
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
ข้อมูลเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า 

ส่วนที ่1 
คำแถลงงบประมาณ 
 คำแถลง :  รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ       1 

ส่วนที ่2 
ข้อบัญญตัิองคก์ารบรหิารสว่นตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
บันทึกหลักการและเหตุผล        
 รายละเอียดบนัทึกหลักการและเหตุผล : แบง่ตามดา้น       2 
 รายละเอียดบนัทึกหลักการและเหตุผล : แบง่ตามแผนงาน      3 
 รายละเอียดบนัทึกหลักการและเหตุผล : การอนุมตั ิ              4 
รายงานประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 1)      5 - 7 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายเพ่ิมเติม (ฉบับที ่1)     8 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่1)      9 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณการรายจ่ายเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่1)    
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

▪  แผนงานงบกลาง          10 
- รายจา่ยตามข้อผกูพัน         10 

 ▪  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา        11 
-  งานก่อสร้าง          11 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   12 



พ้ืนท่ี 45.00   ตารางกิโลเมตร

ประชากรท้ังหมด 15,598   คน
ชาย 7,567   คน
หญิง 8,031   คน

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า
เขต/อ าเภอ คลองหลวง    จังหวัดปทุมธานี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -
36 หมู่ 8  ซอย-  ถนนคลองห้า  แขวง/ต าบล คลองห้า
  เขต/อ าเภอ คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

                              ข้อมูล ณ วันท่ี 16 กันยายน 2565



อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

ส่วนท่ี 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)



        บัดน้ีปรากฎว่า องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้ามีความจ าเป็นต้องต้ังงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม เน่ืองจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมข้ึน ท าให้มีรายรับเกินยอดรวมท้ังส้ินของประมาณการรายรับ 
เป็นเงินท้ังส้ิน 0.00 บาท หรือองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้ามีรายได้บางประเภทท่ีมิได้ต้ังไว้ใน
ประมาณการรายรับ เป็นเงินท้ังส้ิน 8,013,015.58 บาท ท าให้มีความจ าเป็นต้องต้ังงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินท้ังส้ิน 8,002,410.00 บาท

ค ำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ
        ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วน้ัน



งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 8,002,410

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,850,000
ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 152,410

ด้าน รวม
ด้านการเศรษฐกิจ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า
อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี



องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า
อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

ส่วนท่ี 2

ข้อบัญญัติ

เร่ือง

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ



                  152,410
                   152,410

7,850,000
7,850,000
7,850,000

งบลงทุน 7,850,000
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 7,850,000

รวม 7,850,000

    งบกลาง                   152,410

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน
งานก่อสร้าง รวม

งบ

งาน
งบกลาง รวม

งบ
งบกลาง                  152,410

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า
อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

แผนงานงบกลาง





รับถึงวันท่ี 15/09/2565

ยอดประมาณการ
เดิม

รับจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ

0.00  0.00 0.00

100,000.00            4,553.64 0.00

4,300,000.00    11,017,645.41 6,000,000.00

800,000.00        471,084.00 0.00

5,200,000.00   11,493,283.05 6,000,000.00

5,000.00 0.00 0.00
10,000.00 5,199.20 0.00

2,000,000.00 1,863,790.00 0.00
100,000.00 119,300.00 0.00

5,000.00 1,200.00 0.00

50,000.00 66,843.90 0.00
0.00 2,310.00 0.00
0.00 47,500.00 0.00

5,000.00 1,720.00 0.00

5,000.00 1,000.00 0.00
10,000.00 0.00 0.00

0.00 1,500.00 0.00

50,000.00 25,500.00 0.00
5,000.00 31,500.00 0.00

รายงานประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ

อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธำนี

รายการ

หมวดภาษีอากร

     ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน

     ภำษีบ ำรุงท้องท่ี

     ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง

     ภำษีป้ำย

รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่ำธรรมเนียมกำรรับรองให้จ ำหน่ำยเน้ือสัตว์
     ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ
     ค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอย
     ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือส่ิงปฏิกูล
     ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำร
แจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสมอำหำร

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร
     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์
     ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครรับเลือกต้ังสมำชิกสภำ
ท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน

     ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรน้ ำมัน
เช้ือเพลิง

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรขุดดินและถมดิน
     ค่ำธรรมเนียมรักษำควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
     ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก
     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยรักษำควำม
สะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง



- 6 -

ยอดประมาณการ
เดิม

รับจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ
รายการ

10,000.00 94.16 0.00

40,000.00 17,700.00 0.00

0.00 300.00 0.00

5,000.00 11,630.00 0.00
20,000.00 15,050.00 0.00

2,320,000.00 2,212,137.26 0.00
0.00

400,000.00 218,516.51 0.00
400,000.00 218,516.51 0.00

0.00 5,234,328.00 0.00
5,315,000.00 0.00 0.00

5,315,000.00 5,234,328.00 0.00

2,000.00 113.69 0.00

300,000.00 6,000.00 0.00
3,000.00 0.00 0.00

200,000.00 225,903.83 0.00

505,000.00 232,017.52 0.00

30,000.00 15,000.00 0.00

30,000.00 15,000.00 0.00

600,000.00 547,766.93 0.00

12,100,000.00 11,360,366.24 0.00

     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ

     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ี
เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

     ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำร
หรือสถำนท่ีสะสมอำหำรในครัว หรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมี
พ้ืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร
     ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร
     ค่ำใบอนุญำตอ่ืน ๆ

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบ้ีย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์

     รำยได้จำกประปำ
     รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกิจกำรพำณิชย์
หรือกิจกำรอ่ืน ๆ

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้

     ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
     ค่ำเขียนแบบแปลน

     รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทุน

     ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน

รวมหมวดรายได้จากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

     ภำษีรถยนต์

     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ



- 7 -

ยอดประมาณการ
เดิม

รับจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ
รายการ

19,100,000.00 22,256,904.01 1,772,910.00
2,000,000.00 2,738,920.09 0.00

13,000,000.00 10,399,918.40 0.00

5,000.00 1,464.50 0.00

100,000.00 74,600.33 0.00

100,000.00 106,433.74 0.00

18,000,000.00 19,689,246.00 0.00

5,000.00 2,610.00 0.00
20,000.00 0.00 0.00

65,030,000.00 67,178,230.24 1,772,910.00

38,000,000.00 38,229,503.00 229,500.00

38,000,000.00 38,229,503.00 229,500.00

116,800,000.00 124,813,015.58 8,002,410.00

     ภำษีจัดสรรอ่ืน ๆ

     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ
     ภำษีธุรกิจเฉพำะ

     ภำษีสรรพสำมิต

รวมหมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุน

     เงินอุดหนุนท่ัวไป

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมทุกหมวด

     ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยป่ำไม้
     ค่ำภำคหลวงแร่

     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม

     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน
     ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล



รับถึงวันท่ี 15/09/2565

รวม
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 8,002,410   บาท  แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 6,000,000 บำท
- เน่ืองจำกจัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปสูกสร้ำงสูงกว่ำประมำณกำร
ท่ีต้ังไว้

หมวดภาษีอากร 6,000,000 บาท

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 1,772,910 บำท
- เน่ืองจำกได้รับกำรจัดสรรภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรร
รำยได้ฯ สูงกว่ำประมำณกำรท่ีต้ังไว้

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 1,772,910 บาท

เงินอุดหนุนท่ัวไป 229,500 บำท
- เน่ืองจำกได้รับกำรจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปสูงกว่ำประมำณกำร
ท่ีต้ังไว้

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุน 229,500 บาท



ยอดประมาณการเดิม

1,575,960

1,575,960
1,575,960
1,575,960
1,575,960

0

0
0
0
0

1,575,960
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 7,850,000

รวมทุกแผนงาน 1,462,837 8,002,410

รวมงบลงทุน 0 7,850,000
รวมงานก่อสร้าง 0 7,850,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เลียบคลองระบายน ้าท่ี 5
 ฝ่ังตะวันตก หมู่ท่ี 8-16

0 7,850,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 7,850,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

งานก่อสร้าง
งบลงทุน

รวมแผนงานงบกลาง 1,462,837 152,410
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบกลาง 1,462,837 152,410
รวมงบกลาง 1,462,837 152,410

เงินสมทบกองทุน
บ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(ก.บ.ท.)

1,462,837 152,410

รวมงบกลาง 1,462,837 152,410

งบกลาง
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบกลาง
งบกลาง

รายการ
จ่ายจริง
ระหว่างปี

ยอดประมาณการ

แผนงานงบกลาง

รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองห้า
อ้าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี



รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน
- เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือส่ังกำร ดังน้ี
  1)  พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2500 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2556
  2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2563
  3)  กฎกระทรวงกำรหักเงินจำกงบประมำณรำยรับใน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  สมทบเข้ำเป็นกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563
  4)  หนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 22 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2564
(ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)

งบกลาง 152,410
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 
(ก.บ.ท.)

152,410

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 152,410 บาท
งบกลาง 152,410 บาท

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ
อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธำนี

บำท

บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 8,002,410 บาท แยกเป็น
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบ
คลองระบำยน้ ำท่ี 5 ฝ่ังตะวันตก หมู่ท่ี 8-9 ขนำดกว้ำง 5.00 
เมตร ยำว 1,540 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 7,700 ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบ อบต.คลองห้ำ 
ก ำหนด
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 5 หน้ำ 55 ล ำดับท่ี 3
(กองช่ำง)

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 7,850,000
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลอง
ระบำยน้ ำท่ี 5 ฝ่ังตะวันตก หมู่ท่ี 8-16

7,850,000

งานก่อสร้าง 7,850,000 บาท
งบลงทุน 7,850,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บำท

บาท



152,410 152,410

7,850,000 7,850,000

152,410 7,850,000 8,002,410รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(ก.บ.ท.)

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เลียบคลองระบายน  าท่ี 5 
ฝ่ังตะวันตก หมู่ท่ี 8-16

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวม
แผนงานงบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย


