ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ Mathew

(ร่าง)

ข้อบัญญัติ
เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังนาขาว
อาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ส่ วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ ำย
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
ของ

องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลวังน้ำขำว
อำเภอบ้ ำนด่ ำนลำนหอย จังหวัดสุ โขทัย

คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
ท่ ำน ประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลวังนำ้ ขำว
บัดนี้ถึงเวลาที่ จะได้เสนอร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้กระผม นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลวังน้ าขาว จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดาเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ดังต่อไปนี้
1. สถำนะกำรคลัง
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริ หารส่วนตาบลได้ประมาณการรายรับไว้ จานวน 54,000,000
บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริ หารส่วนตาบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุ งการจัดเก็บให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น และ
ในส่วนของงบประมาณการรายจ่ายได้กาหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จานวน 54,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทาบริ การ
สาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น ซึ่งการจัดทางบประมาณขององค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นการจัดทา
งบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนั้น ขณะนี้ องค์การบริ หารส่วนตาบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่
11,743,677.60 บาท
2. กำรบริหำรงบประมำณในปี ทีผ่ ่ำนมำและปี ปัจจุบัน
ในปี งบประมาณที่ผา่ นมาแม้วา่ รายรับขององค์การบริ หารส่วนตาบลจะมีจานวนจากัดเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการเพื่อบริ การให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลก็สามารถดาเนินกิจการตามที่ได้ต้ งั งบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ

2.1 รำยรับปี งบประมำณ 2562 ประมำณกำรไว้ รวมทั้งสิ้น 54,000,000 บำท
รำยรับ
ก. รำยได้ ภำษีอำกร
1. หมวดภำษีอำกร
1.1 ภาษีบารุ งท้องที่
1.2 ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
1.3 ภาษีป้าย
1.4 ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
1.5 ภาษีสุรา
1.6 ภาษีสรรพสามิต
1.7 ค่าจดทะเบียนสิ ทธิและ
นิติกรรมที่ดิน
1.8 ภาษีวา่ ด้วยกฎหมายเหมืองแร่
1.9 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)
1.10ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.แผนฯ
1.11 ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้น้ าบาดาล
1.12 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
หรื อล้อเลื่อน

รับจริง
ปี 2560

ประมำณกำร
ปี 2561
22,287,000.00
22,287,000.00
220,000.00
65,000.00
7,000.00
1,300,000.00
2,000,000.00
4,800,000.00
290,000.00
100,000.00
3,852,000.00
9,000,000.00
3,000.00
650,000.00

ประมำณกำร
ปี 2562

หมำยเหตุ

รำยรับ

รับจริง
ปี 2560

ประมำณกำร
ปี 2561

ข. รำยได้ ทมี่ ใิ ช่ ภำษีอำกร
1. หมวดค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำปรับ และใบอนุญำต
1.1 ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิ ชย์
1.2 ค่าปรับผิดสัญญา
1.3 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า
สาหรับกิจการที่เป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพ
1.4 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่
สะสมอาหาร ฯ (มีพ้นื ที่
ไม่เกิน 200 ตร.ม.)
1.5 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
2. หมวดรำยได้ จำกทรัพย์ สิน
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
3. หมวดรำยได้ เบ็ดเตล็ด
3.1 ค่าขายแบบแปลน
3.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
3.3 เงินที่มีผอู ้ ุทิศให้

513,000.00

ค. รำยได้ จำกทุน
1. หมวดรำยได้ จำกทุน
1.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

200,000.00
200,000.00
200,000.00

ง. เงินช่ วยเหลือ
1. หมวดเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
1.2 เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์

