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ส่วนที่ 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง

อาเภอบ้านสร้าง

จังหวัดปราจีนบุรี
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2553 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน
ตาบลบางยางทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 องค์การบริหารส่วนตาบลบางยางได้ประมาณการรายรับไว้
จ านวน 14,577,500 บาท โดยในส่ ว นของรายได้ ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางยางจั ด เก็ บ เอง จะได้
ปรับปรุงการจัดเก็บให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ได้กาหนดวงเงินรายจ่ายไว้
จานวน 14,577,500 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถนาไปจัดทาบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง เป็ นการจัดทางบประมาณแบบสมดุล
(รายจ่ายเท่ากับรายรับ ) นอกจากนี้ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง มีเงินสะสมคงเหลืออยู่จานวน
11,608,282.98 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
ในปีงบประมาณที่ผ่ านมา แม้ว่ารายรับขององค์ การบริหารส่ ว นต าบลบางยาง จะมี
จานวนจากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่
ตามกฎหมายก็ต าม แต่องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลบางยางก็สามารถดาเนินกิจการตามที่ได้ตั้ งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกประการ
2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2553 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 14,970,300 บาท
รับจริง
ประมาณการ
รับจริง
ประมาณการ
รายรับ
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2552
ปี 2553
7,547,734.39
7,519,000 6,470,369.34
8,004,500
ก. รายได้ภาษีอากร
7,547,743.39
7,519,000 6,470,369.34
8,004,500
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.2 ภาษีบารุงท้องที่
1.3 ภาษีป้าย
1.4 อากรฆ่าสัตว์
1.5 ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์และล้อเลื่อน

32,103
70,944.50
2,200

30,000
70,000
2,000

30,954
85,409.96
2,890

30,000
70,000
2,500

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายรับ
1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.8 ภาษีสุราและเครื่องดื่ม

รับจริง
ประมาณการ
ปี 2551
ปี 2552
5,382,986.77
5,380,000
45,816.92
45,000
451,472.87
450,000

รับจริง
ประมาณการ
ปี 2552
ปี 2553
3,654,466.77
5,000,000
82,127.26
70,000
461,604.58
450,000

1.9 ภาษีสรรพสามิต
1.10 ภาษีค่าภาคหลวงแร่
1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

871,575.06
7,775.35
25,968.92

860,000
7,000
25,000

637,764.55
9,721.16
32,513.26

850,000
7,000
25,000

1.12 ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
1.13 ค่าอากรประทับบัตรและ
อาชญาบัตร
1.14 ค่าภาษีอื่น ๆ

656,850.00

650,000

622,527

650,000

-

-

-

-

-

-

-

-

50.00

170,000

850,390.80

850,000

1.15 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
1.หมวดค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและใบอนุญาต
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตการพนัน
1.2 ค่าปรับผู้กระทาผิด
กฎหมายจราจรทางบก
1.3 ค่าปรับการผิดสัญญา
1.4 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
1.5 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
3. หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์

160,000
20,000
-

-

-

-

-

-

-

-

96,565.04
96,565.04
-

90,000
90,000
-

67,523.00
29,000.00
78,560.35
78,560.35
-

20,000
90,000
90,000
-
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รายรับ
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
4.1 ค่าขายเอกสารสอบราคา
และแบบแปลน
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

รับจริง
ประมาณการ
ปี 2551
ปี 2552
146,504
80,000
504 -

รับจริง
ประมาณการ
ปี 2552
ปี 2553
50,000
75,000
50,000
-

6,376,336.36

6,350,000

1,000
5,922,968.42

-

-

-

-

1.2 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อลด
ช่องว่างทางการคลัง
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อให้
เป็นรางวัลสาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการมีความ
พยายามในการจัดเก็บภาษี
1.4 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อ
6,376,336.36
สนับสนุนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่
14,167,148.79
รวม

-

-

-

-

-

-

6,350,000

5,922,968.42

6,413,000

14,039,000 12,644,421.11

14,577,500

ค. รายได้จากทุน
ง. เงินช่วยเหลือ
1. หมวดเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,413,000
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2.2 รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน

ด้าน / แผนงาน

จ่ายจริง
ปี 2550

งบประมาณ
ปี 2551

งบประมาณ
ปี 2552

งบประมาณ
ปี 2553

ด้านบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

5,508,797.15
149,225

5,802,760
80,000

5,185,720
30,000

5,239,660
40,000

260,621.84

1,603,000

2,230,740

2,773,080

- แผนงานสาธารณสุข

412,460

244,240

439,500

403,480

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

863,900

1,129,200

1,392,000

1,392,000

- แผนงานเคหะและชุมชน

2,454,106.30

3,975,219

3,684,38

3,833,680

34,260

40,250

79,250

71,000

342,312

480,500

575,000

370,000

69,000

50,000

40,000

70,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการพาณิชย์

-

-

-

-

462,310.66

609,831

382,410

384,600

10,556,992.95

14,015,000

14,039,000

14,577,500

ด้านการดาเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
รวม
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2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด

งบประมาณ
ปี 2551

งบประมาณ
ปี 2552

งบประมาณ
ปี 2553

1.รายจ่ายงบกลาง
2.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา

646,670
1,413,780

382,410
1,588,680

384,600
1,592,040

3.หมวดค่าจ้างชั่วคราว
4.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

646,800
6,872,800

688,920
7,132,500

692,160
7,487,120

5.หมวดค่าสาธารณูปโภค
6.หมวดเงินอุดหนุน
7.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

