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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้น   ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว    
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ดังต่อไปนี้ 

๑. สถานะการคลัง 
๑.๑  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
       ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖  ณ  วันที่ ๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวมี

สถานะการเงินดังนี้  
   ณ  วันที่  ๑  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
   ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   ๕๗,๐๘๗,๘๑๒.๗๗  บาท 
   ๑.๑.๒  เงินสะสม   ๓๒,๗๕๘,๕๐๒.๒๘  บาท 
   ๑.๑.๓  ทุนส ารองเงินสะสม   ๑๗,๖๐๕,๘๑๙.๑๒  บาท 
   ๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน      -    โครงการ 
    รวม     -    บาท 
   ๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน      -    โครงการ 
    รวม     -   บาท 

 ๑.๒  เงินกู้คงค้าง    ๖,๖๗๖,๔๗๙   บาท 
 ๒.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  ๒๕๕๖   
      (๑)  รายรับจริงท้ังสิ้น   ๕๗,๐๙๑,๘๓๓.๗๗  บาท  ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร     ๒,๐๑๗,๑๖๓.๑๐ บาท  
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     ๗๙๑,๑๔๒.๐๐ บาท  
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    ๒,๗๗๙,๘๖๔.๔๐ บาท  
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   -  บาท  
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         ๓๕,๔๘๘.๐๐  บาท  
    หมวดรายได้จากทุน      -  บาท  
    หมวดภาษีจัดสรร           ๒๓,๔๕๑,๘๗๙.๒๗  บาท  
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           ๑๖,๘๘๘,๑๕๔.๐๐  บาท  
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  (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   ๑๑,๑๒๘,๑๔๓   บาท 
  (๓) รายจ่ายจริง  จ านวน     ๒๘,๔๘๔,๓๐๖.๓๒    บาท  ประกอบด้วย 
    งบกลาง        ๑,๔๔๐,๐๔๑.๐๐    บาท 
    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว)      ๑๑,๘๙๖,๑๓๘.๐๐    บาท 
    งบด าเนินงาน  
    (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค)      ๑๑,๑๓๙,๓๗๙.๕๙     บาท 
    งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)               ๓๗๖,๖๐๐.๐๐    บาท 
    งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน)     -       บาท 
    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)             ๓,๖๓๒,๑๔๗.๗๓     บาท 
  (๔)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๘,๙๒๘,๘๔๐.๐๐     บาท 
  (๕)  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน  -       บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

 ๒.๑ รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี ๒๕๕๖ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๕๖ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๕๗ 

รายได้จัดเก็บเอง    
    หมวดภาษีอากร ๒,๐17,๑๖๓.๑๐ 1,739,000.- 1,890,000.- 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 791,142.- 735,200.- 810,000.- 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,779,864.40 2,000,000.- 2,600,000.- 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 35,488.- 200,000.- 500,000.- 
    หมวดรายได้จากทุน - - - 
    รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,623,657.50 4,674,200.- 5,800,000.- 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 23,45๑,879.27 23,281,000.- 27,473,000.- 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

23,451,879.27 23,281,000.- 27,473,000.- 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,888,154.- 17,286,760.- 17,500,000.- 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

16,888,154.- 17,286,760.- 17,500,000.- 

รวม 45,963,690.77 45,241,960.- 50,773,000.- 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

๒.๒  รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๕๖ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๕๗ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๕๗ 

จ่ายจากงบประมาณ    
    งบกลาง 1,440,041.- 2,348,250.- 2,675,260.- 
    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้าง
ชั่วคราว) 

11,896,138.- 15,113,040.- 17,774,300.- 

    งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

11,139,379.59 21,221,420.- 20,379,040.- 

    งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 376,600.- 2,411,250.- 4,731,400.- 
    งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - 25,000.- 25,000.- 
    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 3,632,147.73 4,123,000.- 5,188,000.- 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 28,484,306.32 45,241,960.- 50,773,000.- 

 
 


