
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559  

เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ



 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

----------------------------------------- 

ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุเทพ 
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลสุเทพ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลสุเทพ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารของเทศบาล
ต าบลสุเทพ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 125,751,088.97 บาท 
1.1.2 เงินสะสม 50,096,080.45 บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 34,029,576.10 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
 จ านวน   -   โครงการ รวม - บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 จ านวน   7   โครงการ รวม 2,630,400.00 บาท       

1.2 เงินกู้คงค้าง   4,680,000 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น 123,201,437.11 บาท  ประกอบด้วย 

2.1.1 หมวดภาษีอากร 25,057,546.96 บาท 
2.1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 9,678,231.53 บาท 
2.1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,670,219.04 บาท 
2.1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท 
2.1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 95,672.00 บาท 
2.1.6 หมวดรายได้จากทุน - บาท 
2.1.7 หมวดภาษีจัดสรร 62,818,489.58 บาท 
2.1.8 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,881,278.00 บาท 
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2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 19,240,680.86 บาท 

2.3 รายจ่ายจริงจ านวน 87,370,322.55 บาท ประกอบด้วย 
2.3.1 งบกลาง 4,371,917.02 บาท 
2.3.2 งบบุคลากร 24,214,688.58 บาท 
2.3.3 งบด าเนินงาน 35,203,991.89 บาท 
2.3.4 งบลงทุน 16,176,012.26 บาท 
2.3.5 งบรายจ่ายอื่น 34,700.00 บาท 
2.3.6 งบเงินอุดหนุน 7,308,033.00 บาท 

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 19,240,680.86 บาท 

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 6,872,389.79 บาท 
 



3 
 

 ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม ่

 
1. รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร 25,057,546.96 25,010,000.00 26,560,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

9,678,231.53 6,325,000.00 6,675,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,670,219.04 1,700,000.00 1,700,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 95,672.00 302,000.00 252,000.00 
หมวดรายได้จากทุน 0.00 11,000.00 11,000.00 

    รวมรายได้จัดเก็บเอง 37,501,669.53 33,348,000.00 35,198,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร 62,818,489.58 58,652,000.00 60,802,000.00 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว 
    จัดสรรให้องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น 

62,818,489.58 58,652,000.00 60,802,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,881,278.00 23,000,000.00 23,000,000.00 

    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

22,881,278.00 23,000,000.00 23,000,000.00 

รวมทั้งสิ้น 123,201,437.11 115,000,000.00 119,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม ่

 
2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2557 
ประมาณการ 

ปี 2558 
ประมาณการ 

ปี 2559 

จ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง 4,432,896.82 5,562,160.00 6,295,250.00 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 

24,214,688.58 35,314,680.00 41,737,200.00 

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า
สาธารณูปโภค) 

35,203,991.89 38,458,500.00 43,765,000.00 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) 

16,176,012.26 24,476,660.00 18,423,050.00 

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 34,700.00 40,000.00 40,000.00 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 7,308,033.00 7,631,000.00 7,779,500.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 87,370,322.55 111,483,000.00 118,040,000.00 
รวม 87,370,322.55 111,483,000.00 118,040,000.00 

 
 