143,000.00
300.00
120,000.00

16,000.00

6,700.00
340,000.00
340,000.00
30,000.00
30,000.00
-

31,000,000.00
31,000,000.00
31,000,000.00
-

ประมำณกำร
ปี 2562

หมำยเหตุ

2.2 รำยจ่ ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ ำน/แผนงำน
ด้ ำนบริหำรทัว่ ไป
- แผนงานบริ หารทัว่ ไป
- แผนงานการรักษาความสงบ ฯ
ด้ ำนบริกำรชุ มชนและสั งคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุ ข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
ด้ ำนกำรเศรษฐกิจ
-แผนงานการเกษตร
ด้ ำนกำรดำเนินงำนอื่น
- แผนงานงบกลาง

จ่ ำยจริง
ปี 2560

งบประมำณ
ปี 2561

งบประมำณ
ปี 2562

หมำยเหตุ

16,244,415.00
131,050.00
14,142,095.00
1,843,440.00
7,043,000.00
252,000.00
550,000.00
13,794,000.00

2.4 รำยกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ ำยขำดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นาไปตั้งงบประมาณ)
ปี 2560
ปี 2561
จ่ ำยจำก
รำยกำร
(เป็ นเงิน/บำท)
(เป็ นเงิน/บำท)
1. เงินจ่ ำยขำดจำกเงินสะสม 1. ด้ ำนบริหำรทัว่ ไป
1.1 แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
1.1.1 งานบริ หารทัว่ ไป
2. ด้ ำนบริกำรชุ มชนและสั งคม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2.1.1 งานไฟฟ้าและถนน
2.2 แผนงานการศึกษา
2.2.2 งานระดับก่อน
วัยเรี ยนและประถมศึกษา
3. ด้ ำนกำรดำเนินงำนอื่น
3.1 แผนงานงบกลาง
3.1.1 งานงบกลาง

ส่ วนที่ 2
ข้ อบัญญัติองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลวังน้ำขำว
เรื่ อง
งบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
ของ

องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลวังน้ำขำว
อำเภอบ้ ำนด่ ำนลำนหอย จังหวัดสุ โขทัย

บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบร่ ำงข้ อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี
ขององค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลวังนำ้ ขำว
อำเภอบ้ ำนด่ ำนลำนหอย จังหวัดสุ โขทัย
-------------------------------

หลักกำร
งบประมำณรำยจ่ ำยทั้งสิ้น

ยอดรวม 54,000,000 บำท

แยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ ดงั นี้
ก. ด้ ำนบริหำรทัว่ ไป
1 แผนงานบริ หารทัว่ ไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม 16,244,415 บาท
ยอดรวม
131,050 บาท

ข. ด้ ำนบริกำรชุ มชนและสั งคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุ ข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม 14,142,095 บาท
ยอดรวม 1,843,440 บาท
ยอดรวม
บาท
ยอดรวม 7,043,000 บาท
ยอดรวม
252,000 บาท
ยอดรวม
550,000 บาท

ค. ด้ ำนกำรเศรษฐกิจ
1.แผนงานการเกษตร
ง. ด้ ำนกำรดำเนินงำนอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

-

บาท

ยอดรวม 13,794,000 บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลวังน้ าขาว ที่ได้
แถลงนโยบาย และได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จึงเสนอร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสมาชิกสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลวังน้ าขาวพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ข้ อบัญญัติองค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลวังนำ้ ขำว
งบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
ขององค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลวังนำ้ ขำว
อำเภอบ้ ำนด่ ำนลำนหอย จังหวัดสุ โขทัย
--------------------------โดยที่เป็ นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 อาศัยอานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลวังน้ าขาว และโดยอนุมตั ิของนายอาเภอบ้านด่านลานหอย ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบัญญัติตาบลนี้เรี ยกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบล เรื่ อง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 2. ข้อบัญญัติตาบลนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ต้ งั จ่ายเป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น
54,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี้
ก. ด้านบริ หารทัว่ ไป
(1) แผนงานบริ หารทัว่ ไป
ยอดรวม 16,244,415 บาท
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม 131,050 บาท
ข. ด้านบริ การชุมชนและสังคม
(1) แผนงานการศึกษา
(2) แผนงานสาธารณสุ ข
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์
(4) แผนงานเคหะและชุมชน
(5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(6) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม 14,142,095 บาท
ยอดรวม 1,843,440 บาท
ยอดรวม
- บาท
ยอดรวม 7,043,000 บาท
ยอดรวม 252,000 บาท
ยอดรวม 550,000 บาท

