
 
 

 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
                   บดัน้ี  ถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารของเทศบาลเมืองนราธิวาส  จะไดเ้สนอร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสอีกคร้ังหน่ึง  ฉะนั้น  ในโอกาสน้ี   คณะผูบ้ริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส      
จึงขอช้ีแจงใหท้่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงั   ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบาย    
การด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ดงัต่อไปน้ี 
1. สถานะการคลงั 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
          ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ณ  วนัท่ี  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เทศบาลเมืองนราธิวาสมีสถานะการเงิน 
ดงัน้ี  
          1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน  จ านวน  311,288,369.23  บาท 
 1.1.2  เงินสะสม  จ านวน  64,039,798.31  บาท 
   1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  121,358,540.39  บาท 
          1.1.4  รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย จ านวน  0 โครงการ  รวม  0.00  บาท           
          1.1.5  รายการท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั  จ  านวน  0  โครงการ   รวม  0.00   บาท 
 1.2   เงินกูค้งคา้ง  จ  านวน  56,531,099.87  บาท 
2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2560  ณ  วนัที ่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 (1) รายรับจริงทั้งส้ิน     431,020,844.86   บาท    ประกอบดว้ย 
   หมวดภาษีอากร      จ านวน     17,175,732.93    บาท 
            หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน        3,810,208.40    บาท 
 หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น    จ านวน        6,553,335.10    บาท 
 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน           0.00    บาท 
 หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด     จ านวน              66,634.00   บาท 
 หมวดรายไดจ้ากทุน    จ  านวน        4 ,139,947.55    บาท 
 หมวดภาษีจดัสรร     จ านวน   150,205,459.88    บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป    จ านวน    249,069,527.00   บาท 
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 (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์ จ านวน  19,925,884.03  บาท 
  (3) รายจ่ายจริง  จ  านวน  318,630,975.36  บาท   ประกอบดว้ย 
 งบกลาง        จ านวน    35,452,582.19    บาท 
 งบบุคลากร       จ านวน    180,639,217.96  บาท 
 งบด าเนินงาน      จ  านวน     82,265,575.21    บาท 
 งบลงทุน      จ  านวน     12 ,225,100.00    บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน       จ  านวน                     0.00    บาท 
 งบเงินอุดหนุน        จ านวน     8,048,500.00     บาท 
 (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์   จ  านวน   23,698,173.50  บาท 
     (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี  จ านวน  20,212,013.91  บาท   

  
3. งบเฉพาะการ 
     3.1 ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาล  
            ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560   ณ  วนัท่ี  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  มีรายรับจริง  16,509,807.27  บาท       
รายจ่ายจริง  4,932,299.05  บาท 
                  กูเ้งินจากธนาคารออมสิน   สาขานราธิวาส  จ  านวน       29,053,365.60   บาท 
      กูเ้งินจากธนาคาร  ธกส.  สาขานราธิวาส            จ านวน       45,000,000.00   บาท 
                  กูเ้งินจากกองทุน  กบท.    จ านวน          20,000,000.00   บาท   
     ก าไรสุทธิ           จ านวน        11,577,508.22   บาท 
      เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน ณ วนัท่ี  31 กรกฎาคม  2560       
  - ธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย ์     จ  านวน               128,888.53  บาท 
  - ธนาคารออมสิน  ประเภทออมทรัพย ์     จ  านวน                   8,926.95  บาท 
     ทรัพยรั์บจ าน า                จ านวน       165,305,400.00  บาท                      
      3.2  ประเภทกจิการสถานีขนส่ง   กจิการสถานีขนส่ง 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560   ณ วนัท่ี  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  มีรายรับจริง  1,182,186.00  บาท    
รายจ่ายจริง  1,136,627.97  บาท 
   ก าไรสุทธิ            จ  านวน              45,558.03  บาท 
   เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน ณ วนัท่ี  31 กรกฎาคม  2560      จ านวน        1,258,964.15  บาท  
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวดันราธิวาส 

รายรับ 

รายรับ รายรับจริง 
ปี  2559 

ประมาณการ 
ปี  2560 

ประมาณการ 
ปี  2561 

รายได้จัดเกบ็เอง    
         หมวดภาษีอากร 16,452,838.51 15,320,000.00 15,320,000.00 
        หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 6,428,733.60 4,606,000.00 4,361,000.00 
        หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 9,295,783.29 9,451,000.00 9,451,000.00 
        หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการ    
        พาณิชย ์

3,231,348.46 2,000,000.00 3,500,000.00 

        หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 1,126,757.59 300,500.00 300,500.00 
       รวมรายได้จัดเกบ็เอง 36,535,461.45 31,677,500.00 32,932,500.00 

รายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

        หมวดภาษีจดัสรร 194,495,901.10 175,030,500.00 182,030,500.00 
        รวมรายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

194,495,901.10 175,030,500.00 182,030,500.00 

รายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

         หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 170,570,265.00 253,843,100.00 256,843,000.00 
        รวมรายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

170,570,265.00 253,843,100.00 256,843,000.00 

รวม 401,601,627.55 460,551,100.00 471,806,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

เทศบาลเมืองนราธิวาส 
อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวดันราธิวาส 

รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี  2559 

ประมาณการ 
ปี  2560 

ประมาณการ 
ปี  2561 

จ่ายจากงบประมาณ    
    งบกลาง 27,169,088.32 61,099,310.00 60,080,050.00 
    งบบุคลากร 175,413,206.17 236,837,850.00 241,556,140.00 
    งบด าเนินงาน 112,269,666.59 119,281,640.00 132,729,910.00 
    งบลงทุน 35,794,960.00 33,764,300.00 27,683,900.00 
    งบเงินอุดหนุน 10,871,846.92 9,568,000.00 9,756,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 361,518,768.00 460,551,100.00 471,806,000.00 

รวม 361,518,768.00 460,551,100.00 471,806,000.00 
 
 
 


