สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
เทศบาลตําบลพญาขัน
อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพญาขัน
บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตําบลพญาขันจะไดเสนอรางเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลพญาขันอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตําบลพญาขัน จึงขอชี้แจงให
ทานประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพญาขันทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งงบประมาณรายรับไวทั้งสิ้น 41,020,000 บาท ตั้งงบประมาณรายจายไว
ทั้งสิ้น 40,332,000 บาท (งบประมาณเกินดุล)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เทศบาลตําบลพญาขันมีสถานะการเงิน ดังนี้
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
30,808,469.96 บาท
เงินสะสม
13,869,162.00 บาท
ทุนสํารองเงินสะสม
13,104,216.15 บาท
รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ
2,000.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)
2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น 31,108,969.36 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
489,238.50 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
196,420.00 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
162,582.83 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
978,878.00 บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
238,516.17 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
11,675,290.22 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
17,368,043.64 บาท
2.2 รายจายจริง จํานวน 24,640,234.87 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
9,471,388.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)
8,465,654.00 บาท
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค) 3,117,602.87 บาท
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
2,679,590.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
906,000.00 บาท
2.3 รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 2,951,000.00 บาท

2.3 รายละเอียดรายจายบางรายการที่จําเปนตองใชในการบริหารกิจการขององคกรในป 2561
คาใชจายในการบริหารบุคคล (ที่ตั้งจายจากรายไดไมรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
ก
ข
ค
ง

ขอมูลรายได - รายจาย
เงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 25 ตําแหนง
เงินคาจางลูกจางประจํา จํานวน 1 ตําแหนง
เงินคาตอบแทนพนักงานจาง
1. พนักงานจางทั่วไป จํานวน 13 ตําแหนง
2. พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 7 ตําแหนง
ประโยชนตอบแทนอื่นของพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจาง
1. เงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 8 ตําแหนง
2. เงินเพิ่มอื่นๆ หรือเงินคาตอบแทนอื่น ๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินเพิ่ม
อื่น ๆ ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกําหนด ในลักษณะดังนี้
- เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
- คาตอบแทนพิเศษ
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
- เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
- เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)
- เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหหนวยงานบริการในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
- เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการ
ปองกันภัยและดับเพลิง
- เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานกฎหมาย
ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
- เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานของครูการศึกษา
(พ.ค.ศ.)
- เงินวิทยฐานะ
- เงินชวยพิเศษเกี่ยวกับศพ
- เงินอื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
3. เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)
4. เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
5. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก
บุตรขาราชการ
6. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
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จํานวน
ขอมูลรายได - รายจาย
เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานความเจ็บปวยนอกเวลาราชการเฉพาะ
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจาง (แพทย
พยาบาล ทันตแพทย ฯลฯ)
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขสําหรับ
แพทย ทันตแพทย และเภสัชกรที่ไมปฏิบัติเวชปฏิบัติสวนตัว
239,600
เงินคาเชาบาน
เงินทําขวัญพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง พนักงานจางซึ่งไดรับอันตราย
หรือเจ็บปวยเพราะปฏิบัติงานในหนาที่
เงินเกี่ยวกับคาทําศพพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง ซึ่งถึง
แกความตายในระหวางเดินทางไปราชการ
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา
เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของนักงานสวนทองถิ่นที่มิใช
ตําแหนงครู (ชคบ.)
136,405
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
361,500
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานสวนทองถิ่น
บําเหน็จความชอบคาตอบแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชน
ผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง
ทุนการศึกษา
เงินเกษียณอายุกอนกําหนด
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,990,355
หมายเหตุ คิดเปนรอยละ 29.73
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สวนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
เทศบาลตําบลพญาขัน
อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

