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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว 

บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภา     
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ดังต่อไปนี้  

1. สถำนะกำรคลัง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ได้ประมาณการรายรับ
ไว้ จ านวน 27,500,000.-บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง จะได้
ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ก าหนดวงเงิน
รายจ่ายไว้ จ านวน 27,5000,000.-บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่างๆ  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว เป็นการ
จัดท างบประมาณแบบสมดุล (ประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายจ่าย) นอกจากนั้น 
ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว มีเงินสะสม คงเหลืออยู ่ 31,228,324.78 บาท 

2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
(1) รายรับจริงท้ังสิ้น                                            26,333,040.66     บาท  
 ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร                                                186,163.87      บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                    11,284.00      บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                      399,970.72       บาท 
หมวดรายได้จากทุน                             -     บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                         4,400.00      บาท 
หมวดภาษีจัดสรร                           14,971,533.07      บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                          10,729,689.00      บาท 
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    (2) เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                       30,000.00     บาท 
    (3) รายจ่ายจริง จ านวน                                       17,690,186.60       บาท        
             ประกอบด้วย 

งบกลาง              5,819,300.00      บาท 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)     6,055,426.00      บาท 
งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค)  3,514,360..60    บาท 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)         1,497,100.00         บาท 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                     804,000.00         บาท 
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)            -              บาท 

    (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์                -        บาท 
    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี                                      -                      บาท 
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 ค ำแถลงงบประมำณ   
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำแก้ว 
อ ำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท 

2.1 รำยรับ 

รำยรับ 
รำยรับจริง 

ปี 2562 

ประมำณกำร 

ปี 2563 

ประมำณกำร 

ปี 2564 

รำยได้จัดเก็บเอง       

หมวดภาษีอากร 186,163 87 195,000 00 55,000 00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 11,284 00 12,000 00 13,600 00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 399,970 72 286,000 00 416,000 00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -  -  -  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,400 00 6,000 00 5,000 00 

หมวดรายได้จากทุน -  2,000 00 1,000 00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 601,818 59 501,000 00 490,600 00 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

      

หมวดภาษีจัดสรร 14,971,533 07 14,759,176 00 15,075,439 00 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น 

14,971,533 07 14,759,176 00 15,075,439 00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

 - เงินอุดหนุนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี -  -  -  

 - เงินอุดหนุนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 10,729,689 00 -  -  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป -  12,239,824 00 11,933,961 00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ก าหนดวัตถุประสงค์ -  -  -  

รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,729,689 00 12,239,824 00 11,933,961 00 

รวม 26,303,040 66 27,500,000 00 27,500,000 00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำแก้ว 
อ ำเภอสรรพยำ  จังหวัดชัยนำท 

2.2 รำยจ่ำย 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 

ปี 2562 
ประมำณกำร 

ปี 2563 
ประมำณกำร 

ปี 2564 

จ่ำยจำกงบประมำณ    
งบกลาง 5,819,300.00 7,644,587.00    7,809,341.00 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
และค่าจ้างชั่วคราว) 

6,055,426.00 9,481,876.00 9,690,990.00 

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

3,514,360.60 6,898,948.00 7,100,969.00 

งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

1,497,100.00 2,319,100.00 1,761,700.00 

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - - - 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 804,000.00 1,157,000.00 1,137,000.00 

รวมรำยจ่ำยจำกงบประมำณ 17,690,186.60 27,500,000.00 27,500,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


