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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 

 
ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้น   ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ดังต่อไปนี้ 

๑. สถานะการคลัง 
๑.๑  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ ณ  วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวมีสถานะการเงิน

ดังนี้  
 ณ  วันที่  ๑  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
   ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 66,535,313.95  บาท 
   ๑.๑.๒  เงินสะสม 42,776,707.59    บาท 
   ๑.๑.๓  ทุนส ารองเงินสะสม 20,938,283.72    บาท 
   ๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้จ่าย  จ านวน     -    โครงการ 
    รวม     -     บาท 
   ๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน     -     โครงการ 
    รวม       -       บาท 

 ๑.๒  เงินกู้คงค้าง      ๖,117,213.19  บาท 
 ๒.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
      (๑)  รายรับจริงทั้งสิ้น     61,475,960.74 บาท 
    หมวดภาษีอากร       2,084,621.85 บาท 
    หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   804,755.๐๐  บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     4,122,336.07 บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์           -    บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         110,021.00 บาท 
    หมวดรายได้จากทุน       -  บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร      23,463,385.47 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      18,531,946.00 บาท 
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  (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    12,358,895.35   บาท 
  (๓) รายจ่ายจริง  จ านวน    34,184,881.27   บาท  ประกอบด้วย 
    งบกลาง        1,552,911.74 บาท 
    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว) 14,566,168.๐๐ บาท 
    งบด าเนินงาน 
    (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค)     ๑๑,994,112.85 บาท 
    งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   1,053,688.68 บาท 
    งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)           -       บาท 
    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)    5,018,000.00 บาท 
  (๔)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 9,424,78๐.๐๐ บาท 
  (๕)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน  -  บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

๒.๑ รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี ๒๕๕๗ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๕๗ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๕๘ 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร ๒,๐84,621.85 ๑,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   804,755.๐๐   ๘๑๐,๐๐๐.๐๐    ๙๒๓,๐๐๐.๐๐ 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,122,336.๐7 ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   110,021.๐๐   ๕๐๐,๐๐๐.๐๐   ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 
    หมวดรายได้จากทุน - - - 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 7,121,733.92 ๕,8๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๒๑๓,๐๐๐.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร ๒3,463,385.47 ๒๗,๔๗๓,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๗๖๗,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๒3,463,385.47 ๒๗,๔๗๓,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๗๖๗,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๘,๕๓๑,๙๔๖.๐๐ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑๘,๕๓๑,๙๔๖.๐๐ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๔9,117,065.39 ๕๐,7๗๓,๐๐๐.๐๐ ๕๖,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

๒.๒  รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๕6 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๕๗ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๕8 

จ่ายจากงบประมาณ    
    งบกลาง 1,440,041.00 2,675,260.๐๐ 2,553,730.๐๐ 
    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้าง
ชั่วคราว) 

11,896,183.00 17,774,300.๐๐ 19,912,760.๐๐ 

    งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและ
หมวดค่าสาธารณูปโภค) 

11,139,379.59 20,379,040.๐๐ 22,070,060.๐๐ 

    งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 376,600.00   4,731,400.๐๐   6,474,450.๐๐ 
    งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) - 25,000.๐๐ 25,000.๐๐ 
    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 3,632,147.73   5,188,000.๐๐   5,944,000.๐๐ 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 28,484,306.32 50,773,000.๐๐ 56,980,000.๐๐ 

 
 


