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ส่วนที ่1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวงัหนิลาด

อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแกน่



จ านวน 1,294,855.02

จ านวน 198,905.60

จ านวน 399,282.30

จ านวน 0.00

จ านวน 323,220.00

จ านวน 0.00

จ านวน 15,565,567.40

จ านวน 24,053,780.00

จ านวน 881,776.00

จ านวน 8,638,593.00

จ านวน 6,060,839.58

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลวงัหนิลาด

              บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารขององค์การบรหิารสว่นต าบลวงัหนิลาด จะไดเ้สนอรา่งขอ้บญัญตั ิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีตอ่สภาองค์การ

บรหิารสว่นต าบลวงัหนิลาดอกีคร ัง้หนึง่ ฉะนัน้ ในโอกาสน้ี คณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารสว่นต าบลวงัหนิลาดจงึขอช้ีแจงใหท้า่นประธานและสมาชกิทุก

ทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนนิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงัตอ่ไปน้ี

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วนัที ่3 สงิหาคม พ.ศ.2558 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีถานะการเงนิ ดงัน้ี

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จ านวน 36,578,453.81 บาท

1.1.2 เงนิสะสม จ านวน 16,172,259.10 บาท

1.1.3 ทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 11,604,946.27 บาท

1.1.4 รายการกนัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผูกพนั จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จ านวน 0.00 บาท

2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วนัที ่3 สงิหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรบัจรงิ จ านวน 41,835,610.32 บาท ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร   บาท

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต   บาท

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ   บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด   บาท

หมวดรายไดจ้ากทุน   บาท

หมวดภาษีจดัสรร   บาท

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป   บาท

(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน 2,558,020.00 บาท

(3) รายจา่ยจรงิ จ านวน 24,151,318.01 บาท ประกอบดว้ย

งบกลาง   บาท

งบบคุลากร   บาท

งบด าเนนิงาน   บาท



จ านวน 3,941,217.66

จ านวน 653,975.00

จ านวน 3,974,916.77

งบลงทุน   บาท

(6) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 0.00 บาท

งบรายจา่ยอืน่   บาท

งบเงนิอดุหนุน   บาท

(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน 11,762,530.00  บาท

(5) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิสะสม จ านวน 596,425.00 บาท



รายรบัจรงิ ปี  2557

1,240,185.64

242,266.60

492,737.78

0.00

411,582.00

0.00

2,386,772.02

18,006,268.67

18,006,268.67

13,161,751.00

13,161,751.00

33,554,791.69รวม 32,500,000.00 33,500,000.00

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 11,500,000.00 12,500,000.00

รวมรายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 11,500,000.00 12,500,000.00

รวมรายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 18,840,500.00 18,740,500.00

รายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

รายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดภาษีจดัสรร 18,840,500.00 18,740,500.00

หมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 0.00

รวมรายได้จดัเก็บ 2,159,500.00 2,259,500.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 281,100.00 291,100.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 186,500.00 206,200.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 426,900.00 486,200.00

รายได้จดัเก็บ

หมวดภาษีอากร 1,265,000.00 1,276,000.00

องค์การบรหิารสว่นต าบลวงัหนิลาด

อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแกน่

ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการ ปี 2559

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



รายจ่ายจรงิปี 2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการ ปี 2559

งบกลาง 839,184.00 1,514,640.00 1,376,838.00

งบบคุลากร 9,460,783.00 11,597,940.00 12,793,680.00

งบด าเนนิงาน 10,062,415.19 9,976,651.00 10,700,782.00

งบลงทุน 4,055,315.00 4,820,769.00 5,097,700.00

งบรายจา่ยอืน่ 653,965.00 0.00 0.00

งบเงนิอดุหนุน 3,911,000.00 4,590,000.00 3,531,000.00

28,982,662.19 32,500,000.00 33,500,000.00

28,982,662.19 32,500,000.00 33,500,000.00รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ



 

 

 

ส่วนที ่2 
ข้อบัญญัต ิ
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังหินลาด 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

 

 



บนัทกึหลกัการและเหตุผล

ประกอบรา่งขอ้บญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ องค์การบรหิารสว่นต าบลวงัหนิลาด

อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแกน่

ด้าน ยอดรวม

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 13,872,076

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 1,695,390

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 7,444,556

แผนงานสาธารณสขุ 1,902,860

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 98,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,960,550

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 720,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 610,000

