
    ส่วนที   คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.   ของ องค์การบริหารส่วนตําบลลุโบะบือซา  อาํเภอยงีอ   จังหวัดนราธิวาส  



คาํแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 
 ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลลุโบะบือซา     บัดนีถึงเวลาทีคณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตําบลลุโบะบือซาจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลลุโบะบือซาอีกครังหนึง ฉะนันในโอกาสนี คณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลลุโบะบือซา จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงั ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   ดงัต่อไปนี 1.  สถานะการคลงั 1.1 งบประมาณรายจ่ายทวัไป  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    ณ วนัที 1 สิงหาคม พ.ศ. 7  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ลุโบะบือซา    มีสถานะการเงิน ดงันี  ณ วนัที   สิงหาคม  พ.ศ.     . .   เงินฝากธนาคารทงัสิน    20,843,652.70   บาท    . .   เงินสะสม                     8,523,154.72     บาท    1.1.3 ทุนสาํรองเงินสะสม      8,848,994.44    บาท    . .   รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหนีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บิกจ่าย              จาํนวน        -      โครงการ  รวม       -           บาท    . .   รายการทีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก้่อหนีผกูพนั  จาํนวน   -    โครงการ             รวม       -           บาท    . .  เงินกูค้งคา้ง        -           บาท  2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2557    ( )  รายรับจริงทงัสิน   17,841,494.62   บาท  ประกอบดว้ย          หมวดภาษีอากร             43,219.45     บาท          หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต           1,510.00     บาท          หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น          116,056.36     บาท          หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์            -                 บาท          หมวดรายไดเ้บด็เตลด็               -                บาท          หมวดรายไดจ้ากทุน                -                 บาท          หมวดภาษีจดัสรร       10,210,508.81    บาท          หมวดเงินอุดหนุนทวัไป        7,470,200.00    บาท  ( )  เงินอุดหนุนทีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์                   5,877,040.00    บาท  



 ( )  รายจ่ายจริง  จาํนวน      12,315,421.85    บาท  ประกอบดว้ย   งบกลาง             419,604.00     บาท   งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจาํ และค่าจา้งชวัคราว)  3,951,065.58     บาท   งบดาํเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 5,125,410.27 บาท   งบลงทุน(หมวดค่าครุภณัฑ ์ทีดินและสิงก่อสร้าง)      404,800.00      บาท    งบเงินอดุหนุน(หมวดเงินอดุหนุน)                      2,414,542.00     บาท   งบรายจ่ายอนื(หมวดรายจ่ายอืน)                              -             บาท  ( ) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์       3,706,840.00       บาท  (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพือดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที      จาํนวน           760,465.69        บาท                 3.  งบเฉพาะการ   ประเภทกิจการ        -      กิจการ          -         .                   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 7     มีรายรับจริง        -      บาท  รายจ่ายจริง        -      บาท    กูเ้งินจากธนาคาร / กสท. / อืน ๆ   จาํนวน        -            บาท    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จาํนวน        -        บาท    กาํไรสุทธิ     จาํนวน        -        บาท    เงินฝากธนาคารทงัสิน  ณ วนัที           จาํนวน        -        บาท    ทรัพยจ์าํนาํ     จาํนวน        -        บาท                



คาํแถลงงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนตําบลลุโบะบือซา อาํเภอยงีอ  จังหวดันราธิวาส   
รายรับ รายรับจริง ปี  2556 ประมาณการ ปี  2557 ประมาณการ ปี  2558 รายได้จัดเก็บ        หมวดภาษีอากร 56,823.18 36,000.00 50,000.00    หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,670.00 7,000.00 4,000.00    หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 172,387.14 150,000.00 175,000.00    หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 12,480.00 2,000.00 12,500.00    รวมรายได้จัดเก็บเอง 245,360.32 195,000.00 241,500.00 รายได้ทรัีฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน    

หมวดภาษีจดัสรร 14,305,382.99 9,386,000.00 14,320,300.00 รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถนิ 14,305,382.99 9,386,000.00 14,320,300.00 
รายได้ทรัีฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน       หมวดเงินอดุหนุนทวัไป 6,766,284.00 8,000,000.00 9,430,200.00    รวมรายได้ทีรัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วน    ท้องถนิ 6,766,284.00 8,000,000.00 9,430,200.00 

รวม 21,317,027.31 17,581,000.00 23,992,000.00       



คาํแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ   2558 องค์การบริหารส่วนตําบลลุโบะบือซา อาํเภอยงีอ  จังหวดันราธิวาส   รายจ่าย รายจ่ายจริงปี  ประมาณปี  ประมาณการ ปี  จ่ายจางบประมาณ       งบกลาง 351,514.00 525,810.00 715,000.00    งบบุคลากร 4,964,100.35 5,698,640.00 6,586,050.00    งบดาํเนินงาน 5,571,942.94 8,214,910.00 10,671,170.00    งบลงทุน 103,000.00 141,000.00 3,667,760.00    งบเงินอุดหนุน 1,179,711.00 3,000,640.00 2,352,020.00 รายจ่ายจากงบประมาณ 12,170,268.29 17,581,000.00 23,992,000.00 รวม 12,170,268.29 17,581,000.00 23,992,000.00        


