
 
 

 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

ทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส 

                           บดัน้ี  ถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารของเทศบาลเมอืงนราธวิาส  จะไดเ้สนอรา่งเทศบญัญตังิบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีตอ่สภาเทศบาลเมืองนราธวิาสอีกคร ัง้หน่ึง  ฉะนัน้  ในโอกาสน้ี  คณะผูบ้รหิารเทศบาลเมืองนราธวิาส   จงึ

ขอช้ีแจงใหท้า่นประธานและสมาชกิทุกทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงั   ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการ

ด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560   ดงัตอ่ไปน้ี 

1. สถานะการคลงั 

1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ  วนัที ่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ.  2559  เทศบาลเมืองนราธวิาส 

มีสถานะการเงนิ ดงัน้ี  

ณ  วนัที ่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ.  2559  

1.1.1  เงนิฝากธนาคารท ัง้สิน้  จ านวน      319 ,048,097.52 บาท  

1.1.2  เงนิสะสม     จ านวน        10 ,091,884.63      บาท 

1.1.3  ทุนส ารองเงนิสะสม   จ านวน        111,337,825.50 บาท 

1.1.4  รายการกนัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย  

                     จ านวน      8    โครงการ    จ านวน           28 ,379,151.00  บาท  

1.1.5  รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผูกพนั        

                      จ านวน   4  โครงการ  จ านวน             9 ,530,500.00     บาท 

      1.2   เงนิกูค้งคา้ง       จ านวน          68 ,890,845.19     บาท 

         2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2559  ณ  วนัที ่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 

 (1) รายรบัจรงิท ัง้สิน้   343,586,063.90  บาท    ประกอบดว้ย 

  หมวดภาษีอากร      จ านวน           15,939,513.43    บาท 

  หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต   จ านวน               5,162,280.20     บาท 

  หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ     จ านวน               7,408,771.82     บาท 

  หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน                             0.00     บาท 

  หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด     จ านวน                 406,102.59     บาท 

  หมวดรายไดจ้ากทุน    จ านวน                             0.00     บาท 

  หมวดภาษีจดัสรร      จ านวน         144,673,020.86   บาท  

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป     จ านวน        169,996,378.00      บาท 
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(2) เงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์                         จ านวน     113,907,247.42   บาท 

(3) รายจา่ยจรงิ  จ านวน   258 ,186,484.81 บาท   ประกอบดว้ย 

  งบกลาง               จ านวน       11,336,203.95    บาท 

  งบบุคลากร               จ านวน    149,902,317.92     บาท 

  งบด าเนินงาน               จ านวน     80,108,727.94    บาท 

  งบลงทุน                          จ านวน       8 ,773,935.00    บาท 

  งบรายจา่ยอืน่               จ านวน                  0.00     บาท 

  งบเงนิอุดหนุน                 จ านวน           8,065,300    บาท 

(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์       จ านวน    89,170,220.91    บาท 

(5) มีการจา่ยเงนิสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่                     จ านวน  190,952,871.30     บาท    

 

3. งบเฉพาะการ 

     3.1 ประเภทกจิการสถานธนานุบาล   กจิการสถานธนานุบาล 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2559   ณ  วนัที ่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  มีรายรบัจรงิ 28,548,012.70  บาท  

รายจา่ยจรงิ  12,364,855.79    บาท 

 กูเ้งนิจากธนาคารออมสนิ   สาขานราธวิาส                    จ านวน      21,488,425.90    บาท 

 กูเ้งนิจากธนาคาร  ธกส.  สาขานราธวิาส          จ านวน      30,000,000.00    บาท 

 กูเ้งนิจากกองทนุ  กบท.            จ านวน      20,000,000.00    บาท   

 ก าไรสุทธ ิ                   จ านวน      11,885,434.99    บาท 

 เงนิฝากธนาคารท ัง้สิน้ ณ วนัที ่ 31 กรกฏาคม  2559  

  ธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรพัย์              จ านวน              66,700.22   บาท 

  ธนาคารออมสนิ  ประเภทออมทรพัย์              จ านวน                8,552.69   บาท 

 ทรพัย์รบัจ าน า                        จ านวน     139,707,450.00  บาท                      

      3.2  ประเภทกจิการสถานีขนสง่   กจิการสถานีขนสง่ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ.  255 9  ณ วนัที ่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  มีรายรบัจรงิ  1,398,471.51  บาท   

รายจา่ยจรงิ   1,397,300.00  บาท 

  ก าไรสุทธ ิ            จ านวน             1,171.51   บาท 

  เงนิฝากธนาคารท ัง้สิน้ ณ วนัที ่ 31 กรกฎาคม  2559         จ านวน     1,566,649.55   บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

เทศบาลเมืองนราธวิาส 

อ าเภอเมืองนราธวิาส  จงัหวดันราธวิาส 

รายรบั 

รายรบั รายรบัจริง 

ปี  2558 

ประมาณการ 

ปี  2559 

ประมาณการ 

ปี  2560 

รายไดจ้ดัเก็บเอง    

         หมวดภาษีอากร 15,983,521.77 15,320,000.00 15,320,000.00 

        หมวดคา่ธรรมเนียม  คา่ปรบัและใบอนุญาต 4,636,114.60 4,606,000.00 4,606,000.00 

        หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 9,198,276.40 9,451,000.00 9,451,000.00 

        หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการ    

        พาณิชย์ 
2,848,837.84 2,000,000.00 2,000,000.00 

        หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 224,711.00 300,500.00 300,500.00 

       รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 32,891,461.61 31,677,500.00 31,677,500.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

   

        หมวดภาษีอากร 185,969,735.31 175,030,500.00 175,030,500.00 

        รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

185,969,735.31 175,030,500.00 175,030,500.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่    

         หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 157,917,505.00 160,000,000.00 253,843,100.00 

        รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

157,917,505.00 160,000,000.00 253,843,100.00 

รวม 376,778,701.92 366,708,000.00 460,551,100.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

เทศบาลเมืองนราธวิาส 

อ าเภอเมืองนราธวิาส  จงัหวดันราธวิาส 

รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี  2558 

ประมาณการ 

ปี  2559 

ประมาณการ 

ปี  2560 

จา่ยจากงบประมาณ    

    งบกลาง 25,110,794.26 28,891,400.00 61,099,310.00 

    งบบุคลากร 172,405,821.85 184,947,010.00 236,837,850.00 

    งบด าเนินงาน 97,956,638.36 114,562,730.00 119,281,640.00 

    งบลงทุน 49,228,408.48 26,836,560.00 33,764,300.00 

    งบเงนิอุดหนุน 10,840,988.29 11,470,300.00 9,568,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 355,542,651.24 366,708,000.00 460,551,100.00 

รวม 355,542,651.24 366,708,000.00 460,551,100.00 

 

 

 


