
 
 

 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

ทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส 

                           บดัน้ี   ถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารของเทศบาลเมืองนราธวิาส  จะไดเ้สนอรา่งเทศบญัญตังิบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีตอ่สภาเทศบาลเมืองนราธวิาสอีกคร ัง้หน่ึง  ฉะนัน้  ในโอกาสน้ี  คณะผูบ้รหิารเทศบาลเมืองนราธวิาส   จงึ

ขอช้ีแจงใหท้า่นประธานและสมาชกิทุกทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงั   ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการ

ด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559   ดงัตอ่ไปน้ี 

1. สถานะการคลงั 

1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ณ  วนัที ่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2558   เทศบาลเมือง 

นราธวิาส  มีสถานะการเงนิ ดงัน้ี  

ณ  วนัที ่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ.  2558  

1.1.1  เงนิฝากธนาคารท ัง้สิน้  จ านวน     324,375,962.22      บาท 

1.1.2  เงนิสะสม     จ านวน             529,141.93 บาท 

1.1.3  ทุนส ารองเงนิสะสม   จ านวน      106,028,812.83 บาท 

1.1.4  รายการกนัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย  

                     จ านวน    1    โครงการ   จ านวน         14,605,000.00 บาท  

1.1.5  รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผูกพนั        

                      จ านวน  1  โครงการ  จ านวน             380,000.00 บาท 

      1.2   เงนิกูค้งคา้ง      จ านวน        62,214,808.97    บาท 

         2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2558 

     (1) รายรบัจรงิ   331,201,901.92  บาท   ประกอบดว้ย 

  หมวดภาษีอากร      จ านวน        14,706,499.51  บาท 

  หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต   จ านวน           3,566,319.00  บาท 

  หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ     จ านวน           7,770,624.75  บาท 

  หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน                          0.00  บาท 

  หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด     จ านวน               199,811.00  บาท 

  หมวดรายไดจ้ากทุน    จ านวน                          0.00     บาท 

  หมวดภาษีจดัสรร      จ านวน       154,423,542.66   บาท 

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป    จ านวน       150,535,105.00     บาท 
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(2) เงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์                          จ านวน   133,774,355.31  บาท 

(3) รายจา่ยจรงิ  จ านวน  235,375,678.36  บาท   ประกอบดว้ย 

  งบกลาง                 จ านวน    10,086,132.08   บาท 

  งบบุคลากร                จ านวน  138,739,501.20   บาท 

  งบด าเนิน งาน               จ านวน    69,045,431.62   บาท 

  งบลงทุน                          จ านวน      7,223,619.28   บาท 

  งบรายจา่ยอืน่               จ านวน      0.00   บาท 

  งบเงนิอุดหนุน                 จ านวน    10,280,994.18   บาท 

(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์       จ านวน    86,901,586.96   บาท 

(5) มีการจา่ยเงนิสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่                     จ านวน    26,123,040.00   บาท    

 

3. งบเฉพาะการ 

     3.1 ประเภทกจิการสถานธนานุบาล   กจิการสถานธนานุบาล 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2558   มีรายรบัจรงิ   22,275,253.04  บาท  รายจา่ยจรงิ   11,844,218.64  บาท 

  กูเ้งนิจากธนาคารออมสนิ   สาขานราธวิาส       จ านวน   65,574,588.06   บาท 

  ก าไรสุทธ ิ           จ านวน    8,025,701.37     บาท 

  เงนิฝากธนาคารท ัง้สิน้ ณ วนัที ่ 31 กรกฏาคม  2558  

   ธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรพัย์       จ านวน          66,724.00      บาท 

   ธนาคารออมสนิ  ประเภทออมทรพัย์       จ านวน          56,812.41    บาท  

  ทรพัย์รบัจ าน า                  จ านวน 125,183,400.00    บาท 

       

      3.2  ประเภทกจิการสถานีขนสง่   กจิการสถานีขนสง่ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   มีรายรบัจรงิ   960,753.83  บาท   รายจา่ยจรงิ  795,634.90  บาท 

  ก าไรสุทธ ิ             จ านวน          165,219.83   บาท  

  เงนิฝากธนาคารท ัง้สิน้ ณ วนัที ่ 31 กรกฎาคม  2558    จ านวน          899,664.26    บาท  
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

เทศบาลเมืองนราธวิาส 

อ าเภอเมืองนราธวิาส  จงัหวดันราธวิาส 

รายรบั 

รายรบั รายรบัจริง 

ปี  2557 

ประมาณการ 

ปี  2558 

ประมาณการ 

ปี  2559 

รายไดจ้ดัเก็บเอง    

         หมวดภาษีอากร 15,421,557.48 14,755,000.00 15,320,000.00 

        หมวดคา่ธรรมเนียม  คา่ปรบัและใบอนุญาต 4,156,710.60 4,603,000.00 4,606,000.00 

        หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 9,767,050.48 9,351,000.00 9,451,000.00 

        หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการ    

        พาณิชย์ 
2,993,609.45 2,000,000.00 2,000,000.00 

        หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 760,761.70 450,500.00 300,500.00 

       รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 33,099,689.71 31,159,500.00 31,677,500.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

   

        หมวดภาษีอากร 175,749,663.66 171,030,500.00 175,030,500.00 

        รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

175,749,663.66 171,030,500.00 175,030,500.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่    

         หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 143,194,938.00 162,752,800.00 160,000,000.00 

        รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

143,194,938.00 162,752,800.00 160,000,000.00 

รวม 352,044,291.37 364,942,800.00 366,708,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

เทศบาลเมืองนราธวิาส 

อ าเภอเมืองนราธวิาส  จงัหวดันราธวิาส 

รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี  2557 

ประมาณการ 

ปี  2558 

ประมาณการ 

ปี  2559 

จา่ยจากงบประมาณ    

    งบกลาง 24,823,738.46 28,505,370.00 28,891,400.00 

    งบบุคลากร 161,962,157.34 168,525,220.00 184,947,010.00 

    งบด าเนินงาน 96,147,613.58 109,098,870.00 114,562,730.00 

    งบลงทุน 40,265,663.30 47,102,640.00 26,836,560.00 

    งบเงนิอุดหนุน 10,796,677.00 11,710,700.00 11,470,300.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 333,995,849.68 364,942,800.00 366,708,000.00 

รวม 333,995,849.68 364,942,800.00 366,708,000.00 

 

 

 


