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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครอุบ ลราชธานี จะได้เ สนอร่า งเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีต่อ สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี อีก ครั้ง หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น เทศบาลนครอุบ ลราชธานี
จึง ขอชี้แ จงให้ท่า นประธานและสมาชิก ทุก ท่า นได้ท ราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจนหลัก การและแนวนโยบายการ
ดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 1,184,579,970.77 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 261,626,785.14 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 486,515,802.01 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 5 โครงการ รวม 7,382,100 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 16 โครงการ รวม 25,910,100 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563
2.1 รายรับจริง จานวน 744,324,889.86 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร

จานวน

29,807,347.22

บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จานวน

20,708,452.81

บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จานวน

22,724,923.12

บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์

จานวน

3,745,514.94

บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

2,944,489.78

บาท

หมวดรายได้จากทุน

จานวน

0.00

บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จานวน

316,026,300.99

บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน

348,367,861.00

บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 42,028,886.53 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จานวน 742,240,458.53 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง

จานวน

107,974,642.62

บาท

งบบุคลากร

จานวน

271,747,976.60

บาท

งบดาเนินงาน

จานวน

185,735,830.50

บาท

งบลงทุน

จานวน

77,116,928.00

บาท

งบเงินอุดหนุน

จานวน

99,565,080.81

บาท

งบรายจ่ายอื่น

จานวน

100,000.00

บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จานวน

42,028,886.53

บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่

จานวน

229,841,677.27

บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม

จานวน

0.00

บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้

จานวน

0.00

บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล 1
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายรับจริง 18,285,163.04 บาท รายจ่ายจริง 11,484,642.31 บาท
เงินกูจ้ ากธนาคาร/อื่นๆ
จานวน
20,000,000.00
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จานวน
0.00
กาไรสะสม
จานวน
6,778,702.76
เงินฝากธนาคาร
จานวน
65,315,228.39
ทรัพย์รับจานา
จานวน
71,475,740.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล 2
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายรับจริง 12,815,790.69 บาท รายจ่ายจริง 7,821,345.78 บาท
เงินกูจ้ ากธนาคาร/อื่นๆ
จานวน
91,000,000.00
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จานวน
0.00
กาไรสะสม
จานวน
4,924,337.60
เงินฝากธนาคาร
จานวน
33,807.95
ทรัพย์รับจานา
จานวน
55,625,400.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1. รายรับ
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

รายรับจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

29,807,347.22
20,738,452.81

67,150,000.00
13,607,300.00

66,050,000.00
10,279,000.00

22,694,923.12
3,745,514.94

17,884,000.00
4,350,000.00

10,287,500.00
4,200,000.00

2,944,489.78
0.00
79,930,727.87

1,627,000.00
0.00
104,618,300.00

1,577,000.00
300,000.00
92,693,500.00

316,026,300.99
316,026,300.99

342,500,000.00
342,500,000.00

293,537,000.00
293,537,000.00

348,367,861.00
348,367,861.00

352,381,700.00
352,381,700.00

343,769,500.00
343,769,500.00

744,324,889.86

799,500,000.00

730,000,000.00

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
2. รายจ่าย
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร แยกเป็น
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) สาหรับข้าราชการ/
พนักงานครู และพนักงานจ้างของโรงเรียน
และศพด. ในสังกัด เทศบาลนครอุบลราชธานี
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมจ่ายจากงบประมาณ

รายจ่ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

107,974,642.62
271,747,976.60

122,290,200.00
321,303,600.00
201,524,900.00
8,592,900.00
111,185,800.00

189,296,000.00
332,233,200.00
210,697,900.00
9,993,000.00
111,542,300.00

185,735,830.50
77,116,928.00
99,565,080.81
100,000.00
742,240,458.53

168,874,200.00
81,081,000.00
105,841,000.00
110,000.00
799,500,000.00

157,621,400.00
4,968,100.00
45,871,300.00
10,000.00
730,000,000.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จาเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร
 เงินเดือน(ฝ่ายประจา) และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน
 ค่าเช่าบ้าน
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 เงินทาขวัญพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
 ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล
ช่วยปฏิบัติงานเทศบาล
 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล
 บาเหน็จลูกจ้างประจา
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)
 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
 เงินบาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จพิเศษ
รายเดือนและเงินบาเหน็จตกทอดลูกจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 210,697,900 บาท
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
4,540,000 บาท
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
1,572,300 บาท
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
20,000 บาท
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
60,000 บาท
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น

200,000 บาท
721,700
4,858,400
210,000
11,569,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,640,600 บาท
1,480,300 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 237,570,200 บาท
หมายเหตุ

คิดเป็นร้อยละ 32.54 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากฐานรายได้ทุกประเภท และรวมถึง
เงินอุดหนุนทั่วไป (รายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากฐานรายได้ทุกประเภท = 730,000,000 บาท)

