
 

 

 

 

 

 

 

สว่นที� 1 

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ของ 

เทศบาลเมืองบรุีรมัย์ 

อาํเภอเมืองบรุีรมัย ์ จงัหวดับุรีรมัย ์
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แถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ทา่นประธานสภาและสมาชกิสภาเทศบาลเมืองบุรีรมัย ์
 บดันี�  ถึงเวลาที�คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองบุรีรมัย์ จะได้เสนอร่างเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีตอ่สภาเทศบาลเมืองบุรีรมัย์คร ั�งหนึ�ง ฉะนั�น ในโอกาสนี� คณะผูบ้ริหารเทศบาลเมืองบุรีรมัย์ จึงขอชี�แจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลงั ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดําเนินการ       
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดงัตอ่ไปนี� 
 
1. สถานะการคลงั 

    1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั�วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ 2557 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�นมีสถานะ
การเงนิดงันี� 
 ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2557 
 1.1.1 เงนิฝากธนาคารท ั�งสิ�น      218,938,983.50    บาท 
             1.1.2 เงนิสะสม                        181,401,160.58    บาท 
 1.1.3 ทุนสาํรองเงนิสะสม                66,807,226.71   บาท 
 1.1.4 รายการกนัเงนิไวแ้บบกอ่หนี�ผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย     จาํนวน ...........-........โครงการ    
รวม    -   บาท 
 1.1.5 รายการที�ไดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หนี�ผูกพนั      จาํนวน     9      รายการ     
รวม     13,289,800.00  บาท 
    1.2 เงนิกูค้งคา้ง           29,187,687.72    บาท  
 
2. การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 (ขอ้มูล ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2557) 

    (1) รายรบัจรงิท ั�งสิ�น   266,583,994.20 บาท  ประกอบดว้ย 
 หมวดภาษีอากร       15,455,496.11   บาท 
 หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต        3,234,370.34   บาท 
 หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ      11,734,579.86   บาท 
 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       -      บาท 
 หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด        5,587,454.17   บาท 
 หมวดรายไดจ้ากทุน              -      บาท   
 หมวดภาษีจดัสรร       64,818,707.87   บาท 
 หมวดเงนิอุดหนุนท ั�วไป               110,844,163.00   บาท 
    (2) เงนิอุดหนุนที�รฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์     54,909,222.85   บาท 
    (3) รายจา่ยจรงิ  จาํนวน  164,339,664.64 บาท  ประกอบดว้ย 
 งบกลาง         10,107,465.52   บาท 
 งบบุคลากร                                          82,467,497.00   บาท 
 งบดาํเนินงาน                                    58,703,632.12   บาท 
 งบลงทุน                       3,975,070.00   บาท 
 งบรายจา่ยอื�น                                      -      บาท 
 งบเงนิอุดหนุน                  9,086,000.00   บาท 
    (4) รายจา่ยที�จา่ยจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ          49,736,678.30   บาท 
    (5) มีการจา่ยเงนิสะสมเพื�อดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที�จาํนวน          5,089,373.96   บาท 
 
3. งบเฉพาะการ 

      (1) ประเภทกจิการสถานธนานุบาล   กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบรีุรมัย ์

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ณ  30  มถิุนายน  2557  มีรายรบัจรงิ  30,665,753.50 บาท  รายจา่ยจรงิ  
9,148,450.20 บาท 
  กูเ้งนิจากธนาคาร / กสท. / อื�นๆ   จาํนวน    50,000,000.00 บาท 
  ธนาคารกรุงไทย  สาขาบรีุรมัย ์(เบกิเกนิบญัชี)  จาํนวน     50,000,000.00 บาท  

กาํไรสุทธ ิ     จาํนวน     25,766,081.23 บาท 
  เงนิฝากธนาคารท ั�งสิ�น ณ วนัที� 30 มถิุนายน 2557 จาํนวน            10,532.34 บาท 
  ทรพัยจ์าํนําคงเหลือ    จาํนวน   295,496,850.00 บาท 
  



2 

 
   

    (2) ประเภทกจิการสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร   กจิการสถานีขนสง่ผูโ้ดยสารเทศบาลเมืองบรีุรมัย ์

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ณ  30  มถิุนายน  2557  มีรายรบัจรงิ  2,414,324.72 บาท  รายจา่ยจรงิ  
1,272,331.76 บาท 

  กูเ้งนิจากธนาคาร / กสท. / อื�นๆ   จาํนวน            -                 บาท 
  ยืมเงนิสะสมจากเทศบาล    จาํนวน            -                 บาท 
             กาํไรสุทธ ิ     จาํนวน            -                   บาท 
  เงนิฝากธนาคารท ั�งสิ�น ณ วนัที�  30 มถิุนายน  2557 จาํนวน       9,503,138.22   บาท 
  ทรพัยจ์าํนํา     จาํนวน            -                บาท 
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รายรบัจริง ปี  2556

16,738,739.16

4,490,841.60

15,461,901.96

6,307,439.49

9,418,558.08

70,000.00

52,487,480.29

94,402,429.47

94,402,429.47

112,504,303.00

112,504,303.00

259,394,212.76

รายได้ที�รฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

หมวดภาษีจดัสรร 87,490,000.00 83,350,000.00

รวมรายได้ที�รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 87,490,000.00 83,350,000.00

รวม 267,200,300.00 280,664,400.00

หมวดเงนิอดุหนุนท ั�วไป 131,429,300.00 144,484,900.00

รวมรายได้ที�รฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 131,429,300.00 144,484,900.00

รวมรายได้จดัเก็บ 48,281,000.00 52,829,500.00

รายได้ที�รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 7,208,000.00 7,758,000.00

หมวดรายไดจ้ากทุน 5,000.00 5,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 14,871,000.00 15,555,000.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 7,200,000.00 8,400,000.00

หมวดภาษีอากร 14,852,000.00 16,752,000.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 4,145,000.00 4,359,500.00

ประมาณการ ปี 
2557

ประมาณการ ปี 
2558

รายได้จดัเก็บ

เทศบาลเมอืงบรุีรมัย์

อาํเภอเมอืงบรุีรมัย์  จงัหวดับรุีรมัย์

คาํแถลงงบประมาณ

ประจาํปีงบประมาณ 2558
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รายจ่ายจรงิปี 2556 ประมาณการ ปี 2557 ประมาณการ ปี 2558

งบกลาง 11,127,644.21 16,662,120.00 15,053,030.00

งบบคุลากร 102,037,177.00 117,560,650.00 135,969,870.00

งบดาํเนินงาน 76,559,644.25 87,290,630.00 104,419,100.00

งบลงทุน 14,835,120.00 36,475,900.00 15,563,400.00

งบรายจา่ยอื�น 12,000.00 25,000.00 20,000.00

งบเงนิอดุหนุน 6,535,301.80 9,186,000.00 9,639,000.00

211,106,887.26 267,200,300.00 280,664,400.00

211,106,887.26 267,200,300.00 280,664,400.00

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

รวม

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจ่าย


