
 



 
 
 
 
 
 
 

  
ประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

     เรื่อง การใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  ดวย เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี  ไดตราเทศบัญญัติเทศบาล
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2562 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562 
และประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจําป 2562 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
และเสนอใหผูวาราชการจังหวัดปตตานี พิจารณาตามความในมาตรา 62 แหงพระราชบัญัติเทศบาล พ.ศ. 
2596(แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562) 
 

   ดังนั้น   เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดประโยชนสูงสุด อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  14 พ.ศ. 2562) และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 เทศบาลตําบลรูสะมิ
แล จึงประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานทองถ่ินตอไป 

 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  30   เดอืนกันยายน  พ.ศ. 2562 

 
 

                                                         
                                      (นายบันเทิง  ลองจันทร) 

                                    ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่ 
                                     นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

 

 

 



-1- 

 

 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

เขต/อําเภอ เมืองปตตานี  จังหวัดปตตาน ี

............................................................... 

188/141  หมูที่ 6 บานสวนสมเด็จ  ซอย- ถนนสวนสมเด็จ  แขวง/ตําบล รูสะมิแล 

เขต/อําเภอ เมืองปตตานี  จังหวัดปตตานี  94000 

 

  พื้นท่ี      13.50  ตารางกิโลเมตร 

      ประชากรทั้งหมด    20,560  คน 

  ชาย        9,037  คน 

  หญิง     11,523 คน    
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สวนที่ 1 
 

คําแถลงประอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ 

เทศบาลตําบลรูสะมิล  

อําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตานี 
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ทานประธานสภาฯและสมาชกิสภาเทศบาลตําบลรสูะมแิล 

 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลรูสะมิแล จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภา

เทศบาลตําบลรูสะมแิล อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาและ

สมาชิกทุกทาน ไดทราบถึงสถานการณคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ดังตอไปนี้ 

 1. สถานการณคลัง 

 1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 

     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ  วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 องคกรปกครองสวนทองถนมีสถานะการเงิน ดังนี ้

     1.1.1 เงนิฝากธนาคาร  จํานวน  36,177,569.84  บาท 

     1.1.2 เงนิสะสม จํานวน 8,982,484.46  บาท 

     1.1.3 เงนิทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  12,210,086.88  บาท 

     1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน  0  โครงการ  รวม 0.00  บาท 

     1..5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน  9  โครงการ  รวม  1,079,011.54  บาท 

 1.2 การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2562 

    (1) รายรับจริง จํานวน 97,840,563.37  บาท   ประกอบดวย 

        หมวดภาษีอากร     จํานวน  11,544,177.21  บาท 

        หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต   จํานวน   1,007,215.00   บาท 

        หมวดรายไดจากทรัพยสิน    จํานวน     366,619.55   บาท 

        หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน   2,433,662.00   บาท 

        หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     จํานวน     363,910.96    บาท 

        หมวดรายไดจากทุน     จํานวน   0.00    บาท 

        หมวดภาษีจัดสรร     จํานวน      32,270,858.65  บาท 

        หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จํานวน   49,884,120.00  บาท 

   (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  จํานวน 5,555,404.24  บาท 

   (3) รายจายจริง  จํานวน  79,799,961.57 บาท  ประกอบดวย 

 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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        งบกลาง      จํานวน   14,724,726.95   บาท 

        งบบุคลากร                จํานวน             22,722,885.00    บาท 

        งบดําเนินการ      จํานวน      23,931,487.62   บาท 

        งบลงทุน      จํานวน    9,166,862.00    บาท 

        งบรายจายอื่นๆ     จํานวน              0.00     บาท 

        งบเงินอุดหนุน     จํานวน    9,254,000.00    บาท 

   (4) รายจายท่ีจายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน  5,570,593.60 บาท 

   (5) รายจายท่ีจายจากเงนิสะสม  จํานวน  1,789,400.00 บาท   

   (6) รายจายท่ีจายจากเงนิทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  0.00  บาท 

   (7) รายจายท่ีจายจากเงนิกู  จํานวน 0.00  บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2562 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

อําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตาน ี

 รายรับจริง ป 2561 รายรับจริง ป 2562 ประมาณการ ป 2563 
รายไดจัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 11,21,445.67 12,400,000.00 13,735,000.00 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,023,976.70 988,000.00 1,203,500.00 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 427,723.76 350,000.00 500,000.00 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 2,515,494.00 2,135,000.00 2,800,000.00 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 343,762.74 600,000.00 390,000.00 
หมวดรายไดจากทุน 3,200.00 5,000.00 4,000.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 15,535,602.87 16,478,000.00 18,632,500.00 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
หมวดภาษีจดัสรร 35,522,904.19 34,522,000.00 39,587,000.00 
รวมรายไดทีรั่ฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 35,522,904.19 34,522,000.00 39,587,000.00 
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 49,118,342.00 63,000,000.00 55,780,500.00 

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 49,118,342.00 63,000,000.00 55,780,500.00 
รวม 100,176,849.06 114,000,000.00 114,000,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

รายจาย รายจายจริง ป 2561 ประมาณการป 2562 ประมาณการ ป 2563 
รายจายงบประมาณ    
งบกลาง 16,207,315.15 18,724,040.00 19,271,170.00 
งบบุคลากร 25,986,772.90 27,858,600.00 33,226,000.00 
งบดําเนินงาน 26,882,238.26 35,317,910.00 35,264,415.00 
งบลงทุน 10,739,839.50 22,468,450.00 16,991,415.00 
งบเงินอุดหนุน 9,338,000.00 9,631,000.00 9,247,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 89,154,165.81 114,000,000.00 114,000,000.00 
รวม 89,154,165.81 114,000,000.00 114,000,000.00 
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สวนที่ 2 
 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ 

เทศบาลตําบลรูสะมิล  

อําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตาน ี
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

อําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตาน ี
 

ดาน ยอดรวม 
งานบริหารท่ัวไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 26,475,220 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,026,700 
งานบริหารชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 19,971,110 
แผนงานสาธารณสุข 10,768,900 
แผนงานสังคมสงเคราะห 1,405,800 
แผนงานเคหะและชุมชน 15,927,100 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 810,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,150,000 
แผนการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,549,000 
แผนงานการเกษตร 225,000 
แผนงานการพาณิชย 1,420,000 
แผนการดําเนินงานอื่นๆ  
แผนงานงบกลาง 19,271,170 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 114,000,000 

 


