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ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

เร่ือง  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

............................................... 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบญัญัตเิทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ

ที่ ๑๔ พ.ศ.  ๒๕๖๒)  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๓ หมวด  

๖  ข้อ ๓๘ 

  เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖๖ ซึ่งได้ผ่านสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาพิจารณามีมติเห็นชอบ ในคราวประชุมสภาเทศบาล ตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัย

สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๕ และสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี 

๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๖๕  แล้วนั้น  จึงประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 

   ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

                   (นายประทิว   ภู่ประสงค์) 
              นายกเทศมนตรีตำบลไผด่ำพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

   บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ

ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร       จำนวน   7,641,433.74 บาท 

1.1.2 เงินสะสม        จำนวน   2,063,199.24 บาท     

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน จำนวน   7,169,675.16 บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จำนวน  0 โครงการ  รวม 0.00 บาท 

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   จำนวน  0 โครงการ  รวม 0.00 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 4,010,122.43 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ วันที่ 1  สิงหาคม พ.ศ. 2565      

2.1 รายรับจริง  จำนวน 26,423,566.93 บาท  ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร       จำนวน       32,197.28บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    จำนวน     201,591.20บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จำนวน       38,899.23บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์   จำนวน              0.00บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      จำนวน     378,516.86บาท 

หมวดรายได้จากทุน      จำนวน              0.00บาท 

หมวดภาษีจัดสรร      จำนวน 14,551,640.08บาท 

หมวดเงินอุดหนุน     จำนวน 11,220,722.28บาท   

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จำนวน 10,747,764.00 บาท 

2.3 รายจ่ายจริง  จำนวน 25,783,756.58 บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง        จำนวน    8,254,728.51บาท 

งบบุคลากร       จำนวน    9,324,700.08บาท 



งบดำเนินงาน       จำนวน    7,273,033.44บาท 

งบลงทุน       จำนวน       232,800.00บาท 

งบเงินอุดหนุน       จำนวน       698,494.55บาท 

งบรายจ่ายอื่น       จำนวน                0.00 บาท 

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน     5,058,764.00 บาท 

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่   จำนวน                0.00 บาท 

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม    จำนวน                0.00 บาท 

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้      จำนวน                0.00 บาท 

3. งบเฉพาะการ 

    ประเภทกิจการประปา กิจการประปา 

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

    รายรับจริง       จำนวน        856,936.93 บาท 

    รายจ่ายจริง       จำนวน        802,588.70 บาท 

    กำไรสะสม       จำนวน                 0.00  บาท 

    เงินสะสม       จำนวน         96,607.69  บาท 

    ทุนสำรองเงินสะสม      จำนวน       308,138.08  บาท 

    กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท.อื่น ๆ      จำนวน       0.00  บาท  

    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จำนวน       0.00  บาท   

    ทรัพย์รับจำนำ             จำนวน                  0.00 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง           

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  มาตรา 7  จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา  
              ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
              ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
              ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,734,100 บาท 
              ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,497,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

 
 
 

 

         

แผนงาน ยอดรวม  
ด้านบริหารทั่วไป    
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,464,835  
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 296,320  
ด้านบริการชุมชนและสังคม    
  แผนงานการศึกษา 3,322,620  
  แผนงานสาธารณสุข 2,608,680  
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 618,000  
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,015,440  
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,000  
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 210,000  
ด้านการเศรษฐกิจ    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,582,620  
  แผนงานการเกษตร 90,000  
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน    
  แผนงานงบกลาง 9,273,485  

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 29,497,000  

 

 
 
 
    

 
 
      



 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,237,100 บาท 
ดังนี้             

งบ ยอดรวม  
งบดำเนินงาน 1,237,100  

รวมรายจ่าย 1,237,100           

 

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้      

   
ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
   

                                                                   (ลงนาม).................................................. 
                                                                              (นายประทิว   ภู่ประสงค์) 
                                                                 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 

 

 
 
 

                               เหน็ชอบ  
 

  
 

 
 

      (ลงนาม)...................................................................  
 

                  (นายวีระศักดิ์   วิจิตร์แสงศรี) 
                    ผูว้่าราชการจังหวัดอ่างทอง 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 
 
 
         

         

         

         

         

         

         
 


