
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบัญญัติ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
เร่ือง 

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่  2 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.   2550 

 
ของ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 

 



คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี  2 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550 
................................................ 

 

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 

  ตามที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดใหความเห็นชอบเทศบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.   2550  และเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่  1  ประจําปงบประมาณ  2550  
ไปแลวนัน้ 
 

  บัดนี้  ปรากฏวางบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับอนุมตัิไมพอแกการใชจาย  ประกอบกับ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ  เปนเงินทัง้สิ้น  870,000  บาท  ทํา
ใหมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่  2 ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  2550  เปนเงิน
ทั้งสิ้น  870,000  บาท  ตามรายละเอียดที่เสนอมาพรอมนี ้
 
 
 
 
     ผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550 
........................................... 

 
หลักการ 

 
งบประมาณรายจายท้ังสิ้น     ยอดรวม 870,000   บาท 
 

ก.  ดานบริหารงานทั่วไป      ยอดรวม 160,000   บาท 
 1.  แผนงานบริหารทั่วไป     ยอดรวม 155,320   บาท 
 2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม     4,680   บาท 
 

ข.  ดานบริการชุมชนและสงัคม     ยอดรวม 710,000   บาท  
 1.  แผนงานการศึกษา     ยอดรวม   50,000   บาท 
 2.  แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม 660,000   บาท 
 

เหตุผล 
 

  เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปไมพอแกการใชจาย   ประกอบกบัมีรายรับเกินกวาที่ได
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น  จงึเสนอรางงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่  2  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  
2550  เพื่อใหสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุพิจารณาเห็นชอบ  ตอไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 

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

  โดยที่งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550  ที่ไดรับการอนุมัติไมพอแกการ
ใชจาย  และมคีวามจําเปนทีจ่ะตองใชจายเงินเกินกวาหรือนอกเหนือจากที่กําหนดไวในงบประมาณรายจาย
ประจําป  ประกอบกับมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น  ทาํใหยอดรวมของประมาณการรายรับ  ทุกหมวดเกิน
กวาที่ประมาณการรายรับทัง้สิ้นไว  จึงตราเทศบัญญัติฉบับนี้ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุและผูวาราชการจังหวัด  ดังตอไปนี้ 
  ขอ  1   เทศบัญญัตินี้  เรียกวา  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่  2  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2550 
  ขอ  2   เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใชทันทีทีไ่ดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  แลว 
  ขอ  3   ใหเพิ่มรายจายในงบประมาณรายจายทั่วไปอกีเปน  จํานวน  870,000  บาท  จําแนก
เปน 
   3.1  แผนงานบริหารทั่วไป   จํานวน  155,320   บาท 
   3.2  แผนงานการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน จํานวน      4,680   บาท 
   3.3  แผนงานการศึกษา    จํานวน    50,000   บาท 
   3.4  แผนงานเคหะและชุมชน   จํานวน  660,000   บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณที่เสนอมาพรอมนี้ 
  ขอ  4   ใหนายกเทศมนตรี  มหีนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม  ฉบับที่  2  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550  และมีหนาที่ปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติตามระเบียบการเบิกจายเงิน 
 
       (ลงนาม) 
        (นายจารุวัฒน   บุญเพิ่ม) 
       ตําแหนง  นายกเทศมนตรีเมอืงกาฬสินธุ 
(ลงนาม) 
 (นายกวี   กิตตสิถาพร) 
ตําแหนง  ผูวาราชการจังหวดักาฬสินธุ 



ประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจายเพิ่ม  ฉบบัที่  2  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ          จังหวัดกาฬสนิธุ 

     
หมวดรายรับ ประมาณการรายรับตัง้ไว รับจริง รายรับที่เพิ่มทั้งสิ้น หมายเหตุ 

          
1.  หมวดภาษอีากร 7,219,600.00 8,115,501.90 895,901.90 รายรับที่เพิ่มขึน้  875,039.51  บาท 
2.  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับฯ 3,864,700.00 3,354,733 -509,967.00 ประมาณการรายรับในงบประมาณ 
3.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 3,593,000.00 5,098,969.99 1,505,969.99 รายจายเพิ่มเตมิ  ฉบับที่  2  ประจําป  2550 
4.  หมวดรายไดจากทนุ 50,000.00 43,600 -6,400.00 จํานวน  870,000  บาท 
5.  หมวดรายไดจากสาธารณปูโภคฯ 480,000.00 291,597.81 -188,402.19   
6.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 2,249,500.00 5,362,009.87 3,112,509.87   
7.  หมวดภาษจีัดสรร 83,400,500.00 69,074,825.94 -14,325,674.06   
8.  หมวดเงินอดุหนนุฯ 40,470,390.00 50,861,491 10,391,101.00   
          
          

รวมทั้งสิ้น 141,327,690 142,202,729.51 875,039.51   
          



 
ประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550 
ของ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

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

งบประมาณรายจายท่ัวไป 
1.  หมวดภาษอีากร     จํานวน  895,901.90    บาท 
2.  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับฯ    จํานวน              -509,967.00 บาท 
3.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน    จํานวน  1,505,969.99 บาท 
4.  หมวดรายไดจากทนุ     จํานวน        -6,400.00 บาท 
5.  หมวดรายไดจากสาธารณปูโภคฯ   จํานวน  -188,402.19 บาท 
6.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     จํานวน  3,112,509.87 บาท 
7.  หมวดภาษจีัดสรร     จํานวน            -14,325,674.06 บาท  
8.  หมวดเงินอดุหนนุฯ     จํานวน  10,391,101.00 บาท 
   รวมรายรับท้ังสิ้น   875,039.51 บาท 
 
  คําชี้แจง    ตั้งไวเพิ่มขึน้จากประมาณการรายรับป  2550  จํานวน  870,000  บาท  เนือ่งจาก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   มีรายรับเพิ่มขึ้นเกนิกวาประมาณการรายรับทกุหมวดในงบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ. 2550 



รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
งบประมาณรายจายเพิ่ม  ฉบบัที่  2  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ          จังหวัดกาฬสนิธุ 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
แผนงานบริหารทั่วไป 

           
วัตถุประสงค           
                         -    เพื่อใหการบริการกิจการทั่วไปของเทศบาลเกิด
ประสิทธิภาพสุงสุด        
           

งาน เงินเดอืนและ คาจาง คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน 
รายจาย
อื่น คาครุภัณฑทีดิน รวม หนวยงาน รหัส 

  คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสด ุ สาธารณูปโภค     และสิ่งกอสราง   เจาของงบประมาณ บัญชี 
1.  งานบริหารทั่วไป  -  -                155,320   -  -  -  - 155,320 สํานักปลัด 00111 
                      

รวม  -  -                155,320   -  -  -  - 155,320     
                      



 
รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 

งบประมาณรายจายเพิ่ม  ฉบบัที่  2  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมืองกาฬสินธุ          จังหวัดกาฬสนิธุ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

แผนงานรักษาความสงบเรียบรอยภายใน 
           

วัตถุประสงค           
                         -    เพื่อใหการดําเนินงานทัว่ไปในดานการรักษาความสงบเรียบรอยภายในใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด      
           

งาน 
เงินเดือน
และ คาจาง คาตอบแทน คา 

เงิน
อุดหนุน 

รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑที
ดิน รวม หนวยงาน รหัส 

  
คาจาง
ประจํา ชั่วคราว 

ใชสอยและ
วัสดุ สาธารณูปโภค     

และ
สิ่งกอสราง   

เจาของ
งบประมาณ บัญชี 

1.  งานบริการเกี่ยวกับการรักษา
ความ  -  - 4,680  -  -  -  - 4,680 สํานักปลัด 00121 
สงบภายใน                     
                      
                      

รวม  -  - 4,680  -  -  -  - 4,680     
 



 
 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
งบประมาณรายจายเพิ่ม  ฉบบัที่  2  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ          จังหวัดกาฬสนิธุ 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
แผนงานการศกึษา 

           
วัตถุประสงค           
                         -    เพื่อใหการดําเนินงานดานการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย      
           

งาน 
เงินเดือน
และ คาจาง คาตอบแทน คา 

เงิน
อุดหนุน 

รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑที
ดิน รวม หนวยงาน รหัส 

  
คาจาง
ประจํา ชั่วคราว 

ใชสอยและ
วัสดุ สาธารณูปโภค     

และ
สิ่งกอสราง   

เจาของ
งบประมาณ บัญชี 

1.  งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  -  - 50,000  -  -  -  - 50,000 สํานักการศึกษา 00211 
                      

รวม  -  - 50,000  -  -  -  - 50,000     



รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
งบประมาณรายจายเพิ่ม  ฉบบัที่  2  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ          จังหวัดกาฬสนิธุ 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

วัตถุประสงค           
                         -    เพื่อวางแผนดานการใหบริการแกประชาชนในเขต
เทศบาล        
                         -    เพื่อดําเนนิการใหดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ        
           

งาน 
เงินเดือน
และ คาจาง คาตอบแทน คา 

เงิน
อุดหนุน 

รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑที
ดิน รวม หนวยงาน รหัส 

  
คาจาง
ประจํา ชั่วคราว 

ใชสอยและ
วัสดุ สาธารณูปโภค     

และ
สิ่งกอสราง   

เจาของ
งบประมาณ บัญชี 

1.  งานไฟฟาถนน  -  - 160,000  -  -  -  - 160,000 สํานักการชาง 00242 
                      
2.  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  -  - 500,000  -  -  -  - 500,000 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 00244 

