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รายงานสถานะทางการเงิน

ค ำแถลงงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เทศบำลต ำบลห้วยลำน อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ

รายรับ
รายรับจริง
ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

• หมวดภาษีอากร 348,034.31 333,000.00 346,70.00

• หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 587,525.35 114,940.00 414,890.00

• หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 398,247.24 300,000.00 390,000.00

• หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 16,700.00 10,300.00 15,300.00

• หมวดรายได้จากทุน 0.00 100.00 1,000.00

รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง 1,350,506.90 758,340.00 1,167,890.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• หมวดภาษีจัดสรร 20,541,789.46 19,500,100.00 20,835,100.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,541,789.46 19,500,100.00 20,835,100.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 33,100,308.53 33,800,000.00 33,100,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

33,100,308.53 33,800,000.00 33,100,000.00

รวม 54,992,604.89 54,058,440.00 55,102,990.00
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รายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

รายการ ประมาณการ (บาท) รับจริง (บาท)

รายได้จัดเก็บเอง 1,167,890.00 1,480,800.05

• หมวดภาษีอากร 346,700.00 381,717.05

• หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 414,890.00 549,800.55

• หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 390,000.00 504,171.25

• หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 15,300.00 60,108.00

• หมวดรายได้จากทุน 1,000.00 0.00

รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง 1,167,890.00 1,480,800.05

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• หมวดภาษีจัดสรร 20,835,100.00 24,560,188.89

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,835,100.00 24,560,188.89

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 33,100,000.00 36,315,736.24

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

33,100,000.00 36,315,736.24

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ - -

รวมรับ 55,102,990.00 62,371,721.98

รายรับสูงกว่าหรือต่่ากว่ารายจ่าย รวมทั้งสิ้น  13,093,452.74  บาท
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รายการ ประมาณการ
รวมรายจ่าย

เงินงบประมาณ

รวมรายจ่ายจาก
การเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
รวม

รายจ่าย

• งบกลาง 25,849,300.00 23,170,465.91 6,708.60 23,177,174.51

• เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,515,800.00 2,508,720.00 - 2,508,720.00

• เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 14,789,700.00 13,720,250.00 223,620 13,943,870.00

• ค่าตอบแทน 948,500.00 715,832.00 2,400.00 718,232.50

• ค่าใช้สอย 4,128,020.00 3,409,214.11 - 3,409,214.11

• ค่าวัสดุ  2,227,820.00 1,779,596.55 - 1,779,596.55

• ค่าสาธารณูปโภค 857,650.00 735,230.79 - 735,230.79

• ค่าครุภัณฑ์ 1,557,200.00 1,404,220.00 24,500.00 1,428,720.00

• ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 561,000.00 503,000.00 - 503,000.00

• รายจ่ายอื่น 10,000.00 - - -

• เงินอุดหนุน 1,658,000.00 1,331,739.38 - 1,331,739.38

รวมจ่าย 55,102,990.00 49,278,269.24 257,228.60 49,535,497.84

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

รายรับสูงกว่าหรือต่่ากว่ารายจ่าย รวมทั้งสิ้น  13,093,452.74  บาท
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การด าเนินโครงการในปี พ.ศ. 2562

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ป่าสุสาน  หมู่ท่ี 11 ต าบลห้วยลาน

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ท่ี 3 ต าบลห้วยลาน

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (ซอยโรงน้าด่ืม) หมู่ท่ี 7 ต าบลห้วยลาน

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 (หลังโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี) ต าบลห้วยลาน
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 10 ต าบลห้วยลาน

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ท่ี 12 ต าบลห้วยลาน

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ท่ี 9 ต าบลห้วยลาน

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ชนิดไม่มีไหล่ทาง หมู่ท่ี 6 ต าบลห้วยลาน
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โครงการการแขง่ขนักีฬาพืน้บา้น ประชาชนต าบลห้วยลาน ประจ าปี 2562

โครงการการแขง่ขนักีฬาฟตุบอลต้านยาเสพติด “ห้วยลานคัพ” ครัง้ท่ี 6 ประจ าปี 2562
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โครงการวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปีพ.ศ. 2562

โครงการส่งเสรมิศักยภาพองค์กรสตร ีประจ าปีพ.ศ. 2562
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โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2562

โครงการจดังานวนัเขา้พรรษาต าบลห้วยลาน ประจ าปี 2562

โครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุจอมไคร ้ประจ าปี 2562
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โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการป่ันจกัรยานต้านยาเสพติด ประจ าปี 2562

โครงการชุมชนต้นแบบด้านการจดัการนขยะมูลฝอยและส่ิงแวดล้อม ประจ าปี 2562

โครงการป่ันจกัรยานต้านยาเสพติด ประจ าปี 2562
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โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาลต าบลห้วยลาน

โครงการวดัประชารฐัสรา้งสขุฯ พฒันาวดัตามแนว 5 ส

โครงการจติอาสาแต้มสีท าความดีเพือ่พอ่ กิจกรรม CSR เพือ่สังคมล้านนา

กิจกรรม จติอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ เพือ่ดอกค าใต้สะอาดน่าอยู่
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เทศบาลตําบลห้วยลาน
เลขที� 49 หมู่ 8 ตําบลห้วยลาน อาํเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

โทร./โทรสาร 0 5489 6706
 

   พระธาตุจอมไคร้ศักดิ�สิทธิ�     สิ�งประดิษฐ์ไม้ลือไกล
   ถิ�นผ้าไหมงามยิ�ง                   แม่นํ�าอิงแหล่งชีวิต
   ถํ�าเทพนิมิตน่าชม                  ชุมชนน่าอยู่ 
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เทศบาลตําบลห้วยลาน @347chskb


