
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบญัญัติ 
เทศบาลเมอืงกาฬสินธุ 

เรื่อง 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม   ฉบับที่  1 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 
 
 
 

ของ 
 

เทศบาลเมอืงกาฬสินธุ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ     จังหวดักาฬสินธุ 

 



คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี  1 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

********************************** 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

  ตามที่สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเทศบญัญัติงบประมาณ
รายจายประจําป   พ.ศ. 2550  ไปแลว  นัน้ 

  บัดนี้ปรากฏวา  งบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับอนุมัติไมพอแกการใชจาย  และมี
ความจําเปนตองตั้งรายจายขึน้ใหม  เนื่องจากเทศบาลยังมีภารกิจทีจ่ําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวติและการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ประกอบกบัเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีเงนิสํารองรายรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 
2549  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  4,400,000  บาท  ซ่ึงเทศบาลไดนําเงนิสํารองรายรับของปงบประมาณ  2549  มา
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  สําหรับใชในสวนที่มี
ความจําเปนตองดําเนินการเรงดวน  กอนที่จะมีเงินรายไดเขามาตามประมาณการรายรบัประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2550  ซ่ึงปจจบุันปรากฏวามีรายรับจริงตามที่ไดประมาณการไวเขามาตามประมาณการ
รายรับ  ทําใหมีเงินสํารองรายรับของปงบประมาณ พ.ศ. 2549  เทากับที่ไดตั้งเงนิสํารองรายรับไว และ
เทศบาลมีรายการคาใชจายที่จําเปนนอกเหนือจากรายการที่ไดตั้งไวในงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 
2550  จึงมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  ประจําปงบประมาณ  2550  เปนเงนิ  
4,400,000  บาท  ตามรายละเอียดที่เสนอมาพรอมนี้ 
 
 

ผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

***************************** 

หลักการ 

งบประมาณรายจายท่ัวไปท้ังสิ้น    ยอดรวม 4,400,000 บาท 

ก. ดานบริการชุมชนและสงัคม    ยอดรวม 4,400,000 บาท 
 1.  แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม 3,589,000 บาท 
 2.  แผนงานสงัคมสงเคราะห   ยอดรวม     811,000 บาท 

 
เหตุผล 

  เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปไมพอแกการใชจายและมีความจาํเปนที่ตองตั้ง
รายจายขึ้นใหม  ประกอบกับเทศบาลมีเงินสํารองรายรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2549  เปนเงินทั้งสิน้  
4,400,000  บาท  ซ่ึงสามารถนํามาตั้งเปนงบประมาณรายจายเพิ่มเติมในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 ได  ตาม
หนังสือ  กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.4/ว 3368  ลงวนัที่  27  กันยายน  2549  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0808.2/ว 716  ลงวันที่  28  กุมภาพนัธ  2550  เพื่อดําเนนิการตาม
อํานาจหนาที่และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและเปนการพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา  
ตามแผนพัฒนาเทศบาลที่กําหนดไว  ผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุจึงเสนอรางเทศ-บัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเตมิ  ฉบับที่  1  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  เพื่อใหสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

ของ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ   จังหวัดกาฬสินธุ 

***************************** 

  โดยที่งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  ที่ไดรับอนุมัติไมพอแก
คาใชจายและมีความจําเปนที่จะตองใชจายเงินเกินกวา  หรือนอกเหนือจากทีก่ําหนดไวในงบประมาณ
รายจายประจําป  พ.ศ. 2550  ประกอบกับเทศบาลมีเงินสํารองรายรับของปงบประมาณ  พ.ศ. 2549  ที่
สามารถนํามาตั้งเปนงบประมาณรายจายเพิม่เติมในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  ไดตามความจําเปน
นอกเหนือจากรายการที่ไดตัง้ไวในงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2550  เพื่อดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตเทศบาล  จึงตราเทศบญัญัติฉบับนี้ใหไวโดย
ความเหน็ชอบของสภาเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ  
ดังตอไปนี ้
  ขอ  1  เทศบัญญัตินี้   เรียกวา  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่  1  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2550 
  ขอ  2  เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใชภายหลังทีไ่ดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
  ขอ  3  ใหเพิ่มรายจายในงบประมาณรายจายทั่วไปอกีเปน   จํานวน  4,400,000  บาท 
จําแนกเปน 
 3.1  แผนงานเคหะและชุมชน   จํานวน  3,589,000 บาท 
 3.2  แผนงานสังคมสงเคราะห   จํานวน     811,000 บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณที่เสนอมาพรอมนี้ 
  ขอ  4  ใหนายกเทศมนตรี  มหีนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  และมีหนาที่ปฏิบตัิการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติตามระเบียบการเบิกจายเงิน 

(ลงนาม) 
       (นายจารุวัฒน    บุญเพิ่ม) 

ตําแหนง  นายกเทศมนตรีเมอืงกาฬสินธุ 

(ลงนาม) 
 (นายกวี       กติติสถาพร) 
ตําแหนง   ผูวาราชการจังหวดักาฬสินธุ 



ประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจายเพิ่ม  ฉบบัที่  1  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ          จังหวัดกาฬสินธุ 

