
                ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  

 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปแล้วนั้น 

 บัดนี้ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมี
รายรับบางประเภทเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของ
ประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,384,190.66 บาท ท าให้มีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,384,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

อ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ด้าน รวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 191,200 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน - 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 28,750 
    แผนงานสาธารณสุข - 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ - 
    แผนงานเคหะและชุมชน 58,130 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 27,200 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - 
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,064,880 
    แผนงานการเกษตร - 
    แผนงานการพาณิชย์ - 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
    งบกลาง 13,840 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 1,384,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,384,000 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

งานบริหารงานทั่วไป    
งานบริหารงานทั่วไป รวม 130,100 บาท 
     งบบุคลากร รวม 130,100 บาท 
         เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) รวม 57,960 บาท 
         ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 8,580 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

   

        ประเภทเงินตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 3,510 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนายก/รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

   

        ประเภทเงินตอบแทนพิเศษประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 3,510 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

   

        ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 42,360 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในต าแหน่งประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและ
เลขานุการสภา จ านวน 20 คน 

   

    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) จ านวน 72,140 บาท 
        ประเภทเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล จ านวน 65,600 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น    
    หมวดค่าจ้างชั่วคราว จ านวน 6,540 บาท 
        ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 

จ านวน 540 บาท 

        ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาจ้าง จ านวน 6,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ตามท่ีระเบียบกฎหมายและ ก.อบต. ก าหนด 
 
 

   



งานบริหารงานคลัง รวม 61,100 บาท 
งบบุคากร รวม 61,100 บาท 
    หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) จ านวน 61,100 บาท 
        ประเภทเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล จ านวน 49,700 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลและจ่ายเป็น
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

   

    หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง รวม 11,400 บาท 
        ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 11,400 บาท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
จ านวน 1 อัตรา 

   

    
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  27,200 บาท 

งานบริหารงานทั่วไป รวม 27,200 บาท 
  งบบุคลากร รวม 27,200 บาท 
        หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รวม 19,580 บาท 
        ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 19,580 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลและจ่าย
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

   

        หมวดค่าจ้างชั่วคราว รวม 7,620 บาท 

        ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง รวม 7,620 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง  ดังนี้   

        -ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน   1    อัตรา 
        -ต าแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์                  1    อัตรา  

   

    
แผนงานการศึกษา    

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 28,750 บาท 
  งบบุคลากร รวม 28,750 บาท 
        หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 18,230 บาท 
        ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 18,230 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลและจ่าย
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
 

   



        หมวดค่าจ้างชั่วคราว รวม 10,520 บาท 
        ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 10,520 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน 1 อัตรา 

   

    
แผนงานเคหะและชุมชน  50,950 บาท 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานเคหะและชุมชน รวม 50,950 บาท 
    งบบุคลากร รวม 50,950 บาท 
    หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รวม 21,060 บาท 
        ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 21,060 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลและจ่าย
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

   

        หมวดค่าจ้างชั่วคราว รวม 29,890 บาท 
        ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 29,300 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ 
                (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  3  ต าแหน่ง     

-ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล     1    อัตรา  
-ต าแหน่งผู้ช่วยช่างส ารวจ                     1    อัตรา  
-ต าแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ  1    อัตรา  

   

        ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 590 บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง ตามที่ระเบียบ กฎหมายและ ก.อบต. ก าหนด   
 

   

งานไฟฟ้าและถนน รวม 7,180 บาท 

   งบบุคลากร รวม 7,180 บาท 

        ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 7,180 บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป 

   

 
 
 

 

   



แผนงานงบกลาง 
รายจ่ายงบกลาง รวม 13,840 บาท 
      หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ จ านวน 13,840 บาท 

(1)    ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

จ านวน 13,840 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น   โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของรายได้ประจ าปี
งบประมาณท่ัวไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินผู้มีอุทิศให้และ
เงินอุดหนุน) ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0313/ 
ว1710  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2544 

   

  งบลงทุน รวม 1,064,880 บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รวม 1,064,880 บาท 
        ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,064,880 บาท 
               (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน   
โนนส าราญ หมู่ที่ 9 

จ านวน 869,480 บาท 

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 348.00 เมตร หนาเฉลี่ยประมาณ 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง    

   

     (2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูเงิน หมู่ที่ 11 จ านวน 99,800 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หนาเฉลี่ยประมาณ 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

   

                  (3) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคาร
ส านักงานส่วนโยธา 

จ านวน 95,600 บาท 

เ พ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคาร
ส านักงานส่วนโยธา ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร โดยท าการติดตั้ง
ประตูกระจกสีชาด า วงกบอลูมิเนียมสีชาด าพร้อมบานสวิง ติดตั้งฝ้า
เพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมพร้อมติดตั้งวงกบอลูมิเนียม
หน้าต่างบานเลื่อนกระจกสีชาด า ทาสีภายนอก-ภายใน อาคาร  
ปูกระเบื้องและฉาบผนังปูนเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

   



 


