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ส่ วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตาบลรือเสาะ
อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

เทศบาลตาบลรือเสาะ
เขต/อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

----------------------------------------------------ซอย – ถนนรื อเสาะสนองกิจ แขวง/ตาบลรื อเสาะ
เขต/อาเภอรื อเสาะ จังหวัดนราธิวาส
พื้นที่

3.11

ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 7,716

คน

ชาย 3,820

คน

หญิง 3,896

คน

เอกสารออก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ท่ านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลรือเสาะ
บัดนี้ถึงเวลาที่ผบู ้ ริ หารเทศบาลตาบลรื อเสาะ จะได้เสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อสภาเทศบาล
ตาบลรื อเสาะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลตาบลรื อเสาะจึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดาเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์ คลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไป
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตาบลรื อเสาะ มีสถานะการเงิน ดังนี้
ก. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น

31,955,840.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม

22,516,344.47 บาท

1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม

8,460,072.84 บาท

1.2 เงินกูค้ งค้าง 8,156,623.14 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปี งบประมาณ 2560
(1) รายรับจริ งทั้งสิ้น 62,176,897.91 ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร

1,181,388.09 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

499,029.70 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

763,457.56 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิ ชย์

0.00

บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

800.00

บาท

หมวดรายได้จากทุน

0.00

บาท

หมวดภาษีจดั สรร

25,375,634.56

บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป

34,356,588.00

บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์
(3) รายจ่ายจริ ง

จานวน

46,843,563.48

0.00 บาท
บาท ประกอบด้วย

งบกลาง

11,250,575.92

บาท

งบบุคลากร

22,041,657.01

บาท

งบดาเนินการ

10,433,443.20

บาท

180,887.35

บาท

งบลงทุน
งบอุดหนุน

2,937,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์

0.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน

79,920

บาท

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลรือเสาะ
อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
2.1 รายรับ
รายรับจริง ปี
2559
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

ประมาณการปี
2560

ประมาณการปี
2561

1,354,840.45
647,412.14
986,157.36
1,380
213,500
3,203,289.95

1,264,000
551,500
680,250
32,000
1,000
2,528,750

1,315,000
581,500
680,250
32,000
1,000
2,609,750

33,144,276.76

31,701,000

32,701,000

33,144,276.76

31,701,000

32,701,000

16,364,816.00

41,770,250

41,689,250

16,364,816.00
52,712,382.71

41,770,250
76,000,000

41,689,250
77,000,000

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
2.2 รายจ่ าย
งบ
รายจ่ ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รายจ่ ายจากงบประมาณ
รวม

รายจ่ ายจริง ปี 2559
5,027,365.76
22,753,533.16
14,271,821.20
4,179,882.97
6,022,356.27
52,254,959.36
52,254,959.36

ประมาณการปี 2560
5,573,000
24,344,300
17,145,740
5,835,460
23,101,500
76,000,000
76,000,000

ประมาณการปี 2561
14,357,900
30,811,200
21,940,240
4,534,260
5,356,400
77,000,000
77,000,000

ส่ วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตาบลรือเสาะ
อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2561
ของเทศบาลตาบลรือเสาะ
อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ด้ าน
ด้ านบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบ
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
แผนงานสาธารณสุ ข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานการศึกษา
ด้ านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
ประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
20,939,900
2,228,000
5,350,500
15,583,960
2,793,600
3,081,600
12,664,540
14,357,900
77,000,000

รายละเอียดรายจ่ ายเงินงบประมาณ ตามาตรา 35 แห่ ง พ.ร.บ. ระเบียบงานบุคคลส่ วนท้ องถิ่น
พ.ศ. 2542 ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ก. ค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานบุคคลตามประกาศคณะกรรมาการมาตราบานการบริ หารงานบุคคลส่ วน
ท้องถิ่น เรื่ อง การจาแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างขอพนักงานส่ วน
ท้องถิ่นและลูกจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
1. เงินเดือนพนักงาน

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น

9,831,100 บาท

2. เงินเพิ่มพนักงาน

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น

527,700 บาท

3. เงินประจาตาแหน่ง

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น

585,400 บาท

4.ค่าจ้างประจา

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น

981,000 บาท

5.ค่าจ้างพนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น

11,530,200 บาท

6.ค่าเช่าบ้าน

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น

150,000 บาท

7.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น

149,000 บาท

8.เงินสมทบบาเหน็จบานาญ(กบท.)

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น

706,300 บาท

9.เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผูร้ ับบานาญ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น

86,000 บาท

10.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น

590,000 บาท

11.เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น

96,000 บาท

12.เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น

1,138,600 บาท

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

26,371,300 บาท

ค่าใช้จ่ายด้านการบริ หารงานบุคคลไม่เกินร้อยละสี่ สิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561

-

- บริ หารงานบุคคล

26,371,300

- งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561

77,000,000

คิดเป็ นร้อยละ

26,371,300 x 100 = 34.24 %
77,000,000

หมายเหตุ

คิดเป็ นร้อยละ 34.24 ของรายจ่ายที่ต้ งั จ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุ นทุกประเภท

