
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

 
 
 

 
 

ส่วนที ่1 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
 

ของ 
 

..................................................... 
 

อ าเภอ………………………จังหวัด…………………………… 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา……………………………………… (1) 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของ……..…...…...…(2)……......…..….จะได้เสนอร่าง..............(3)…………. 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา…………………….....(1)……………………….…..อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
คณะผู้บริหาร…………….…(2)………………จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. …. ดังต่อไปนี้ 
 
1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. …. ณ วันที ่...................พ.ศ. …. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
 ณ วันที่ .................................................พ.ศ. ....  
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ……………………………  บาท 
 1.1.2 เงินสะสม  ……………………………บาท 
 1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม ………………………………… บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน .....................โครงการ   
  รวม ……………………… บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน …………… โครงการ   
  รวม ………………………… บาท 
    ๑.๒ เงินกู้คงค้าง …………………………… บาท  
 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ………………… 
    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น…………………….…. บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร        ……………………  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     ……………………  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       ……………………  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    ……………………  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       ……………………  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน       ……………………  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร       ……………………  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       ……………………  บาท 
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    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ……………………… บาท 
    (3) รายจ่ายจริง  จ านวน ……………………… บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง            …………………… บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)    ………………….. บาท 
 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  ………………….. บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)      ………………….. บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)        ………………….. บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)       ………………….. บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     ………………….. บาท 
    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน     ………………….. บาท 
 
3. งบเฉพาะการ 
    ประเภทกิจการ........................... กิจการ........................ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. …. มีรายรับจริง…………………..….บาท  รายจ่ายจริง ..…..…..………. บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ    จ านวน ....………………. บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จ านวน ....………………. บาท
  ก าไรสุทธิ      จ านวน ....………………. บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ .............................................. จ านวน ....………………. บาท 
  ทรัพย์จ าน าจ านวน  .……………….  บาท      
  
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ 
(1)  หมายถึง สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2)  หมายถึง คณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3)  หมายถึง ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่มีชื่อเรียกต่างๆ ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ ………………………… 
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

อ าเภอ..................................จังหวัด............................ 
 

2.1 รายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง 

ปี....  
ประมาณการ 

ปี....  
ประมาณการ 

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

   

    หมวดภาษีจัดสรร    
    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    
    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

   

รวม    
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

อ าเภอ..................................จังหวัด............................ 
 

2.2 รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี ………….. 

ประมาณการ 
………….. 

ประมาณการ 
………. 

จ่ายจากงบประมาณ    
    งบกลาง    
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ
ค่าจ้างชั่วคราว) 

   

    งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

   

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

รวมจ่ายจากงบประมาณ    
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(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

 
 
 

(ภาพตราสัญลักษณ์ อปท.) 

 
 

ส่วนที ่2 
 

ข้อบัญญัติ/เทศบญัญัติ 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
 

ของ 
 

.................................................... 
 

อ าเภอ…………………………จังหวัด………………………… 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ (1) งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ……………..... ของ (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  (2) 

อ าเภอ…………………………… จังหวัด……………………………………..... 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานบริหารทั่วไป  
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา  
    แผนงานสาธารณสุข  
    แผนงานสังคมสงเคราะห์  
    แผนงานเคหะและชุมชน  
    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
    แผนงานการเกษตร  
    แผนงานการพาณิชย์  
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง  

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ 
(1)  หมายถึง ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่มีชื่อเรียกต่างๆ ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2)  หมายถึง ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
(ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น) 

  อ าเภอ…………………………….. จังหวัด …………………………………. 
 

งบกลาง 

งบ                        งาน งาน………………… งาน………………… งาน………………… รวม………………… 

งบกลาง       
    งบกลาง         
    บ าเหน็จ/บ านาญ     
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
(ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น) 

  อ าเภอ…………………………….. จังหวัด …………………………………. 
 

แผนงาน…………………………. 

งบ                       งาน งาน………………… งาน………………… งาน………………… รวม………………… 

งบบุคลากร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
งบด าเนินงาน     
    ค่าตอบแทน     
    ค่าใช้สอย     
    ค่าวัสด ุ     
    ค่าสาธารณูปโภค     
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์     
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     
งบรายจ่ายอ่ืน     
    รายจ่ายอื่น         
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งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน     

รวม     

 
หมายเหตุ ส าหรับแผนงานที่เหลือ ใช้แบบฟอร์มลักษณะเดียวกัน 
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ข้อบัญญัติ/เทศบัญญตั ิ (1) 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ …………………..  
(ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น)  (2)   

อ าเภอ …………………………. จังหวัด …………………………… 
 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติ…..…………….………(3)……………………. มาตรา…....(4)…….. จึงตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของ ………………….….(5)……………………และโดยอนุมัติของ………………..(6)……………………… 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. …. 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ................................. เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น ……………………... บาท  

 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น …………………….… บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

 
แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา  
    แผนงานสาธารณสุข  
    แผนงานสังคมสงเคราะห์  
    แผนงานเคหะและชุมชน  
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
    แผนงานการเกษตร  
    แผนงานการพาณิชย์  
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ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
    งบกลาง  

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  

 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น…………………….… บาท 
ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง  
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)   
งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   
งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)   
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)  

รวมรายจ่าย  
 
 ข้อ 6 ให้.................................(7)...................................ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 

 ข้อ 7 ให้.................................(7).................................มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

   ประกาศ ณ วันที่.......................................................  
 
