
 

 

ส่วนที่ 1 

คําแถลงประกอบ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ของ 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แถลงงบประมาณแถลงงบประมาณแถลงงบประมาณแถลงงบประมาณ    
ประกอบงบประมาณประกอบงบประมาณประกอบงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559999    

 
ทา่นประธานสภาและสมาชกิสภาเทศบาลเมอืงบรีุรมัย์ 
 บดันี'  ถงึเวลาที*คณะบรหิารของเทศบาลเมอืงบุรีรมัย์  จะไดเ้สนอรา่งเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีตอ่สภาเทศบาลเมอืงบรีุรมัย์คร ั'งหนึ*ง  ฉะนั'น  ในโอกาสนี'คณะผูบ้รหิารเทศบาลเมอืงบรีุรมัย์  จงึขอ
ชี'แจงใหท้า่นประธานและสมาชกิทุกทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงั  ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการ
ดาํเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ดงัตอ่ไปนี' 
 

1. สถานการณ์คลงั 
1.1  งบประมาณรายจา่ยท ั*วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ณ  วนัที*  30  มถิุนายน  พ.ศ. 2558  องค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิ*นมสีถานะการเงนิ  ดงันี' 
 ณ วนัที* 30 มถิุนายน 2558  
 1.1.1  เงนิฝากธนาคารท ั'งสิ'น   231,665,887.66       บาท 
 1.1.2  เงนิสะสม    195,752,081.26       บาท 
 1.1.3  ทุนสาํรองเงนิสะสม     70,731,023.45       บาท 
 1.1.4  รายการกนัเงนิไวแ้บบกอ่หนี'ผกูพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย   จาํนวน   4   โครงการ   
  รวม   7,227,250.00  บาท 
 1.1.5  รายการที*ไดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หนี'ผกูพนั     จาํนวน  2 รายการ   

รวม   4,908,000.00   บาท 
1.2  เงนิกูค้งคา้ง       29,182,777.09      บาท 
 

 2.  การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ  2558  (ขอ้มลู  ณ  วนัที*  30  มถิุนายน  พ.ศ. 2558) 
  (1)  รายรบัจรงิท ั'งสิ'น 214,524,074.94    บาท    ประกอบดว้ย 
   หมวดภาษีอากร          16,831,296.00      บาท 
   หมวดคา่ธรรมเนียม  คา่ปรบั  และใบอนุญาต        3,896,106.69      บาท 
   หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ        11,856,608.98      บาท 
   หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        -      บาท 
   หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด           7,355,284.44  บาท 
   หมวดรายไดจ้ากทุน           -      บาท 
   หมวดภาษีจดัสรร         63,875,976.83      บาท 
   หมวดเงนิอดุหนุนท ั*วไป       110,708,802.00      บาท 
  (2)  เงนิอดุหนุนที*รฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์        64,792,110.70     บาท 
  (3)  รายจา่ยจรงิ   จาํนวน    172,275,851.88    บาท   ประกอบดว้ย 
   งบกลาง                10,251,505.66     บาท 
   งบบคุลากร          92,329,122.00     บาท 
   งบดาํเนินงาน          62,207,224.22     บาท 
   งบลงทุน               475,000.00     บาท 
   งบรายจา่ยอื*น                      -  บาท 
   งบเงนิอดุหนุน            7,013,000.00     บาท 
  (4)  รายจา่ยที*จา่ยจากเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ             58,077,397.30 บาท 
  (5)  มกีารจา่ยเงนิสะสมเพื*อดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที*  จาํนวน 366,212.06   บาท 

       3.  งบเฉพาะการ 

  ประเภทกจิการสถานธนานุบาลประเภทกจิการสถานธนานุบาลประเภทกจิการสถานธนานุบาลประเภทกจิการสถานธนานุบาล            กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงบุรีรมัย์กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงบุรีรมัย์กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงบุรีรมัย์กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงบุรีรมัย์    

  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2557  มรีายรบัจรงิ  62,915,096.67  บาท  รายจา่ยจรงิ            
             38,136,801.22 บาท 
  -   กูเ้งนิจากธนาคาร   จาํนวน  100,000,000.00  บาท   ประกอบดว้ย 

1) ธนาคารออมสนิ จาํกดั สาขาบรีุรมัย์ ประเภทเบกิเงนิเกนิบญัชีธนาคาร (OD) ทาํ
สญัญา 21 มกราคม 2557 จาํนวนเงนิ 50,000,000 บาท 
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2) ธนาคารกรุงไทย จาํกดั สาขาบรีุรมัย์ ประเภทเบกิเงนิเกนิบญัชีธนาคาร(OD) ทาํสญัญา
วนัที* 21 มนีาคม 2557 จาํนวนเงนิ 50,000,000 บาท 

     - กาํไรสทุธ ิ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  (30 กนัยายน 2557)  จาํนวน   24,844,910.45 บาท 
                - เงนิฝากธนาคารท ั'งสิ'น  ณ วนัที*  30  กนัยายน  2557  จาํนวน  11,068.54  บาท 
       - ทรพัย์รบัจาํนําคงเหลือ    จาํนวน   305,414,350.00  บาท 
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ประมาณการ ปี ประมาณการ ปี
2558 2559

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 18,156,411.15 16,752,000.00 18,260,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,558,776.71 4,359,500.00 4,936,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 16,687,708.95 15,555,000.00 20,801,300.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 7,729,824.37 8,400,000.00 8,100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,231,987.17 7,758,000.00 9,280,000.00

หมวดรายได้จากทุน  - 5,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บ 55,364,708.35 52,829,500.00 61,382,800.00

หมวดภาษีจัดสรร  - 83,350,000.00  -

89,755,122.17 83,350,000.00 86,850,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  - 144,484,900.00  -

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 113,178,349.00 144,484,900.00 165,767,200.00

รวม 258,298,179.52 280,664,400.00 314,000,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อําเภอเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ 2559

รายรับจริง ปี 2557
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รายจ่ายจริงปี 2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการ ปี 2559

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 11,571,864.26 15,053,030.00         17,569,760.00         

งบบุคลากร 110,182,962.00 135,969,870.00        146,303,340.00        

งบดําเนินงาน 84,030,086.31 104,419,100.00        115,057,600.00        

งบลงทุน 27,690,080.00         15,563,400.00         25,543,300.00         

งบรายจ่ายอ่ืน 12,000.00 20,000.00               60,000.00               

งบเงินอุดหนุน 9,116,000.00 9,639,000.00           9,466,000.00           

242,602,992.57 280,664,400.00      314,000,000           

รวม 242,602,992.57 280,664,400.00      314,000,000           

รายจ่าย

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รวมจ่ายจากงบประมาณ


