
ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลภูผาม่าน
อําเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลภูผามาน

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลภูผามาน จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลภูผามานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลภูผามานจึงขอ
ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 23,772,024.94 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 14,926,073.40 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,098,755.95 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
450,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 3,506,000.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 38,039,435.77 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 87,120.61 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 477,165.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 517,545.24 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 103,526.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,148,519.82 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 17,705,559.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 13,185.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 34,747,839.20 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 8,953,558.93 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,449,091.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,739,811.27 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,805,650.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 15,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,784,728.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 13,185.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 587,358.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

รายรับจริง จํานวน 1,729,903.32 บาท

รายจายจริง จํานวน 1,490,997.98 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 175,706.48 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 106,395.74 บาท

กูเงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 626,727.81 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลภูผามาน
อ.ภูผามาน  จ.ขอนแกน

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 371,614.62 374,000.00 360,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

215,284.40 280,800.00 333,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 498,205.81 470,000.00 476,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 94,114.00 120,200.00 120,200.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,179,218.83 1,245,000.00 1,290,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,924,835.67 21,215,000.00 21,232,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,924,835.67 21,215,000.00 21,232,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,847,787.00 18,280,000.00 19,350,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,847,787.00 18,280,000.00 19,350,000.00

รวม 38,951,841.50 40,740,000.00 41,872,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลภูผามาน
อ.ภูผามาน  จ.ขอนแกน

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,357,224.41 8,816,200.00 9,784,400.00

งบบุคลากร 13,239,633.00 15,709,600.00 15,859,960.00

งบดําเนินงาน 7,781,280.82 9,912,200.00 9,383,590.00

งบลงทุน 985,150.00 4,113,500.00 4,718,050.00

งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 15,000.00 15,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,046,007.45 2,173,500.00 2,111,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 32,424,295.68 40,740,000.00 41,872,000.00

รวม 32,424,295.68 40,740,000.00 41,872,000.00


