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ส่วนที่ 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลต าบลบา้นโคก

อ าเภอสร้างคอม    จังหวัดอุดรธานี



๑

แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

 จ านวน 32,980,862.88  บาท

 จ านวน 13,076,606.68  บาท

 จ านวน 9,036,145.11    บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย                  จ านวน  - บาท

681,044.00       

  จ านวน  - บาท 

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

    (๑) รายรับจริงทัง้ส้ิน    ประกอบด้วย  จ านวน 36,718,183.95  บาท

 จ านวน 214,854.00       บาท

จ านวน 85,382.80         บาท

จ านวน 154,981.90       บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  - บาท

จ านวน 31,817.00         บาท

จ านวน  - บาท

จ านวน 14,913,776.25  บาท

จ านวน 21,317,372.00  บาท

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ค าแถลงงบประมาณ

หมวดรายได้จากทุน

1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  19 โครงการ

    ๑.๒ เงินกู้คงค้าง 

ต าบลบ้านโคก  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ  ถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก  อีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ณ วันที ่31  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕60 เทศบาลต าบลบ้านโคก มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทัง้ส้ิน 

1.1.2 เงินสะสม  

1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก

หมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

        บัดนี้ ถึงเวลาทีน่ายกเทศมนตรีต าบลบ้านโคก  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

หมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป



๒

จ านวน   - บาท

จ านวน  ๒๕,๔๗๘,๖๑๔.๑๓ บาท

จ านวน  ๘,๑๒๕,๒๘๙.๕๔ บาท

จ านวน  ๙,๒๙๓,๗๖๕.๐๐ บาท

จ านวน  ๔,๒๕๖,๙๕๙.๕๙ บาท

จ านวน  ๑,๒๒๐,๖๐๐.๐๐ บาท

จ านวน   - บาท

จ านวน  ๒,๕๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท

จ านวน  - บาท

จ านวน  - บาท

    (6) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  - บาท

3. งบเฉพาะการ

จ านวน  - บาท

จ านวน  - บาท

จ านวน  - บาท

จ านวน  - บาท

จ านวน  - บาท

จ านวน  - บาท

หมายเหตุ

(1)  หมายถึง

(2)  หมายถึง

(3)  หมายถึง

งบกลาง  

งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ 

ก าไรสุทธิ

งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง)

งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)

งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)

    (2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

    (3) รายจ่ายจริง     ประกอบด้วย

    (4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

หมวดค่าสาธารณูปโภค) 

    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่

    ประเภทกิจการ.....-...... กิจการ...-...........

ปีงบประมาณ พ.ศ. …. มีรายรับจริง…...….บาท  รายจ่ายจริง .…. บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล

คณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ทีม่ีชื่อเรียกต่างๆ ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินฝากธนาคารทัง้ส้ิน ณ วันที ่..........-......

ทรัพย์จ าน า

สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


