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ส่วนที่  1 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2559 

 
ของ 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
อ าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบุรี 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 

 บดัน้ีถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข ้  จะไดเ้สนอขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโรงเขอี้กคร้ังหน่ึง  ฉะนั้น   ในโอกาสน้ีคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลโรงเข ้ 
จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงั  ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ดงัต่อไปน้ี 

 1.  สถานะการคลงั 
       1.1   งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ณ  วนัท่ี  31  กรกฎาคม พ.ศ.2558    องคก์ารบริหารส่วนต าบลโรงเขมี้
สถานะการเงิน  ดงัน้ี 
  ก.  ณ  วนัท่ี  31  กรกฎาคม พ.ศ.2558     
       1.1.1   เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน                         40,614,250.36  บาท 
       1.1.2   เงินสะสม                                 18,377,262.81    บาท 
       1.1.3   ทุนส ารองเงินสะสม                                10,945,933.57   บาท 
       1.1.4   รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย        -             บาท 
       1.1.5   รายการท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั                     845,000.00  บาท 
       1.1.6   เงินกูค้งคา้ง             -  บาท 
 2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2557 
  (1)  รายรับจริงทั้งส้ิน    18,508,267.96   บาท     ประกอบดว้ย 
         หมวดภาษีอากร               286,895.34  บาท 
         หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต                           90,785.00  บาท 
         หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น               342,671.38     บาท 
         หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์                -  บาท 
         หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด                            11,750.00  บาท 
         หมวดรายไดจ้ากทุน       -  บาท 
         หมวดภาษีจดัสรร                 12,103,312.24      บาท 
         หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป                             5,672,854.00   บาท 
  (2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค ์                            6,479,694.00     บาท 
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  (3)  รายจ่ายจริง  จ  านวน     14,588,750.49  บาท    ประกอบดว้ย 
         งบกลาง                      366,458.40  บาท 
         งบบุคลากร                    6,416,026.48  บาท 
         งบด าเนินการ                   3,360,821.11  บาท 
         งบลงทุน                             2,439,800.00       บาท 
         งบรายจ่ายอ่ืน                        777,644.50  บาท 
         งบเงินอุดหนุน                     1,228,000.00      บาท 
  (4)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์  6,345,294.00      บาท 
  (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี                    733,500.00        บาท
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
อ าเภอบ้านลาด  จังหวดัเพชรบุรี 

 
  2.1  รายรับ 

รายรับ รายรับจริง   
ปี  2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

รายได้จัดเกบ็    
หมวดภาษีอากร 239,500.00 350,000.00 300,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 12,500.00 33,000.00 33,000.00 
หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 120,000.00 120,000.00 140,000.00 
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ - -  
หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 27,000.00 16,000.00 16,000.00 
หมวดรายไดจ้ากทุน - - - 

รวมรายได้จัดเกบ็ 399,000.00 519,000.00 489,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจดัสรร 12,901,000.00 10,651,000 11,661,000.00 
รวมรายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
12,901,000.00 10,651,000 11,661,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 2,000,000.00 4,330,000 4,850,000.00 
รวมรายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
2,000,000.00 4,330,000 4,850,000.00 

รวม 15,300,000.00 15,500,000.00 17,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
อ าเภอบ้านลาด  จังหวดัเพชรบุรี 

 

2.2  รายจ่ายตามงบรายจ่าย 

งบ รายจ่ายจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ 
ปี 2558 

ประมาณการ 
ปี 2559 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 502,500.00 354,400.00 500,480.00 
งบเงินอุดหนุน 1,230,000.00 1,260,000.00 1,740,000.00 
งบด าเนินการ 4,729,160.00 4,596,180.00 4,079,200.00 
งบบุคลากร 6,365,040.00 7,494,120.00 7,974,320.00 
งบรายจ่ายอ่ืน 30,000.00 20,000.00 20,000.00 
งบลงทุน 2,443,300.00 1,775,300.00 2,686,000.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 15,300,000.00 15,500,000.00 17,000,000.00 

รวม 15,300,000.00 15,500,000.00 17,000,000.00 
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ส่วนที่  2 

ข้อบัญญัติ  

เร่ือง   

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
อ าเภอบ้านลาด       จังหวดัเพชรบุรี 
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บันทกึหลกัการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ 
อ าเภอบ้านลาด   จังหวดัเพชรบุรี 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทัว่ไป  
   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 9,433,640.00 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 140,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานสาธารณสุข 334,000.00 
 แผนงานเคหะและชุมชน 1,234,080.00 
 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 240,000.00 
 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 180,000.00 
 แผนงานการศึกษา 2,067,800.00 
ด้านการเศรษฐกจิ  
 แผนงานการเกษตร 60,000.00 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,810,000.00 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
  แผนงานงบกลาง 500,480.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 17,000,000 
 


