากทุน    จํานวน           2,550.-       บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน    12,011,012.-       บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   จํานวน    13,298,377.-       บาท  

(3) รายจายจริง จํานวน  54,528,523.09  บาท  ประกอบดวย 

 งบกลาง     จํานวน    12,485,633.10    บาท 

 งบบุคลากร     จํานวน    14,558,524        บาท 

 งบดําเนินงาน     จํานวน    13,292,855.99    บาท 

 งบลงทุน     จํานวน    12,972,322      บาท 

 งบรายจายอื่น     จํานวน          29,788       บาท 

 งบเงินอุดหนุน     จํานวน      1,189,400       บาท 

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให  จํานวน      7,656,767       บาท 

    โดยระบุวัตถุประสงค 

(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่  จํานวน      2,992,147.50   บาท 

3.งบเฉพาะการ 

  ประเภทกิจการประปา  กิจการประปา 

 ดานรายรับ 

 ในปงบประมาณ  พ.ศ.2555  ประมาณการรายรับไวทั้งสิ้น  4,538,830 บาท                       

การประปามีรายรับจริงทั้งสิ้น 4,592,889.14  บาท  รายรับ  สูงกวา  ประมาณการที่ต้ังรับไว เปนเงิน  

54,059.14  บาท   

   ในปงบประมาณ  พ.ศ.2556  ระยะเวลาหกเดือนแรก กองการประปา มีรายรับจริง

ทั้งสิ้น  จํานวน  1,215,502.22  บาท   ตํ่ากวา  รายรับจริงในชวงระยะเวลาเดียวกันของปงบประมาณ    

พ.ศ.2555   เปนเงิน  936,155.40  บาท   

  



 

 ดานรายจาย 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2555  ต้ังงบประมาณรายจายทั้งสิ้น  4,538,830  บาท              

กองการประปา  มีรายจายจริงทั้งสิ้น 4,241,951.24  บาท  ตํ่ากวา  งบประมาณที่ต้ังไว  296,878.76 บาท   

   ในปงบประมาณ พ.ศ.2556    ระยะเวลาหกเดือนแรก  กองการประปา  มีรายจาย

จริงทั้งสิ้น  จํานวน 1,789,780.72  บาท   สูงกวา รายจายจริงในชวงระยะเวลาเดียวกันของปงบประมาณ 

พ.ศ.2555   เปนเงิน  414,427.47  บาท  

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

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

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

   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่  10 กันยายน 2556    จํานวน 3,090,031.45 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

เทศบาลตําบลกระจับ 

อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี 

2.1 รายรับ 

รายรับ รายรับจริง 

ป พ.ศ.2555 

ประมาณการ 

ป พ.ศ.2556 

ประมาณการ 

ป พ.ศ.2557 

รายไดจัดเก็บเอง     

    หมวดภาษีอากร 9,209,327 85 8,946,000 9,190,000 

    หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,612,563 40 1,297,200 1,298,000 

    หมวดรายไดจากทรัพยสิน 564,233 30 565,000 665,000 

    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย -  - - 

    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 73,575  80,000 50,000 

    หมวดรายไดจากทุน 2,550  10,000 5,000 

    รวมรายไดจัดเก็บเอง 11,462,249 55 10,898,200 11,208,000 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

    

     หมวดภาษีจัดสรร 23,357,887 89 20,970,000 24,702,000 

     รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

   24,702,000 

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,011,012  13,000,000 14,000,000 

     หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 13,298,377  - - 

     รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

   14,000,000 

รวม 60,129,526 44 44,868,200 49,910,000 

 

 

 

 

 



 

 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

เทศบาลตําบลกระจับ 

อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี 

2.2 รายจาย 

รายรับ รายจายจริง 

ป พ.ศ.2555 

ประมาณการ 

ป พ.ศ.2556 

ประมาณการ 

ป พ.ศ.2557 

จายจากงบประมาณ     

   งบกลาง 12,485,633 10 5,178,390 6,019,860 

   งบบุคลากร 14,558,524  16,211,780 18,394,800 

   งบดําเนินงาน 13,292,855 99 13,196,830 13,716,240 

   งบลงทุน 12,972,322  8,392,600 9,452,100 

   งบรายจายอื่น 29,788  35,000 40,000 

   งบเงินอุดหนุน 1,189,400  1,853,600 2,287,000 

รวมจายจากงบประมาณ 54,528,523 09 44,868,200 49,910,000 
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