
 
 

 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส 

                           บดัน้ี   ถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารของเทศบาลเมอืงนราธวิาส  จะไดเ้สนอรา่งเทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีตอ่สภาเทศบาลเมอืงนราธวิาสอกีคร ัง้หนึ่ง  ฉะนัน้  ในโอกาสน้ี   คณะผูบ้รหิาร

เทศบาลเมอืงนราธวิาส   จงึขอชี้แจงใหท้า่นประธานและสมาชกิทุกทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงั   ตลอดจน

หลกัการและแนวนโยบาย การด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558   ดงัตอ่ไปน้ี 

1. สถานะการคลงั 

1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ณ  วนัที ่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2557   เทศบาลเมอืง 

นราธวิาส  มสีถานะการเงนิ ดงัน้ี 

1.1.1 เงนิฝากธนาคารท ัง้สิน้   จ านวน      298,846,641.54   บาท 

1.1.2 เงนิสะสม     จ านวน             483,081.93   บาท 

1.1.3 ทุนส ารองเงนิสะสม    จ านวน      101,516,702.40    บาท 

1.1.4รายการกนัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผกูพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย  

          จ านวน      5    โครงการ   จ านวน           21,065,350.00 บาท 

1.1.5 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผกูพนั        

          จ านวน    2     โครงการ   จ านวน              654,000.00  บาท 

      1.2   เงนิกูค้งคา้ง      จ านวน         56,458,845.19  บาท 

        2. การบรหิารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2557 

     (1) รายรบัจรงิ  316,713,147.84   บาท  ประกอบดว้ย  

  หมวดภาษีอากร      จ านวน         14,706,850.05  บาท 

  หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต  จ านวน            3,015,017.20   บาท 

  หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ    จ านวน          7,975,581.13   บาท 

  หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน                         0.00 บาท 

  หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด     จ านวน              724,214.76 บาท 

  หมวดรายไดจ้ากทุน    จ านวน                        0.00    บาท 

  หมวดภาษีจดัสรร     จ านวน     148,128,192.70    บาท 

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป    จ านวน     142,163,292.00    บาท 
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    (2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์          จ านวน   84,836,154.56    บาท 

    (3) รายจา่ยจรงิ       จ านวน   227,277,387.37   บาท     ประกอบดว้ย 

  งบกลาง              จ านวน   14,972,843.21    บาท 

  งบบคุลากร             จ านวน 127,009,044.61     บาท 

  งบด าเนิน งาน            จ านวน   70,162,411.75     บาท 

  งบลงทุน            จ านวน     4,474,749.30    บาท 

  งบรายจา่ยอืน่            จ านวน     0.00    บาท 

  งบเงนิอดุหนุน              จ านวน  10,658,338.50    บาท 

(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน75,129,301.09    บาท 

(5) มกีารจา่ยเงนิสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่             จ านวน   1,301,070.85   บาท  

  

3. งบเฉพาะการ 

 3.1 ประเภทกจิการสถานธนานุบาล  กจิการสถานธนานุบาล 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  มรีายรบัจรงิ  12,697,090.91 บาท  รายจา่ยจรงิ   

11,300,996.37   บาท 

  กูเ้งนิจากธนาคาร/กสท./อืน่ๆ         จ านวน       70,000,000.00  บาท 

  ยืมเงนิสะสมจากเทศบาล         จ านวน                        0.00   บาท 

  ก าไรสทุธ ิ          จ าวนวน        8,655,215.78  บาท 

  เงนิฝากธนาคารท ัง้สิน้         จ านวน        14,919,325.50  บาท 

  ทรพัย์รบัจ าน า          จ านวน      432,705,000.00  บาท 

 

 3.2  ประเภทกจิการสถานีขนสง่   กจิการสถานีขนสง่ 

  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  255 7  มรีายรบัจรงิ  820,876.57  บาท    รายจา่ยจรงิ    

770,255.31   บาท 

  เงนิฝากธนาคารท ัง้สิน้          จ านวน         1,121,204.30    บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

เทศบาลเมืองนราธวิาส 

อ าเภอเมืองนราธวิาส  จงัหวดันราธวิาส 

2.1  รายรบั 

รายรบั รายรบัจรงิ 

ปี  2556 

ประมาณการ 

ปี  2557 

ประมาณการ 

ปี  2558 

หมวดรายไดจ้ดัเก็บเอง    

         หมวดภาษีอากร 15,244,802.16 14,755,000.00 14,755,000.00 

        หมวดคา่ธรรมเนียม  คา่ปรบัและใบอนุญาต 5,559,106.80 4,603,000.00 4,603,000.00 

        หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 10,457,425.96 9,351,000.00 9,351,000.00 

        หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

2,762,876.10 2,000,000.00 2,000,000.00 

        หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 597,562.60 450,500.00 450,500.00 

       รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 34,621,773.62 31,159,500.00 31,159,500.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน่ 

   

        หมวดภาษีอากร 179,507,973.38 171,030,500.00 171,030,500.00 

        รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้
องค์กรปกครอง    

         สว่นท้องถิน่ 

179,507,973.38 171,030,500.00 171,030,500.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ 

   

         หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 149,134,699.00 146,236,000.00 162,752,800.00 

        รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่ 

149,134,699.00 146,236,000.00 162,752,800.00 

รวม 363,264,446.00 348,426,000.00 364,942,800.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 

เทศบาลเมืองนราธวิาส 

อ าเภอเมืองนราธวิาส  จงัหวดันราธวิาส 

2.2 รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจรงิ 

ปี  2556 

ประมาณการ 

ปี  2557 

ประมาณการ 

ปี  2558 

จา่ยจากงบประมาณ    

    งบกลาง 17,919,956.05 26,064,820.00 28,505,370.00 

    งบบคุลากร 145,363,807.60 172,189,820.00 171,779,920.00 

    งบด าเนินงาน 86,984,493.03 99,299,940.00 109,638,370.00 

    งบลงทุน 87,581,257.32 39,028,820.00 43,308,440.00 

    งบเงนิอดุหนุน 8,065,067.17 11,842,600.00 11,710,700.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 345,914,581.17 348,426,000.00 364,942,800.00 

รวม 345,914,581.17 348,426,000.00 364,942,800.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