รวม  -  - 660,000  -  -  -  - 660,000     



 
รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป 

เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  3  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล 

 
ตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติมท้ังสิ้น   160,000  บาท  แยกเปน 

1. รายจายประจาํ  ตั้งไว  160,000  บาท  แยกเปน 
1.1  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ตัง้ไว    160,000  บาท  แยกเปน 
 1.1.1  คาใชสอย  ตั้งไว  114,130  บาท  แยกเปน 
  1.1.1.1  คาใชสอย  ประเภทรายจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ  ตั้งไว  97,630  บาท  ตั้งจาย
จากเงินอดุหนนุทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้
   -  คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว  49,630  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  
งานอยางใดอยางหนึ่งหรือจางจัดทําสิ่งของตาง ๆ ในสํานักปลัดเทศบาล งานปองกัน ฯ  และงาน
เทศกิจ 
   -  คาโฆษณาและเผยแพรขาว  ตั้งไว  48,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาเผยแพรขาว  กิจกรรมเกีย่วกับงานสงเสริมการทองเที่ยว 
  1.1.1.2  คาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว  16,500  
บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)   โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้
   -  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว  16,500  บาท  เพื่อ
จายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลและคณะบุคคล  เชน  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คา
พิมพเอกสาร  เปนตน   
 

 1.1.2  คาวัสดุ  ตั้งไว  45,870  บาท  แยกเปน 
  1.1.2.1  วัสดุ  ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว  45,870  บาท  เพื่อจายเปนคาเครื่อง
เขียนแบบพิมพตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน  สํานักปลัดเทศบาล  งานปองกัน ฯ  และงานเทศกิจ  ตัง้
จายจากเงินอดุหนุนทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  41,190  บาท  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  4,680  บาท) 
   -   

 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป 
เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงานสํานักการสาธารณสุข 

 
ตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติมท้ังสิ้น   500,000  บาท  แยกเปน 

1. รายจายประจาํ  ตั้งไว  500,000  บาท  แยกเปน 
1.1  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ตัง้ไว    500,000  บาท  แยกเปน 
 1.1.1  คาวัสดุ ตั้งไว   500,000  บาท  แยกเปน 
  1.1.2.1  คาวัสดุ  ประเภทวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ตั้งไว  500,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาน้ํามันและหลอล่ืน  สําหรับรถยนตบรรทุกขยะ  รถดั๊มเปอร  รถจักรยานยนต  รถยนต
ขนกิ่งไม  รถขุดตัก  รถแบคโฮ  รถแทรกเตอร  ซ่ึงใชในการฝงกลบขยะมูลฝอย  เชน  น้ํามันโซลา  
น้ํามันเบนซิล  น้ํามันไฮโดรลิก  น้ํามันเกยีร  และไมฟน  แกลบ  และใชเปนเครื่องกําเนิดไอน้ําในโรง
ฆาสัตว  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป 
เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  3  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงานสํานักการชาง 

 
ตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติมท้ังสิ้น    บาท  แยกเปน 
 
1.  รายชื่อเพื่อการลงทุน     ตั้งไว   บาท  แยกเปน 
 1.1   หมวดคาครุภัณฑทีด่ินและกอสราง ตั้งไว   บาท   แยกเปน 
  1.1.1  คาที่ดินและสิ่งกอสราง    ตั้งไว                บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน)   จําแนกรายละเอียด    ดังนี ้
   -   โครงการกอสรางถนน   ค.ส.ล. 
เพื่อจายเปนคากอสราง 
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด    ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
   -    โครงการกอสรางถนน   สนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ    ตั้งไว               บาท  เพื่อ
จายเปนเงินสมทบในโครงการกอสรางสนามกีฬาจังหวดักาฬสินธุ   ซ่ึงเทศบาลไดรับการสนับสนุน
งบประมาณในการกอสรางตามมติคณะรฐัมนตรี  จํานวน  74,000,000  บาท  และเทศบาลจายสมทบ                
บาท   ตั้งจายจากรายได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป 
เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงานสํานักการศึกษา 

 
ตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติมท้ังสิ้น   50,000  บาท  แยกเปน 

1.  รายจายประจาํ  ตั้งไว  50,000  บาท  แยกเปน 
1.1  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ตัง้ไว    50,000  บาท  แยกเปน 
 1.1.1  คาใชสอย  ตั้งไว  50,000  บาท  แยกเปน 
  1.1.1.1  คาใชสอย  ประเภทคาใชจายที่เกี่ยวกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ  ตั้งไว  50,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา) โดยมีราละเอียด  ดังนี ้
   -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ตั้งไว  50,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  ในกรณทีี่พนักงานเทศบาลในสํานักการศึกษา  ไป
ราชการตามคําสั่งของทางราชการ 

 
 
 

 
 

 