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1,860,000

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้ 33,500,000

แผนงานการเกษตร 959,730

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง 1,376,838



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1,695,390330,0001,365,390

240,000240,0000

240,000240,0000

90,00090,0000

153,8100153,810

243,81090,000153,810

1,211,58001,211,580

1,211,58001,211,580

                                             รวม

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานงบ

แผนงานบริหารงานทัวไป

13,872,0762,079,780469,29011,323,006

29,0000029,000

29,0000029,000

783,00000783,000

252,10023,0000229,100

1,035,10023,00001,012,100

481,00015,0000466,000

650,80065,0000585,800

1,903,110288,00001,615,110

878,846182,06045,330651,456

3,913,756550,06045,3303,318,366

5,977,6801,506,720423,9604,047,000

2,916,540002,916,540

8,894,2201,506,720423,9606,963,540

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งบบุคลากร

รวมงานบริหารงานคลังงานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารทัวไปงานงบ

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตําบลวังหินลาด
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



แผนงานสาธารณสุข

1,902,8601,902,860

180,000180,000

180,000180,000

17,00017,000

75,00075,000

92,00092,000

152,800152,800

1,176,0001,176,000

49,82049,820

1,378,6201,378,620

252,240252,240

252,240252,240

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข

งานงบ

แผนงานการศึกษา

7,444,55675,0005,004,1162,365,440

2,452,00002,452,0000

2,452,00002,452,0000

1,028,000001,028,000

29,5000029,500

1,057,500001,057,500

42,000040,0002,000

1,615,01601,521,31693,700

1,422,70075,000990,800356,900

195,34000195,340

3,275,05675,0002,552,116647,940

660,00000660,000

660,00000660,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

งานงบ



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

720,000720,000

170,000170,000

170,000170,000

550,000550,000

550,000550,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

งานงบ

แผนงานเคหะและชุมชน

2,960,550362,000741,2701,857,280

392,0000392,0000

392,0000392,0000

362,000362,00000

79,0000079,000

441,000362,000079,000

3,000003,000

190,500015,500175,000

374,00000374,000

193,730023,390170,340

761,230038,890722,340

1,366,3200310,3801,055,940

1,366,3200310,3801,055,940

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าสาธารณูปโภค

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานสวนสาธารณะงานไฟฟ้าถนนงานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน

งานงบ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

98,00098,000

78,00078,000

78,00078,000

20,00020,000

20,00020,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

งานงบ



แผนงานการเกษตร

959,73050,000909,730

300,0000300,000

72,100072,100

372,1000372,100

5,00005,000

135,00050,00085,000

38,310038,310

178,31050,000128,310

409,3200409,320

409,3200409,320

                                             รวม

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

    ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

    ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้

งานส่งเสริมการเกษตรงานงบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,860,0001,860,000

1,860,0001,860,000

1,860,0001,860,000

                                             รวม

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบลงทุน

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน

งานงบ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

610,000470,000140,000

230,000200,00030,000

230,000200,00030,000

60,000060,000

320,000270,00050,000

380,000270,000110,000

                                             รวม

    เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

    ค่าวัสดุ

    ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานกีฬาและนันทนาการงานงบ



1,376,8381,376,838

1,376,8381,376,838

1,376,8381,376,838

                                             รวม

    งบกลาง

งบกลาง

รวมงบกลางงานงบ

แผนงานงบกลาง



(...........................................................)

นายอ าเภอชุมแพ

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลวงัหนิลาด

อนุมตั/ิเห็นชอบ
(ลงนาม)..................................................

                               ประกาศ ณ วนัที ่..........2.ก.ย...2558........................................................

(ลงนาม)..................................................

(........................................................)

รวมรายจ่าย 0

ขอ้ 6. ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นต าบลวงัหนิลาดปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบ

การเบกิจา่ยเงนิขององค์การบรหิารสว่นต าบล

ขอ้ 7. ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นต าบลวงัหนิลาดมหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้ 33,500,000

ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 0 บาท ดงัน้ี

งบ ยอดรวม

แผนงานการเกษตร 959,730

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง 1,376,838

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 610,000

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1,860,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 98,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,960,550

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 720,000

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 7,444,556

แผนงานสาธารณสขุ 1,902,860

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 13,872,076

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 1,695,390

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 33,500,000 บาท

ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป เป็นจ านวนรวม

ท ัง้สิน้ 33,500,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี

แผนงาน ยอดรวม

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญตัิ

สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  พ.ศ. 2537  และแกไ้ขเพิม่เตมิ  ฉบบัที ่ 6  พ.ศ. 2552   มาตรา 87 จงึตราขอ้บญัญตัขิึน้ไวโ้ดย

ความเห็นชอบของสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลวงัหนิลาดและโดยอนุมตัขิอง นายอ าเภอชุมแพ

ขอ้ 1. ขอ้บญัญตั ิน้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขอ้ 2. ขอ้บญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป

ขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบรหิารสว่นต าบลวงัหนิลาด

อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น
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