เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
Electronic Local Administrative Accounting System (E‐LAAS)

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกเทศบาลเมืองชัยนาท
บัดนี้ถึงเวลาที่ผูบริหารของเทศบาลเมืองชัยนาท จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป ตอสภา
เทศบาลเมืองชัยนาท อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลเมืองชัยนาท จึงขอกลาวใหทานประธานและ
สมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
ก. ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น

22,630,860.22

บาท

1.1.2 เงินสะสม

22,280,408.29

บาท

8,988,554.33

บาท

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน - โครงการ – บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน
1.1.6 เงินกูคงคาง

จํานวน - โครงการ – บาท
26,317,088.13

บาท

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2553 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 76,758,529.99 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร

11,538,156.43

บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

3,247,291.30

บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

1,450,314.11

บาท

0.00

บาท

872,142.00

บาท

0.00

บาท

หมวดภาษีจัดสรร

30,441,420.15

บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

29,209,206.00

บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 64,265,092.37 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 73,969,801.96 บาท ประกอบดวย
งบกลาง

5,936,617.97

บาท

งบบุคลากร

30,221,841.58

บาท

งบดําเนินการ

25,471,495.29

บาท

55,700.00

บาท

งบรายจายอื่น

5,456,322.12

บาท

งบเงินอุดหนุน

6,827,825.00

บาท

งบลงทุน

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 60,358,845.77 บาท
(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน

7,885,945.69 บาท

3. งบเฉพาะการ
3.1 ประเภทกิจการ สถานธนานุบาล
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553
รายรับจริง

14,092,284.84

บาท

รายจายจริง

4,413,967.46

บาท

95,186,350.18

บาท

0.00

บาท

9,678,317.38

บาท

76,153.87

บาท

146,274,100.00

บาท

รายรับจริง

969,640.00

บาท

รายจายจริง

935,280.00

บาท

เงินกูจากธนาคาร /กสท./อื่น ๆ

0.00

บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล

0.00

บาท

กําไรสุทธิ

0.00

บาท

928,496.00

บาท

เงินกูจากธนาคาร /กสท./อื่น ๆ
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
กําไร จากการดําเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553
เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553
ทรัพยรับจํานํา
3.2 ประเภทกิจการ สถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลเมืองชัยนาท
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553

เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553

ประจําปงบประมาณ 2554
เทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

หมวดภาษีอากร

7,744.89

9,890,000.00

10,390,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

0.00

2,399,600.00

2,358,800.00

หมวดรายไดจากทรัพยสน
ิ

0.00

845,000.00

820,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

0.00

1,200,000.00

2,000,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

0.00

420,000.00

510,000.00

หมวดภาษีจด
ั สรร

0.00

31,150,000.00

30,750,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป

0.00

49,422,200.00

49,371,200.00

งบกลาง

9,778,007.16

10,420,000.00

11,180,500.00

0.00

7,012,400.00

5,827,400.00

งบดําเนินการ

11,864,180.97

38,389,860.00

44,293,700.00

งบบุคลากร

18,510,757.86

33,867,940.00

34,898,400.00

0.00

5,636,600.00

0.00

205,000.00

0.00

0.00

40,357,945.99

95,326,800.00

96,200,000.00

40,357,945.99

95,326,800.00

96,200,000.00

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอืน
่
งบลงทุน