ค. ด้านการดาเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม 13,794,000 บาท

ข้อ 4 ให้ นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลวังน้ าขาวปฏิบตั ิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้
รับอนุมตั ิ ให้เป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริ หารส่ วนตาบล และให้มีหน้าที่รักษาการ
ให้เป็ นไปตามข้อบัญญัติน้ ี

(ลงนาม) .....................................................
(นายบุญเทิน อาจใย)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลวังน้ าขาว

อนุมัติ
(นำยอภิชำติ ศรีม่วง)
นำยอำเภอบ้ ำนด่ ำนลำนหอย
…../……………./…….

ส่ วนที่ 3
รำยงำนรำยละเอียดประกอบข้ อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ ำย
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
ของ
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลวังน้ำขำว
อำเภอบ้ ำนด่ ำนลำนหอย จังหวัดสุ โขทัย
- ประมำณกำรรำยรับ
- รำยจ่ ำยตำมแผนงำน
- รำยละเอียดรำยจ่ ำยตำมหน่ วยงำน

ประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ ำยทัว่ ไป
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลวังนำ้ ขำว
อำเภอบ้ ำนด่ ำนลำนหอย จังหวัดสุ โขทัย
………………………
ก. รำยได้ ภำษีอำกร
1. หมวดภำษีอำกร

รวมทั้งสิ้น 22,287,000 บำท แยกเป็ น
รวม 22,287,000 บำท แยกเป็ น

1.1 ภำษีบำรุ งท้ องที่ จำนวน 220,000 บำท
คาชี้แจง ประมาณการไว้นอ้ ยกว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะมีผมู ้ าทาการขึ้นภาษีบารุ งท้องที่ลดลง
1.2 ภำษีโรงเรื อนและทีด่ ิน จำนวน 65,000 บำท คาชี้แจง ประมาณการไว้นอ้ ยกว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะมีผมู ้ าทาการขึ้นทะเบียนภาษีโรงเรื อนและที่ดินและชาระภาษีลดลง
1.3 ภำษีป้ำย จำนวน 7,000 บำท คาชี้แจง ประมาณการไว้นอ้ ยกว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากคาดว่า
จะมีผมู ้ าชาระภาษีลดลง
1.4 ค่ ำภำคหลวงปิ โตรเลียม จำนวน 1,300,000 บำท คาชี้แจง ประมาณการไว้นอ้ ยกว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับโอนรายได้จากค่าภาคหลวงปิ โตรเลียมลดลง
1.5 ภำษีสุรำ จำนวน 2,000,000 บำท คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากคาดว่า
จะได้รับโอนรายได้จากค่าภาษีสุราเพิม่ ขึ้น
1.6 ภำษีสรรพสำมิต จำนวน 4,800,000 บำท คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่ องจาก
คาดว่าจะได้รับโอนรายได้จากภาษีสรรพสามิตเพิม่ ขึ้น
1.7 ค่ ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมทีด่ ิน จำนวน 290,000 บำท คาชี้แจง ประมาณการ
ไว้มากกว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่ องจากคาดว่าจะได้รับโอนรายได้เพิ่มขึ้น
1.8 ภำษีว่ำด้ วยกฎหมำยเหมืองแร่ จำนวน 100,000 บำท คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปี ที่
ผ่านมา เนื่ องจากคาดว่าจะได้รับการโอนรายได้มากขึ้น
1.9 ภำษีมูลค่ ำเพิม่ (1 ใน 9) จำนวน 3,852,000 บำท คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการโอนรายได้เพิ่มขึ้น
1.10 ภำษีมูลค่ ำเพิม่ ตำม พ.ร.บ.กำหนดแผน ฯ จำนวน 9,000,000 บำท คาชี้แจง ประมาณการไว้
มากกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่ องจากคาดว่าจะได้รับการโอนเป็ นรายได้เพิ่มขึ้น
1.11 ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ นำ้ บำดำล จำนวน 3,000 บำท คาชี้แจง ประมาณการไว้ข้ ึนใหม่
เนื่องจากปี ที่ผา่ นมาได้รับการจัดสรรงบประมาณ
1.12 ภำษีและค่ ำธรรมเนียมรถยนต์ หรื อล้อเลื่อน จำนวน 650,000 บำท คาชี้แจง ประมาณการไว้
มากกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่ องจากคาดว่าจะได้รับการโอนเป็ นรายได้เพิ่มขึ้น
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ข. รำยได้ ทมี่ ใิ ช่ ภำษีอำกร