     
หมวดรายรบั ประมาณการรายรับตั้งไว รับจริง เงินสํารองรายรับป  49 หมายเหต ุ

          
1.   หมวดภาษีจัดสรร 83,400,500.00 56,385,860.94 4,400,000 เงินสํารองรายรับของปงบประมาณ   
        พ.ศ. 2549 ที่นําไปเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
        จายในปงบประมาณ  2550  แลว 
          
          
          

รวมทั้งสิ้น 83,400,500.00 56,385,860.94 4,400,000   
          



 

 

ประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

*************************** 

งบประมาณรายจายท่ัวไป 

1.  หมวดภาษจัีดสรร     จํานวน  4,400,000 บาท 
  
  คําชี้แจง     ตั้งไวจากเงินสํารองรายรับป  2549  จํานวน  4,400,000  บาท  เนื่องจาก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีเงินสาํรองรายรับของป  2549 ที่สามารถนํามาตั้งเปนงบประมาณรายจายเพิม่เติมใน
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  ไดตามความจําเปนนอกเหนือจากรายการที่ไดตั้งไวในงบประมาณรายจาย
ประจําป  พ.ศ. 2550 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
งบประมาณรายจายเพิ่ม  ฉบบัที่  1  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ          จังหวัดกาฬสนิธุ 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

           
วัตถุประสงค           
                         -    เพื่อกอสรางและปรับปรงุถนนพรอมที่ระบายน้ําที่จะอํานวยความสะดวก
แกประชาชน       
           

งาน เงินเดอืนและ คาจาง คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจายอื่น คาครุภัณฑทีดิน รวม หนวยงาน รหัส 
  คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสด ุ สาธารณูปโภค     และสิ่งกอสราง   เจาของงบประมาณ บัญชี 

1.  งานไฟฟาและถนน  -  -  -  -  -  - 3,589,000 3,589,000 สํานักการชาง 00242 
                      

รวม  -  -  -  -  -  - 3,589,000 3,589,000     
                      



 
รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 

งบประมาณรายจายเพิ่ม  ฉบบัที่  1  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมืองกาฬสินธุ          จังหวัดกาฬสนิธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
แผนงานสงัคมสงเคราะห 

           
วัตถุประสงค           
                         -    เพื่อเปนสวัสดิการเบี้ยยงัชีพใหกับผูสงูอายุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ       
           

งาน เงินเดอืนและ คาจาง คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจายอื่น คาครุภัณฑทีดิน รวม หนวยงาน รหัส 
  คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสด ุ สาธารณูปโภค     และสิ่งกอสราง   เจาของงบประมาณ บัญชี 

1.  งานสวัสดกิารสังคมและสังคม  -  - 811,000  -  -  -  - 811,000 กองสวัสดิการสังคม 00232 
สงเคราะห                     
                      

รวม  -  - 811,000  -  -  -  - 811,000     
                      



รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป 
เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงานสํานักการชาง 

 
ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิน้       3,589,000    บาท 

1.  รายจายเพือ่การลงทุน    ตั้งไว  3,589,000  บาท       แยกเปน 
 1.1  หมวดคาครุภัณฑทีด่ินและกอสราง    ตั้งไว  3,589,000  บาท     แยกเปน 
  1.1.1   คาที่ดินและสิ่งกอสราง    ตั้งไว  3,589,000  บาท    ตั้งจายจากเงนิรายได  รายรับ
ของปงบประมาณ  2549  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  จําแนกรายละเอียด   ดังนี ้
   -   โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  ซอยวัลลภอุทิศเชื่อมซอยนามนอุทศิ  (ชุมชน
หัวโนนโก)   ตั้งไว  1,901,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  ค.ส.ล.  ขนาดผิวจราจรหนา  0.15  เมตร  
กวางเฉลี่ย  4.00  เมตร  ยาวประมาณ   905  เมตร   หรือพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไมนอยกวา  3,620  ตาราง
เมตร  พรอมทอลอด  ค.ส.ล.  Dia 0.60  เมตร  จํานวน  16  ทอน  2  จุด   ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด   
ตั้งจายจากเงินรายได  (เงินสาํรองรายรับของป  2549)  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   -    โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  พรอมรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  รูปตัววี  ถนนดง
ปอ   ตั้งไว  1,169,000  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  ค.ส.ล.    หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นผิวจราจรไม
นอยกวา  1,522  ตารางเมตร  พรอมรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  รูปตัววี  ความยาวไมนอยกวา  658.00  เมตร   
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด   ตั้งจายจากเงินรายได  (เงินสํารองรายรับของป  2549)  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน) 
   -    โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  ซอยตาสังข  (ชุมชนดงปอ)  ตั้งไว  519,000  
บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน  ค.ส.ล.  ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย  4.00  เมตร  ยาว  250  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือพื้นผิวจราจรไมนอยกวา  1,000.00   ตารางเมตร   ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลกําหนด   ตั้ง
จายจากเงินรายได  (เงินสํารองรายรับของป  2549)  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป 
เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม 

 
ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิน้           811,000    บาท 

1.  รายจายประจํา          ตั้งไว        811,000  บาท       แยกเปน 
 1.1  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   ตั้งไว 811,000     บาท       แยกเปน 
  1.1  คาใชสอย    ตั้งไว    811,000  บาท    แยกเปน   
   -   โครงการสวัสดิการเบีย้ยังชีพผูสูงอายุ    ตั้งไว  811,000  บาท  เพื่อจายเปนเงนิ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายใุนเขตเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได  (เงนิสํารองรายรับของป  2549)(ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


