
                1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ  วันท่ี 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่

มีสถานะการเงินดังนี้

                        1.1.1  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 29,387,682.51 บาท

                        1.1.2  เงินสะสม 2,707,167.23 บาท

                        1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม 12,147,242.94 บาท

                        1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจํานวน - โครงการ

                                โครงการรวม  - บาท

                         1.1.5  รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน  - โครงการ

                         1.1.6  เงินกู้คงค้าง - บาท

                        หมวดภาษีอากร 456,798.75 บาท

                        หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 26,707.60 บาท

                        หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 260,835.88 บาท

                        หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท

                        หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 166,420.00 บาท

                        หมวดรายได้จากทุน 1,250 บาท

                        หมวดภาษีจัดสรร 12,279,524.78 บาท

                        หมวดเงินอุดหนุน 6,787,052.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่

            บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่   จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงาน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้

            1. สถานะการคลัง

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559     ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้

            2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2558  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  2558

                (1)  รายรับจริงทั้งส้ิน  19,978,589.01 บาท  ประกอบด้วย

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่     จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้
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            (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    9,319,742.00 บาท

            (3)  รายจ่ายจริง จํานวน   11,207,720.62  บาท   ประกอบด้วย

                        งบกลาง 356,032.00       บาท

                        งบบุคลากร 6,847,549.00    บาท

                        งบดําเนินการ 2,401,639.62    บาท

                        งบลงทุน 175,500.00       บาท

                        งบรายจ่ายอื่น -                 บาท

                        งบเงินอุดหนุน 1,427,000.00    บาท

           (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 8,563,490.00    บาท

           (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  จํานวน 4,165,800.00    บาท

                  ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาล

                      ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  มีรายรับจริง  ...........-..........บาท  มีรายจ่ายจริง...........-..........บาท

                      กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่น ๆ - บาท

                      ยืมเงินสะสมจาก อบต. - บาท

                      กําไรสุทธิ - บาท

                           เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2557 - บาท

                      ทรัพย์จํานํา - บาท

          3.  งบเฉพาะการ



งบเฉพาะการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  มีรายรับจริง.......-........บาท  รายจ่ายจริง.........-...........บาท

          กู้เงินจากธนาคาร / ก.ส.ท. / อื่นๆ ..............-........... บาท  ยืมเงินสะสมจาก อบต.  .............-..............บาท

          มีกําไรสุทธิ............-.........บาท  โดยมีเงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  ณ  วันท่ี  30  กันยายน พ.ศ.2557  จํานวน

..........-..............บาท  มีทรัพย์รับจํานํา.............-..............บาท
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คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



2.1 รายรับ

รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 เหตุ

รายได้ภาษีอากร

    หมวดภาษีอากร 441,275.27      410,000.00      415,000.00       

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 18,650.00        18,000.00        16,000.00        

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 289,793.00      150,000.00      250,000.00       

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - -

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 256,590.00 102,000.00 205,000.00

    หมวดรายได้จากทุน - - -

รวมรายได้จัดเก็บ 1,006,308.27   680,000.00     886,000.00      

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

    หมวดภาษีจัดสรร 13,988,050.60  12,220,000.00  13,614,000.00  

          รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 7,830,596.00    7,600,000.00    6,000,000.00    

       รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ - - -

          รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ

วัตถุประสงค์

รวม 29,142,104.87 20,500,000.00 20,500,000.00  

12,220,000.00 

คําแถลงงบประมาณ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายรับ

13,988,050.60 

6,317,150.00   -                -                

13,614,000.00  

7,830,596.00   7,600,000.00   6,000,000.00   



2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 เหตุ

งบกลาง        (510000) 490,874.00      866,100.00      836,000.00       

งบบุคลากร    (520000) 7,356,551.00    9,685,800.00    9,719,200.00    

งบดําเนินการ  (530000) 5,265,441.34    6,208,100.00    6,212,800.00    

งบลงทุน 1,417,712.08    1,284,000.00    1,284,000.00    

งบรายจ่ายอื่น ๆ  (550000) 1,077,611.00    -                 -                 

งบเงินอุดหนุน  (560000) 2,121,500.00    2,456,000.00    2,448,000.00    

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 6,317,150.00     -  -

รวม 24,046,839.42 20,500,000.00 20,500,000.00  

2.3รายจ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

  1.  เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน       

       1.1  เงินเดือน ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น 4,719,400.00    บาท

 2.  ค่าจ้างประจําและค่าจ้างช่ัวคราว

      2.1  ค่าจ้างประจํา ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น 264,000.00      บาท

     2.2  ค่าจ้างชั่วคราว ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น 1,644,000.00    บาท

 3.  ค่าตอบแทนอื่น ๆ

      3.1  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น -                 บาท

     3.2  ค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น -                 บาท

     3.3  ค่าช่วยเหลือบุตร ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น - บาท

     3.4  ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น 100,600.00      บาท

      3.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น -                 บาท

     3.6  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น 75,000.00        บาท

     3.7  เงินสมทบ กบท. ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น 145,000.00      บาท

     3.8  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับ ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น 550,000.00      บาท

            พนักงานท้องถ่ินเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)

     3.9  ทุนการศึกษาของพนักงาน ตั้งจ่ายรวมท้ังสิ้น -                 บาท

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 7,498,000.00   บาท

งบ
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   หมายเหตุ   องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคลโดยไม่รวม

เงินเดือนคณะผู้บริหาร ค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต. คิดเป็นร้อยละ 36.58

 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
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