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(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

 
 
 

ส่วนที ่1 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
 

ของ 
 

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

อ าเภอ………………………จังหวัด …………………………… 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเติม ฉบับท่ี .... 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา………………………………………  

 ตามที่สภา (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. ไปแล้วนั้น 

 บัดนี้ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมคีวามจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
มีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับ (ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีรายรับเกินยอดรวม
ทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น............................ บาท ท าให้มีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ .... เป็นเงินทั้งสิ้น............................ บาท 
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(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

 
 
 

(ภาพตราสัญลักษณ์ อปท.) 
 

 

ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
 

เร่ือง 
 

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. ฉบับที่.... 
 

ของ 
 

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

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

 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ .... 
ประจ าปีงบประมาณ ……………..... ของ  (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

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

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

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  
 
 



๕ 

  

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
(ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น) 

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

งบกลาง 

งาน 
งบ 

งาน.......................... งาน.......................... งาน.......................... รวม 

งบกลาง     
    งบกลาง     
    บ าเหน็จ/บ านาญ     
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๖ 

  

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

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

แผนงาน....................... 

งาน 
งบ 

งาน.......................... งาน.......................... งาน.......................... รวม 

งบบคุลากร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
งบด าเนินงาน     
    ค่าตอบแทน        
    ค่าใช้สอย     
    ค่าวัสดุ     
    ค่าสาธารณูปโภค     
งบลงทุน     
   ค่าครุภัณฑ ์     
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
งบรายจ่ายอื่น     
    รายจ่ายอื่น     
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน     

รวม     
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๗ 

  

 
 

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญตั ิ 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ฉบับที่ ....  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
ของ (ชื่อองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น) 

อ าเภอ …………………………. จังหวัด …………………………… 
 
 โดยที่มีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ฉบับนี้ไว้ โดยความ
เห็นชอบของ……………………… และโดยอนุมัติของ……………………….. ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. …. 

 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ นี้ภายหลังที่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

 ข้อ ๓ ให้เพ่ิมรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกจ านวน.................. บาท จ าแนกเป็น  

 ข้อ ๔ ให้เพ่ิมรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการอีกเป็นจ านวน........................ บาท จ าแนกเป็น 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้ 

 ข้อ ๕ ให้นายก (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
และมีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 

ประกาศ ณ วันที่..........เดือน............................พ.ศ. .... 

 
      (ลงนาม) ……………………………………………..………. 
        (……………………………………………………….) 
      ต าแหน่ง................................................................  
 
 
      อนุมัติ/เห็นชอบ 
(ลงนาม) ……………………………….……………………… 
   (……………………..………………………………) 
ต าแหน่ง................................................................
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รายงานประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที…่. 
ประจ าปีงบประมาณ .... 

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

รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ 

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

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

    รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    
    ประเภทรายรับ....................    

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน    
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    
    ประเภทรายรับ....................    

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    
    ประเภทรายรับ....................    

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    
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๙ 

  

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

รวมหมวดรายได้จากทุน    
หมวดภาษีจัดสรร    
    ประเภทรายรับ....................    

รวมหมวดภาษีจัดสรร    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    
    ประเภทรายรับ....................    

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    
รวมทุกหมวด    
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ....... 
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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๑๑ 

  

 
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

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

   

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

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

รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ 
แผนงาน............................................    
งาน...................................................    
     งบ...............................................    
      หมวด.........................................    
            ประเภทรายจ่าย.....................    
                 โครงการ...........................    

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

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

รวมงาน...................    
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๑๓ 

  

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

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

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

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

รวมทุกแผนงาน    
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ...... 
ประจ าปีงบประมาณ ................ 
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

อ าเภอ....................... จังหวัด.......................... 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น.......................... บาท จ่ายจาก รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงาน......................................... 
งาน........................... รวม ........................ บาท 
     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)………………….………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

   

     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/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ...... 

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

งบรายจ่ายอืน่ รายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่าย.............     

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