
 
 

 

 
ส่วนที่  1 

 
 
 
 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัพรำช 
อ ำเภอตำพระยำ  จังหวัดสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 

ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)   

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 
เรียน  ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัพรำช 

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช  ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปแล้ว  นั้น 

  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช ได้รับจัดสรรงบประมาณ หมวดเงินภาษีอากร จาก
รัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สูงกว่าประมาณการรายรับ เป็นเงิน 1,876,471.16 บาท ดังนั้นเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ  และการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งบประมาณจึงได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม      
(ฉบับที่ 1) ขึ้นเพื่อจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน  ตามภารกิจหน้าที่ที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 

  ดังนั้น  จึงน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,777,800 บาท ตาม
รายละเอียดเสนอมาพร้อมนี้ 

 

  

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
 

 
ข้อบัญญัต ิ

 
 

เรื่อง 
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  



 
 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 
 

ของ 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัพรำช 
อ ำเภอตำพระยำ  จงัหวัดสระแก้ว 

 
 

4 
 

บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)   

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัพรำช 

อ ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว 

 

ด้ำน รวม 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  

     แผนงานเคหะและชุมชน 1,760,000 

ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน  



 
 

     งบกลาง 17,800 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 1,777,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัพรำช 
อ ำเภอตำพระยำ  จังหวัดสระแก้ว 

แผนงำนงบกลำง 

งำน 

งบ 
งำนงบกลำง รวม 

งบกลำง   

บ าเหน็จ/บ านาญ 17,800 17,800 

    

   แผนงำนเคหะและชุมชน 

งำน 

งบ 
งำนไฟฟ้ำถนน รวม 



 
 

งบลงทุน   

     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,760,000 1,760,000 
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ข้อบัญญัติ 

งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)   

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัพรำช 

อ ำเภอตำพระยำ  จังหวัดสระแก้ว 

 โดยที่มีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้นจากเดิม  เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากขึ้น
ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ  จึงตราข้อบัญญัติ  ฉบับนี้ไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอตาพระยา  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1   ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี  
  งบประมาณ พ.ศ. 2559” 

 ข้อ 2  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้ภายหลังที่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 

 ข้อ 3  ให้เพ่ิมรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกเป็นจ านวน 1,777,800 บาท  จ าแนกเป็น 
  3.1 แผนงานงบกลาง   จ านวน      17,800 บาท 

3.2  แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน  1,760,000 บาท 
  3.3  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณท่ีเสนอมาพร้อมนี้ 

 ข้อ  4  ให้เพ่ิมรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการอีกเป็นจ านวน    -     บาท  จ าแนกเป็น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้   

 ข้อ  5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และมีหน้าที่
ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 

     ประกาศ  ณ  วันที่..........เดือน............................... พ.ศ.............               
 
 
 
                (นายพรพงษ์  เสาวคนธ์) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช 
      อนุมัต/ิเห็นชอบ 
 
 
(ลงนาม)............................................... 



 
 

         (...............................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 



 
 

7 
รำยงำนประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)   

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัพรำช 

อ ำเภอตำพระยำ  จังหวัดสระแก้ว 

รำยกำร ยอดประมำณกำรเดิม รับจริงระหว่ำงปี ยอดประมำณกำร 

หมวดภำษีอำกร    
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 95,000.00 109,283.24 - 
     ภาษีบ ารุงท้องที ่ 175,000.00 169,153.40 - 
     ภาษีป้าย 1,500.00 2,000.00 - 

รวมหมวดภำษีอำกร 271,500.00 280,436.64 - 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต    
     ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต 18,500.00 26,856.80 - 

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 18,500.00 26,856.80 - 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน    
     ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 400,000.00 222,182.12 - 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 400,000.00 222,182.12 - 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด    
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 100,000.00 343,584.00 - 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 100,000.00 343,584.00 - 
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หมวดภำษีจัดสรร    
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 140,652.39 - 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 7,800,000.00 8,982,653.97 760,000.00 

รำยกำร ยอดประมำณกำรเดิม รับจริงระหว่ำงปี ยอดประมำณกำร 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1 ใน 9) 5,500,000.00 5,536,923.12 - 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 68,000.00 156,855.69 - 
     ภาษีสุรา 2,468,000.00 2,827,214.22 - 
     ภาษีสรรพสามิต 3,000,000.00 5,989,450.02 1,017,800.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 65,000.00 36,560.05 - 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 230,000.00 104,010.48 - 
     เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 15,000.00 14,016.66 - 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ 64,000.00 81,892.00 - 

รวมหมวดภำษีจัดสรร 19,210,000.00 23,870,228.60 1,777,800.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    
     เงินอุดหนุนทั่วไป 26,000,000.00 23,133,183.00 - 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,000,000.00 23,133,183.00 - 
รวมทุกหมวด 46,000,000.00 47,876,471.16 1,777,800.00 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)   
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัพรำช 
อ ำเภอตำพระยำ  จังหวัดสระแก้ว 

 
ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น 1,777,800  บำท แยกเป็น 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภำษีจัดสรร      รวม   1,777,800 บำท 
 ภาษมีูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.  จ านวน   760,000   บาท 
  ตั้งรับเพิ่ม  จ านวน  760,000 บาท  เนื่องจากได้รับการจัดสรรเกินกว่าที่ประมาณการตั้งรับไว้ 

