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ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลนครระยอง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลนครระยอง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลนครระยอง
อีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยองจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 746,990,940.93 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 390,343,106.87 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 126,949,025.71 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 55 โครงการ รวม 93,897,680.30 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 63 โครงการ รวม 185,999,600.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 751,157,191.00 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 84,336,074.40 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 17,399,134.10 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 11,542,723.38 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 7,215,640.97 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 5,051,656.29 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 214,500.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 332,428,103.86 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 292,969,358.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 17,225,087.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 707,866,142.36 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 66,713,668.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 253,045,001.62 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 206,639,410.94 บาท

งบลงทุน จํานวน 159,799,061.80 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 25,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 21,644,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 17,225,087.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 41,101,014.93 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ 

สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 150,000,000.00 บาท

3. งบเฉพาะการ





คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครระยอง
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 77,427,145.55 73,901,000.00 77,651,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 15,702,517.60 10,807,000.00 13,116,400.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 10,856,101.78 16,611,500.00 11,047,600.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,056,293.79 7,450,000.00 7,500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 6,056,168.23 4,260,500.00 4,260,000.00

หมวดรายได้จากทุน 1,484,300.00 500,000.00 500,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 117,582,526.95 113,530,000.00 114,075,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 272,490,356.38 288,860,000.00 288,200,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 272,490,356.38 288,860,000.00 288,200,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 242,224,145.00 312,070,000.00 314,155,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 242,224,145.00 312,070,000.00 314,155,000.00

รวม 632,297,028.33 714,460,000.00 716,430,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 17,338,353.17 77,524,300.00 79,124,800.00

งบบุคลากร 241,029,170.56 284,460,500.00 291,862,000.00

งบดําเนินงาน 222,588,578.23 212,933,700.00 213,262,000.00

งบลงทุน 107,506,546.70 116,990,000.00 97,975,200.00

งบรายจ่ายอืน 60,000.00 30,000.00 13,030,000.00

งบเงินอุดหนุน 21,448,000.00 21,881,500.00 21,176,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 609,970,648.66 713,820,000.00 716,430,000.00

รวม 609,970,648.66 713,820,000.00 716,430,000.00











ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลนครระยอง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ส่วนที 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดระยอง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลนครระยอง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง









ส่วนที 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนคร
ระยอง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลนครระยอง

อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง














