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         ทำ่นประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลหอค ำ 

      

            บัดน้ีถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลหอค ำ จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบล
หอค ำอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกำสน้ี คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลหอค ำจึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึง
สถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปน้ี 

  1. สถำนะกำรคลงั 

   1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

    ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถำนะกำรเงิน ดังน้ี 

    1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 32,364,936.28 บำท 

    1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 10,786,504.49 บำท 

    1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 13,109,832.42 บำท 

    1.1.4 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท 

    1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 4 โครงกำร รวม 204,768.00 บำท 

   1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท 

  2. กำรบรหิำรงบประมำณ ในปงีบประมำณ 2561 ณ วันที ่26 กรกฎำคม พ.ศ.2561 

   (1) รำยรับจริง จ ำนวน 42,548,467.07 บำท ประกอบด้วย 

    หมวดภำษีอำกร จ ำนวน 311,140.92 บำท 

   หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต จ ำนวน 212,530.25 บำท 

   หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน จ ำนวน 214,051.56 บำท 

   หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ จ ำนวน 890,242.00 บำท 

   หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด จ ำนวน 210,863.00 บำท 

   หมวดรำยได้จำกทุน จ ำนวน 2,766.00 บำท 

   หมวดภำษีจัดสรร จ ำนวน 15,279,837.76 บำท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 25,427,035.58 บำท 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท 

           (3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 32,160,635.89 บำท ประกอบด้วย 

   งบกลำง จ ำนวน 8,513,601.95 บำท 

   งบบุคลำกร จ ำนวน 11,734,854.00 บำท 

   งบด ำเนินงำน จ ำนวน 8,029,379.94 บำท 

   งบลงทุน จ ำนวน 1,277,800.00 บำท 



   งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 0.00 บำท 

   งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 2,605,000.00 บำท 

  (4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท 

  (5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 4,074,977.00 บำท 

  (6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม 0.00 บำท 
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  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562     

เทศบำลต ำบลหอค ำ 

อ ำเภอเมืองบึงกำฬ  จังหวัดบึงกำฬ 

  รำยรับจรงิ ป ี 2560      ประมำณกำรป ี
2561 

    ประมำณกำรปี 
2562 

รำยได้จดัเก็บเอง       

  หมวดภำษีอำกร 342,498.61 315,000.00 355,000.00 

  หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 666,096.16 451,300.00 868,200.00 

  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 378,485.13 217,000.00 217,000.00 

  หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 1,178,612.00 1,200,000.00 1,200,000.00 

  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 399,780.00 350,000.00 350,000.00 

  หมวดรำยได้จำกทุน 10,100.00 20,000.00 20,000.00 

รวมรำยไดจ้ดัเก็บเอง 2,975,571.90 2,553,300.00 3,010,200.00 

รำยไดท้ี่รฐับำลเกบ็แล้วจดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่       

  หมวดภำษีจัดสรร 18,518,317.49 16,184,000.00 18,827,100.00 

รวมรำยไดท้ีร่ัฐบำลเก็บแลว้จดัสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 18,518,317.49 16,184,000.00 18,827,100.00 

รำยไดท้ี่รฐับำลอดุหนุนให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,506,081.36 39,500,000.00 36,400,000.00 

รวมรำยไดท้ีร่ัฐบำลอดุหนนุให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 25,506,081.36 39,500,000.00 36,400,000.00 

รวม 46,999,970.75 58,237,300.00 58,237,300.00 
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ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจรงิป ี2560 ประมำณกำร ปี 2561 ประมำณกำร ปี 2562 

จำ่ยจำกงบประมำณ       

  งบกลำง 9,972,204.37 11,244,939.00 12,004,028.00 

  งบบุคลำกร 14,287,370.00 18,507,150.00 19,227,270.00 

  งบด ำเนินงำน 12,004,916.99 15,043,790.00 15,623,300.00 

  งบลงทุน 5,566,660.00 9,457,837.00 7,409,500.00 

  งบเงินอุดหนุน 4,207,658.50 3,914,074.00 3,799,000.00 

รวมจำ่ยจำกงบประมำณ 46,038,809.86 58,167,790.00 58,063,098.00 

รวม 46,038,809.86 58,167,790.00 58,063,098.00 

 

 