208,600
1,308,490
2,917,860

201,000
1,182,150
2,863,340

203,000
1,219,280
2,999,300

รวม

14,015,000

14,039,000

14,577,500

หมาย
เหตุ

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติตาบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง

อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
***********************

หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม 14,577,500 บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ก. ด้านบริหารทั่วไป
1.แผนงานบริหารทั่วไป
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมสังเคราะห์
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ค. ด้านการเศรษฐกิจ
1.แผนงานการเกษตร
2.แผนงานการพาณิชย์
ง. ด้านการดาเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม 5,239,660 บาท
ยอดรวม 40,000 บาท
ยอดรวม 2,773,080 บาท
ยอดรวม 403,480 บาท
ยอดรวม 1,392,000 บาท
ยอดรวม 3,833,680 บาท
ยอดรวม 71,000 บาท
ยอดรวม 370,000 บาท
ยอดรวม
ยอดรวม

70,000 บาท
บาท

ยอดรวม 384,600 บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 เพือ่ สมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
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ข้อบัญญัติตาบล
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
*****************************
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อาศัยอานาจตาม
ความในพระราชบัญญั ติ สภาต าบลและองค์ การบริหารส่ วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2553 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง และ
โดยอนุมัติของนายอาเภอบ้านสร้าง ดังนี้
ข้อ 1. ข้อบัญญัติตาบลนี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตาบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2553
ข้อ 2. ข้อบัญญัติตาบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
14,577,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ก. ด้านบริหารทั่วไป
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
ยอดรวม 5,239,660 บาท
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม 40,000 บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม
(1) แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 2,773,080 บาท
(2) แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม 403,480 บาท
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม 1,392,000 บาท
(4) แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 3,833,680 บาท
(5) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ยอดรวม 71,000 บาท
(6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 370,000 บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ
(1) แผนงานการเกษตร
ยอดรวม 70,000 บาท
(2) แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม
- บาท
ง. ด้านการดาเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 384,600 บาท
ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
1. แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม
- บาท
ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 7. ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

.....................................................
(นายโกสน สุริศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง

อนุมัติ

............................................
(นายธวัฒน์ชัย ม่วงทอง)
นายอาเภอบ้านสร้าง

ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง

จังหวัดปราจีนบุรี

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
*********************
ก. รายได้ภาษีอากร
รวมทั้งสิ้น 8,004,500 บาท แยกเป็น
1. หมวดภาษีอากร
รวม
8,004,500 บาท แยกเป็น
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จานวน
30,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา
1.2 ภาษีบารุงท้องที่
จานวน
70,000 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา
1.3 ภาษีป้าย
จานวน
2,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงที่จัดเก็บได้จริงและไม่มีป้ายเพิ่มขึ้น
1.4 อากรการฆ่าสัตว์
จานวน
บาท
ไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา
1.5 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
จานวน
บาท
ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรให้จริงในปีที่ผ่านมา
1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
จานวน 5,000,000 บาท
(ตามพระราชบัญญัติแผนขั้นตอนการกระจายอานาจ) ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงจากปีที่ผ่านมา
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จานวน
70,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรให้จริงในปีที่ผ่านมา
1.8 ภาษีสุราและเครื่องดื่ม
จานวน
450,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรให้จริงในปีที่ผ่านมา
1.9 ภาษีสรรพสามิต
จานวน 850,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรให้จริงในปีที่ผ่านมา
1.10 ค่าภาคหลวงแร่
จานวน
7,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับการจัดสรรให้จริงในปีที่ผ่านมา
1.11 ค่าภาคหลวงปิโตเลียม
จานวน
25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับการจัดสรรให้จริงในปีที่ผ่านมา
1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
จานวน 650,000 บาท
ประมาณการไวเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปีที่ผ่านมา
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1.13 ค่าอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง
จานวน
บาท
ไม่ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้เนื่องจากในปีที่ผ่านมาไม่ได้รับการจัดสรรให้
1.14 ค่าภาษีอื่นๆ
จานวน
บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีผ่านมาตามที่ได้รับการจัดสรรให้จริง
1.15 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
จานวน 850,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรจริง ปี 2552
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
จานวนรวม 160,000 บาท แยกเป็น
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จานวนรวม 20,000 บาท
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
จานวน
- บาท
1.2 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
จานวน
- บาท
1.3 ค่าปรับการผิดสัญญา
จานวน
- บาท
1.4 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
จานวน
- บาท
1.5 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
จานวน 20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตั้งไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวนรวม 90,000 บาท
2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จานวน 90,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวนรวม

-

บาท

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวนรวม 50,000 บาท
4.1 ค่าขายเอกสารสอบราคาและแบบแปลน
จานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ซื้อเอกสารสอบราคาและแบบแปลนเพิ่มมากขึ้น
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จานวน
บาท
ประมาณการเอาไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง
ค. รายได้จากทุน
จานวนรวม
บาท
ง. เงินช่วยเหลือ
จานวนรวม
บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน
จานวนรวม 6,413,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน บาท
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
จานวน 6,413,000 บาท
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการถ่ายโอนการศึกษา
จานวน
บาท
1.4 เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการถ่ายโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
บาท
1.5 เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการถ่ายโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ จานวน - บาท