รวมทั้งสิ้น 513,000 บำท แยกเป็ น

1. หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ ำปรับ และใบอนุญำต รวม 143,000 บำท แยกเป็ น
1.1 ค่ ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนทีจ่ ำหน่ ำยอำหำร หรื อสถำนทีส่ ะสมอำหำรในอำคำร หรื อพืน้ ทีใ่ ด
ซึ่งมีพืน้ ทีไ่ ม่ เกิน 200 ตร.ม. จำนวน 6,700 บำท คาชี้ แจง ประมาณการไว้นอ้ ยกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจาก
คาดว่าจะมีการจัดเก็บจานวนลดลง
1.2 ค่ ำปรับกำรผิดสั ญญำ จำนวน 120,000 บำท คาชี้ แจง ประมาณการไว้มากกว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะมีค่าปรับผิดสัญญาเพิม่ ขึ้น
1.3 ค่ ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ ำสำหรับกิจกำรทีเ่ ป็ นอันตรำยต่ อสุ ขภำพ จำนวน 16,000 บำท
คาชี้แจง ประมาณการไว้นอ้ ยกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่ องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บลดลง
1.4 ค่ ำธรรมเนียมทะเบียนพำณิชย์ จำนวน 300 บำท คาชี้แจง ประมาณการไว้นอ้ ยกว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะมีค่าปรับผิดสัญญาลดลง

2. หมวดรำยได้ จำกทรัพย์สิน รวม 340,000 บำท แยกเป็ น
2.1 ดอกเบีย้ เงินฝำกธนำคำร จำนวน 340,000 บำท คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น

3. หมวดรำยได้ เบ็ดเตล็ด

รวม 30,000 บำท แยกเป็ น

3.1 ค่ ำขำยแบบแปลน จำนวน 30,000 บำท คาชี้แจง ประมาณการไว้นอ้ ยกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจาก
คาดว่าจะมีโครงการก่อสร้างปริ มาณลดลง

ค. รำยได้ จำกทุน
1. หมวดรำยได้ จำกทุน

รวมทั้งสิ้น 200,000 บำท แยกเป็ น
รวม 200,000 บำท แยกเป็ น

1.1 ค่ ำขำยทอดตลำดทรัพย์ สิน จำนวน 200,000 บำท คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะมีปริ มาณการขายทอดตลาดทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ง. เงินช่ วยเหลือ
1. หมวดเงินอุดหนุน

รวมทั้งสิ้น 31,000,000 บำท แยกเป็ น
รวม 31,000,000 บำท แยกเป็ น

1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป จำนวน 31,000,000 บำท คาชี้แจง ประมาณการไว้เนื่ องจากได้รับแจ้ง
จากกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ซกั ซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ต้ งั รับประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไปสาหรับ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ และเงินอุดหนุนที่ได้รับจากการถ่ายโอนภารกิจตาม พระราชบัญญัติกาหนด
แผน และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยประมาณการไว้สูงกว่า
เงินอุดหนุ นทัว่ ไปที่ได้รับในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เนื่องจากได้รับแจ้งจากกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่นว่าให้ต้ งั งบประมาณหมวดเงินเดือน ครู ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และเบี้ยยังชีพ ไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