       (ลงนาม) ……………………………………… 
        (………………………………………) 
       ต าแหน่ง.............................................. (7)   
 
  อนุมัต/ิเห็นชอบ 
(ลงนาม) ……………………………………..… 
 (………….…………………………….) 
ต าแหน่ง.............................................. (6)   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ 
(1)  หมายถึง  ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่มีชื่อเรียกต่างๆ ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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(2)  หมายถึง  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3)  หมายถึง  พระราชบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
(4)  หมายถึง  มาตราที่ของพระราชบัญญัติจัดตั้งของแต่ละรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(5)  หมายถึง  สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6)  หมายถึง  ผู้มีอ านาจอนุมัติตามพระราชบัญญัติ   
(7)  หมายถึง  ต าแหน่งผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายงานประมาณการรายรบั 
ประจ าปีงบประมาณ............................... 

(ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น) 
อ าเภอ …………………………. จังหวัด …………………………… 

 
 รายรับจริง ประมาณการ 

 ปี .... ปี .... ปี .... ปี .... ยอดต่าง  
(%) ปี .... 

หมวดภาษีอากร       
    ประเภทรายรับ........................................................ ..       

รวมหมวดภาษีอากร       

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       
    ประเภทรายรับ..........................................................        

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       
    ประเภทรายรับ..........................................................       

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน       

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       
    ประเภทรายรับ..........................................................        

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
    ประเภทรายรับ..........................................................        

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       

หมวดรายได้จากทุน       
    ประเภทรายรับ..........................................................        

รวมหมวดรายได้จากทุน       

หมวดภาษีจัดสรร       
    ประเภทรายรับ..........................................................        

รวมหมวดภาษีจัดสรร       

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       
    ประเภทรายรับ..................................................... .....       

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       

รวมทุกหมวด       
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ ................ 
(ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น) 
อ าเภอ............. จังหวัด................ 

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น.......................... บาท  แยกเป็น 

 
รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร รวม ................................. บาท 
    ประเภทรายรับ........................ จ านวน ................................. บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ).…………………………………………………. 
…………………………………….………………………………………………… 

   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม ................................. บาท 
    ประเภทรายรับ........................ จ านวน ................................. บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ).…………………………………………………. 
……………………………………………………….……………………………… 

   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม ................................. บาท 
    ประเภทรายรับ........................ จ านวน ................................. บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ).…………………………………………………. 
…………………………………………………………………………..…………… 

   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม ................................. บาท 
    ประเภทรายรับ........................ จ านวน ................................. บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ).…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 

   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม ................................. บาท 
    ประเภทรายรับ........................ จ านวน ................................. บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ).…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 

   

หมวดรายได้จากทุน รวม ................................. บาท 
    ประเภทรายรับ........................ จ านวน ................................. บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ).…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร รวม ................................. บาท 
    ประเภทรายรับ........................ จ านวน ................................. บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ).…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 

   

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม ................................. บาท 
     ประเภทรายรับ........................ จ านวน ................................. บาท 
    (ค าชี้แจงงบประมาณ).…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
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รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ ................ 
(ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น) 

อ าเภอ................ จังหวัด.................... 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี ....... ปี ....... ปี ....... ปี ....... ปี ....... ยอด

ต่าง 
(%) 

ปี ....... 

แผนงาน............................................        

งาน...................................................        

     งบ...............................................        

      หมวด.........................................        

            ประเภทรายจ่าย.....................        

                 โครงการ...........................        

รวมหมวด..................        

     งบ...............................................        

      หมวด.........................................        

            ประเภทรายจ่าย.....................        

                 โครงการ...........................        

รวมหมวด..................        

รวมงบ..................        

รวมงาน...................        78 



 
 

 

งาน...................................................        
     งบ...............................................        
      หมวด.........................................        
            ประเภทรายจ่าย.....................        
                 โครงการ...........................        

รวมหมวด..................        
     งบ...............................................        
      หมวด.........................................        
            ประเภทรายจ่าย.....................        
                 โครงการ...........................        

รวมหมวด..................        
รวมงบ..................        

