ส่วนที 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ
เทศบาลเมืองบุรีรมั ย์
อําเภอเมืองบุรีรมั ย์ จังหวัดบุรีรมั ย์

1
แถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรม
ั ย์
บัดนี ถึง เวลาที คณะผู้บริห ารของเทศบาลเมื องบุ รี ร ม
ั ย์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปี ต่อสภาเทศบาลเมืองบุรีรม
ั ย์ครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผูบ
้ ริหารเทศบาลเมืองบุรีรม
ั ย์ จึงขอชีแจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิ นการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะ
การเงินดังนี
ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
1.1.1 เงินฝากธนาคารทังสิน
218,938,983.50 บาท
1.1.2 เงินสะสม
181,401,160.58 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
66,807,226.71 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน ...........-........โครงการ
รวม - บาท
1.1.5 รายการทีได้กน
ั เงินไว้โดยยังไม่ได้กอ
่ หนีผูกพัน จํานวน 9
รายการ
รวม 13,289,800.00 บาท
1.2 เงินกูค
้ งค้าง
29,187,687.72 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปี งบประมาณ 2557 (ข้อมูล ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
(1) รายรับจริงทังสิน 266,583,994.20 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษี อากร
หมวดค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับ และใบอนุ ญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษี จดั สรร
หมวดเงินอุดหนุ นทัวไป
(2) เงินอุดหนุ นทีรัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์
(3) รายจ่ายจริง จํานวน 164,339,664.64 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอืน
งบเงินอุดหนุ น
(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพือดําเนินการตามอํานาจหน้าทีจํานวน

15,455,496.11
3,234,370.34
11,734,579.86
5,587,454.17
64,818,707.87
110,844,163.00
54,909,222.85

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,107,465.52
82,467,497.00
58,703,632.12
3,975,070.00
9,086,000.00
49,736,678.30
5,089,373.96

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3. งบเฉพาะการ
(1) ประเภทกิจการสถานธนานุ บาล กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรมั ย์
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ 30 มิถุนายน 2557 มีรายรับจริง 30,665,753.50 บาท รายจ่ายจริง
9,148,450.20 บาท
กูเ้ งินจากธนาคาร / กสท. / อืนๆ
จํานวน 50,000,000.00 บาท
ธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรม
ั ย์ (เบิกเกินบัญชี)
จํานวน 50,000,000.00 บาท
กําไรสุทธิ
จํานวน 25,766,081.23 บาท
เงินฝากธนาคารทังสิน ณ วันที 30 มิถุนายน 2557 จํานวน
10,532.34 บาท
ทรัพย์จาํ นําคงเหลือ
จํานวน 295,496,850.00 บาท
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(2) ประเภทกิจการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร กิจการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารเทศบาลเมืองบุรีรม
ั ย์
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ 30 มิถุนายน 2557 มีรายรับจริง 2,414,324.72 บาท รายจ่ายจริง
1,272,331.76 บาท
กูเ้ งินจากธนาคาร / กสท. / อืนๆ
จํานวน
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จํานวน
กําไรสุทธิ
จํานวน
เงินฝากธนาคารทังสิน ณ วันที 30 มิถุนายน 2557 จํานวน
ทรัพย์จาํ นํา
จํานวน

9,503,138.22
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปี งบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองบุรีรมั ย์
อําเภอเมืองบุรีรมั ย์ จังหวัดบุรีรมั ย์
รายรับจริง ปี 2556
รายได้จดั เก็บ
หมวดภาษี อากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ

ประมาณการ ปี
2557

ประมาณการ ปี
2558

16,738,739.16
4,490,841.60

14,852,000.00
4,145,000.00

16,752,000.00
4,359,500.00

15,461,901.96

14,871,000.00

15,555,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

6,307,439.49

7,200,000.00

8,400,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

9,418,558.08

7,208,000.00

7,758,000.00

70,000.00

5,000.00

5,000.00

52,487,480.29

48,281,000.00

52,829,500.00

หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จดั เก็บ
รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษี จดั สรร
รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

94,402,429.47

87,490,000.00

83,350,000.00

94,402,429.47

87,490,000.00

83,350,000.00

112,504,303.00

131,429,300.00

144,484,900.00

112,504,303.00

131,429,300.00

144,484,900.00

259,394,212.76

267,200,300.00

280,664,400.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
รวม
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
รายจ่าย

รายจ่ายจริงปี 2556

ประมาณการ ปี 2557

ประมาณการ ปี 2558

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

11,127,644.21

16,662,120.00

15,053,030.00

102,037,177.00

117,560,650.00

135,969,870.00

งบดําเนินงาน

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

12,000.00

25,000.00

20,000.00

6,535,301.80

9,186,000.00

9,639,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

211,106,887.26

267,200,300.00

280,664,400.00

รวม

211,106,887.26

267,200,300.00

280,664,400.00

งบบุคลากร

งบรายจ่ายอืน
งบเงินอุดหนุน

