ข้อบัญญัติตาบล

เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลกลอนโด
อาเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกลอนโด
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตาบลกลอนโด จะได้เสนอร่าง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกลอนโด อีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกลอนโด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์คลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตาบลกลอนโด
มีสถานะการเงิน ดังนี้
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น

31,939,204.47 บาท

1.1.2 เงินสะสม

7,259,626.79 บาท

1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม

8,328,556.70 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน

-

1.2 เงินกู้คงค้าง
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น

38,171,352.21 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร

635,110.87 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

5,788.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

160,665.96 บาท
46,500.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน

-

หมวดภาษีจัดสรร

16,947,876.96 บาท

หมวดเงินอุดหนุน

8,862,041.00 บาท
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(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
(3) รายจ่ายจริง จานวน

11,513,369.42 บาท

13,485,026.11 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง

882,036.00 บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว) 5,520,462.00 บาท
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ

3,430,969.13 บาท

และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน

1,718,758.98 บาท
1,932,800.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 10,052,473.88 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน
3. งบเฉพาะการ

-

4,829,000.00 บาท
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คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตาบลกลอนโด
อาเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
2.1 รายได้
รายรับ

รายรับจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

624,496.31

647,000.00

663,000.00

6,991.57

21,500.00

12,500.00

221,228.37

275,000.00

300,000.00

-

-

-

55,600.00

33,000.00

41,000.00

-

-

-

908,316.25

976,500.00

1,016,500.00

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

17,366,317.95 15,010,000.00 18,302,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

17,366,317.95 15,010,000.00 18,302,000.00

ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

9,188,253.00

9,188,253.00

8,862,041.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

9,188,253.00

9,188,253.00

8,862,041.00

ส่วนท้องถิ่น
รวม 27,462,887.20 25,174,753.00 28,180,541.00
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตาบลกลอนโด
อาเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
2.2 รายจ่าย

รายจ่าย

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ปี 2555

ปี 2556

2557

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

2,089,620.00

1,859,865.00

1,973,185.00

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และ

6,034,534.00

7,232,830.00

8,069,530.00

9,104,424.00

9,262,420.00

9,607,803.00

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

4,048,900.00

2,031,400.00

5,525,000.00

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)

30,000.00

4,757,800.00

30,000.00

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

2,608,400.00

30,000.00

2,975,000.00

ค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 23,915,878.00 25,174,315.00 28,180,518.00

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลอนโด
อาเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
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บันทึกหลักการเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ องค์การบริหารส่วนตาบลกลอนโด
อาเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
ด้าน
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
11,491,222.00
540,000.00
4,871,403.00
500,000.00
105,000.00
4,527,708.00
1,397,000.00
1,290,000.00
430,000.00
1,055,000.00
1,973,185.00
28,180,518.00
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตาบลกลอนโด
อาเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
++++++++++++++++++
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 มาตร 87 จึงตราพระราชบัญญัติขึ้น ไว้
โดยความเห็นชอบของสภาองค์องค์การบริหารส่วนตาบล โดยอนุมัติของนายอาเภอด่านมะขามเตี้ย
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจานวนทั้งสิ้น 28,180,518.00 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป ทั้งสิ้น 28,180,518.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

11,491,222.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

540,000.00

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

4,871,403.00

แผนงานสาธารณสุข

500,000.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์

105,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน

4,527,708.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1,397,000.00

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1,290,000.00

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

แผนงานการเกษตร

430,000.00

แผนงานการพาณิชย์

1,055,000.00

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

1,973,185.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

28,180,518.00
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ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. 2556

(ลงนาม)…………………………………………………
(นางพินิจนันท์ ปังประเสริฐโชค)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกลอนโด

อนุมัติ

(ลงนาม)........................................
(นายจารัส กังน้อย)
นายอาเภอด่านมะขามเตี้ย