 ภาษีสรรพสามิต   จ านวน  1,017,800   บาท 
  ตั้งรับเพิ่ม  จ านวน 1,017,800 บาท  เนื่องจากได้รับการจัดสรรเกินกว่าที่ประมาณการตั้งรับไว้ 
 
 
 
 
 





 
 

10 
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)   

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัพรำช 
อ ำเภอตำพระยำ  จังหวัดสระแก้ว 

 
รำยกำร ยอดประมำณกำรเดิม รับจ่ำยระหว่ำงปี ยอดประมำณกำร 

แผนงำนงบกลำง    
งำนงบกลำง    
งบกลาง    
หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

200,000 200,000 17,800 

รวมหมวดบ ำเหน็จ/บ ำนำญ 200,000 200,000 17,800 
รวมงบกลำง 200,000 200,000 17,800 

รวมงำนงบกลำง 200,000 200,000 17,800 
รวมแผนงำนงบกลำง 200,000 200,000 17,800 

แผนงำนเคหะและชุมชน    
งำนไฟฟ้ำถนน    
งบลงทุน    



 
 

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค    
(1) โครงการก่อสร้างถนนล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตรบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3               

- - 493,000 
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รำยกำร ยอดประมำณกำรเดิม รับจ่ำยระหว่ำงปี ยอดประมำณกำร 
(2) โครงการก่อสร้างถนนล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตรบ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 

- - 464,000 

(3) โครงการก่อสร้างถนนล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตรบ้านคลองยาง  หมู่ที่ 12        

- - 500,000 

ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

   

(1)  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง 
บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 

- - 303,000 

รวมหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง - - 1,760,000 
รวมงบลงทุน - - 1,760,000 

รวมงำนไฟฟ้ำถนน - - 1,760,000 
รวมแผนงำนเคหะและชุมชน - - 1,760,000 

รวมทุกแผนงำน 200,000 200,000 1,777,800 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2559 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัพรำช 
อ ำเภอตำพระยำ  จังหวัดสระแก้ว 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  1,777,800  บำท  จ่ำยจำกหมวดภำษีจัดสรร  แยกเป็น 

แผนงำนงบกลำง 
งำนงบกลำง       รวม  17,800  บำท 
 งบกลำง       รวม  17,800  บำท 

หมวดบ ำเหน็จ/บ ำนำญ    รวม  17,800  บำท 
  (1)  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าพราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 17,800  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่นตามกฎหมาย ฯ ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการ
รายรับที่เพ่ิมขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนไฟฟ้ำถนน       รวม  1,760,000  บำท 
 งบลงทุน      รวม  1,760,000  บำท 

หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง   รวม  1,760,000  บำท 
  ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  รวม  1,457,000  บำท  
  (1)  โครงกำรก่อสร้ำงถนนล ำเลียงพืชผลทำงกำรเกษตรบ้ำนหนองปรือ หมู่ที่ 3 จ ำนวน  
493,000  บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนล าเลียงพืชผลทางการเกษตรบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 (สายหนองปรือ-
บ้านใหม่ไทยถาวร) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ถมไม่น้อยกว่า 5,040 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการ
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด ก่อสร้าง ณ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 33 ข้อ 47) 
  (2)  โครงกำรก่อสร้ำงถนนล ำเลียงพืชผลทำงกำรเกษตรบ้ำนใหม่ไทยถำวร หมู่ที่ 5 จ ำนวน  
464,000  บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนล าเลียงพืชผลทางการเกษตรบ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 (จากถนน 348 
บ้านใหม่ไทยถาวร - เขตบ้านหนองปรือ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร 
หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 4,560 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1ป้าย  
รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต.ก าหนด ก่อสร้าง ณ บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 33 ข้อ 48) 
  (3)  โครงกำรก่อสร้ำงถนนล ำเลียงพืชผลทำงกำรเกษตรบ้ำนคลองยำง หมู่ที่ 12 จ ำนวน  
500,000  บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนล าเลียงพืชผลทางการเกษตรบ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 (สายป่ารัง-



 
 

เขตอุทยาน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า 4,800 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด ก่อสร้าง ณ บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 34 ข้อ 53) 
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  ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม  303,000  บำท  
  (1)  โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจรลูกรังบ้ำนเจริญสุข หมู่ที่ 6 จ ำนวน 303,000  บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 (สายบ้านเจริญสุข - ถนนสาย 3486) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ปรับเกลี่ย
แต่งด้วยรถเกรดเดอร์บดทับแน่นด้วยรถบดล้อเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดของโครงการตามรูปแบบที่ อบต.ก าหนด ก่อสร้าง ณ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 30 ข้อ 30) 
 

 



 
 

14 
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 
 แผนงำน 

แผนงำนงบกลำง แผนงำนเคหะและชุมชน รวม 
งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย 

งบกลาง บ าเหน็จบ านาญ เงิ น ส ม ท บ ก อ งทุ น บ า เห น็ จ บ า น าญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

17,800 
 

17,800 

งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (1) โครงการก่อสร้างถนนล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตรบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3               

 493,000 493,000 

(2) โครงการก่อสร้างถนนล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตรบ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5               

 
464,000 464,000 

(3) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง
บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6       

 
303,000 303,000 

(4) โครงการก่อสร้างถนนล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตรบ้านคลองยาง หมู่ที่ 12               

 
500,000 500,000 

รวม 17,800 1,760,000 1,777,800 
 
 
 
 



 
 

 