รวมงาน...................        
รวมแผนงาน...................        

รวมทุกแผนงาน        
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ ................ 
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

อ าเภอ................... จังหวัด...................... 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น.......................... บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงาน......................................... 
งาน........................... รวม .............................. บาท 
     งบบุคลากร รวม ............................. บาท 
          หมวดรายจ่าย............................... รวม ............................. บาท 
          ประเภทรายจ่าย.............................. จ านวน ............................ บาท 
                (ค าชี้แจงงบประมาณ)………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

   

     งบด าเนินงาน รวม .............................  
          หมวดรายจ่าย............................... รวม .............................  
          ประเภทรายจ่าย.............................. จ านวน ............................  
                (ค าชี้แจงงบประมาณ)………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

   

     งบลงทุน รวม .............................  
          หมวดรายจ่าย............................... รวม .............................  
          ประเภทรายจ่าย.............................. จ านวน ............................  
                (ค าชี้แจงงบประมาณ)………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

   

     งบรายจ่ายอ่ืน รวม .............................  
          หมวดรายจ่าย............................... รวม .............................  
          ประเภทรายจ่าย.............................. จ านวน ............................  
                (ค าชี้แจงงบประมาณ)………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

   

     งบเงินอุดหนุน รวม .............................  
          หมวดรายจ่าย............................... รวม .............................  
          ประเภทรายจ่าย.............................. จ านวน ............................  
                (ค าชี้แจงงบประมาณ)………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

(ชื่อกิจการ) 

 
 

 
 

ส่วนที ่3 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ..............................  
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
 

ของ 
 

............................................................. 
 

อ าเภอ…………………………จังหวัด………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 



 
 

 

 
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

ค าแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
 รายรับจริง 

หมวด........................ ปี .... ปี .... ปี .... 
    ประเภทรายรับ...............................    
    ประเภทรายรับ...............................    

รวมรายรับ    
 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

ค าแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
 รายจ่ายจริง 

 ปี .... ปี .... ปี .... 
    งบ...............................    
    งบ...............................    

รวมรายจ่าย    
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  

กิจการ……………………………………….… 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

อ าเภอ................... จังหวัด....................... 
  
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ................................ บาท  แยกเป็น 
 
 ประเภทรายรับ......................  จ านวน ...................... บาท 
 ประเภทรายรับ......................  จ านวน ...................... บาท 
 ประเภทรายรับ......................  จ านวน ...................... บาท 

ฯลฯ  จ านวน ...................... บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
กิจการ……………………………………….… 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

อ าเภอ.................... จังหวัด....................... 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ................................ บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือ
จากงบทั่วไป  แยกเป็น 
 
     งบกลาง รวม ............................. บาท 
          หมวดรายจ่าย............................... รวม ............................. บาท 
          ประเภทรายจ่าย.............................. จ านวน ............................ บาท 
                (ค าชี้แจงงบประมาณ)………………….………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

   

     งบบุคลากร รวม ............................. บาท 
          หมวดรายจ่าย............................... รวม ............................. บาท 
          ประเภทรายจ่าย.............................. จ านวน ............................ บาท 
                (ค าชี้แจงงบประมาณ)………………….………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

   

     งบด าเนินงาน รวม ............................. บาท 
          หมวดรายจ่าย............................... รวม ............................. บาท 
          ประเภทรายจ่าย.............................. จ านวน ............................ บาท 
                (ค าชี้แจงงบประมาณ)………………….………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

   

     งบลงทุน รวม ............................. บาท 
          หมวดรายจ่าย............................... รวม ............................. บาท 
          ประเภทรายจ่าย.............................. จ านวน ............................ บาท 
                (ค าชี้แจงงบประมาณ)………………….………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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     งบรายจ่ายอ่ืน รวม ............................. บาท 
          หมวดรายจ่าย............................... รวม ............................. บาท 
          ประเภทรายจ่าย.............................. จ านวน ............................ บาท 
                (ค าชี้แจงงบประมาณ)………………….………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

   

     งบเงินอุดหนุน รวม ............................. บาท 
          หมวดรายจ่าย............................... รวม ............................. บาท 
          ประเภทรายจ่าย.............................. จ านวน ............................ บาท 
                (ค าชี้แจงงบประมาณ)………………….………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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ข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

แผนงาน 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน........ แผนงาน........ แผนงาน........ รวม 

งบกลาง งบกลาง ประเภทรายจ่าย.............     

ประเภทรายจ่าย.............     

บ าเหน็จ/บ านาญ ประเภทรายจ่าย.............     

ประเภทรายจ่าย.............     

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย.............     

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่าย.............     

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย.............     

ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย.............     

ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย.............     

ค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่าย.............     

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย.............     

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย.............     

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่าย.............     

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ประเภทรายจ่าย.............     
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