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สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลตําบลผาจุก
อําเภอเมอืง จังหวัดอตุรดติถ



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลผาจุก

ตามที่สภาเทศบาลตําบลผาจุก ไดพจิารณาอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2556 ไปแลวนัน้

บัดนี้ ปรากฏวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติมขึ้น
เนื่องจากมรีายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเทศบาลมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ
เปนเงนิทัง้สิ้น 3,520,000 บาท ทําใหมคีวามจําเปนตองตัง้งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เปนเงินทั้งสิ้น
3,520,000 บาท



สวนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจายเพิม่เตมิ  ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลตําบลผาจุก
อําเภอเมอืง        จังหวัดอตุรดติถ



บันทกึหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ 2556 ของเทศบาลตําบลผาจุก
อําเภอเมอืงอุตรดติถ จังหวัดอุตรดติถ

ดาน ยอดรวม
ดานบรหิารงานท่ัวไป

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 860,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 138,900

ดานบรกิารชุมชนและสังคม
แผนงานการศกึษา 773,000
แผนงานเคหะและชุมชน 1,045,000

ดานการเศรษฐกจิ
แผนงานการเกษตร 634,000

ดานการดําเนนิงานอื่น
แผนงานงบกลาง 68,600

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 3,520,000



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งานปองกันภัยฝายพลเรอืน รวม
งบ
งบดําเนนิงาน 62,900 62,900

คาวัสดุ 62,900 62,900
งบลงทุน 76,000 76,000

คาครุภัณฑ 76,000 76,000
รวม 138,900 138,900

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลผาจุก

อําเภอเมอืงอุตรดติถ จังหวัดอุตรดติถ
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

งาน
งานบรหิารท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง รวม

งบ
งบลงทุน 823,000 37,500 860,500

คาครุภัณฑ 0 37,500 37,500
คาที่ดนิและสิ่งกอสราง 823,000 0 823,000

รวม 823,000 37,500 860,500



รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลผาจุก

อําเภอเมอืงอุตรดติถ จังหวัดอุตรดติถ

แผนงานการศกึษา
งาน

งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา รวม
งบ
งบลงทุน 773,000 773,000

คาที่ดนิและสิ่งกอสราง 773,000 773,000
รวม 773,000 773,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน รวม

งบ
งบลงทุน 65,000 980,000 1,045,000

คาครุภัณฑ 65,000 0 65,000
คาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0 980,000 980,000

รวม 65,000 980,000 1,045,000



รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลผาจุก

อําเภอเมอืงอุตรดติถ จังหวัดอุตรดติถ

แผนงานการเกษตร
งาน

งานสงเสรมิการเกษตร รวม
งบ
งบลงทุน 634,000 634,000

คาที่ดนิและสิ่งกอสราง 634,000 634,000
รวม 634,000 634,000



รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลผาจุก

อําเภอเมอืงอุตรดติถ จังหวัดอุตรดติถ

แผนงานงบกลาง
งาน

งบกลาง รวม
งบ
งบกลาง 68,600 68,600

บําเหน็จ/บํานาญ 68,600 68,600
รวม 68,600 68,600



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลผาจกุ

อําเภอเมอืงอุตรดติถ  จังหวัดอุตรดติถ

โดยที่มีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีรายรับบางประเภท
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตราเทศบัญญัติฉบับนี้ขึ้นไว
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลและโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดอุตรดติถ ดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวาเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ฉบับที่ 1

ขอ 2 ใหใชเทศบัญญัตนิี้ภายหลังที่ไดประกาศเทศบัญญัติ
ขอ 3 ใหเพิ่มรายจายในงบประมาณรายจายทั่วไปอีกจํานวน 3,520,000 บาท จําแนกเปน
ขอ 4 ใหเพิ่มรายจายในงบประมาณรายจายเฉพาะการอีกเปนจํานวน 0 บาท จําแนกเปนรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารงบประมาณที่เสนอมาพรอมนี้
ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ และมีหนาที่ปฏิบัติการ

เบกิจายเงนิงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบตามระเบยีบการเบกิจายเงนิ

ประกาศ  ณ  วันที่

สวนที่ 3
(ลงนาม) ...................................................

(นายสมชัย    มั่นเข็มทอง)
นายกเทศมนตรี

เห็นชอบ

(ลงนาม) .................................................
(.............................................)

ตําแหนง  ผูวาราชการจังหวัดอุตรดติถ



รายละเอยีดประกอบเทศบญัญัตงิบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ
ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลตําบลผาจุก
อําเภอเมอืง จังหวดัอุตรดติถ

- รายงานประมาณการรายรบั

- รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับ

- รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจาย



รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ 2556

เทศบาลตําบลผาจุก
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดติถ

รายการ ยอดประมาณการเดมิ รับจรงิระหวางป ยอดประมาณการ
หมวดภาษอีากร

ภาษโีรงเรอืนและทิ่ดนิ 450,000.00 456,767.08 6,700.00
ภาษบีํารุงทองที่ 140,000.00 147,104.65 7,100.00
ภาษปีาย 15,000.00 28,641.00 13,600.00
อากรการฆาสัตว 0.00 0.00 0.00
อากรรังนกอีแอน 0.00 0.00 0.00

รวมหมวดภาษอีากร 605,000.00 632,512.73 27,400.00
หมวดคาธรรมเนยีม คาปรับและใบอนุญาต

คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต 0.00 0.00 0.00



คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 400,000.00 388,856.00 -11,100.00
คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระและสิ่งปฏกิูล 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือ 0.00 0.00
สะสมอาหาร 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการตัง้สุสานและฌาปนสถาน 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมปด โปรย ตดิตัง้แผนประกาศหรือแผนปลวิเพื่อการโฆษณา 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร 5,000.00 3,090.00 -1,910.00
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนยีมการฉดีวัคซนี/ใบรับรองการฉดีวัคซนี 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพษิสุนัขบา 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ มาตรา 9 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเปนผูมสีทิธิทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูมสีทิธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูควบคุม 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบรกิาร 0.00 0.00 0.00



คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบรกิาร 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมการแพทย 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมเกี่ยวกบัการบําบัดน้ําเสีย 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําทิ้ง 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย 1,000.00 1,380.00 300.00
คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 500.00 0.00 0.00
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต 0.00 0.00 0.00
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายจราจรทางบก 1,000.00 0.00 -1,000.00
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายการปองกันและระงับอัคคภีัย 0.00 0.00 0.00
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง 0.00 0.00 0.00
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 0.00
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 0.00 0.00 0.00
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายโรคพษิสุนัขบา 0.00 0.00 0.00
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 0.00
คาปรับการผดิสัญญา 50,000.00 8,729.00 -41,270.00



คาปรับผูกระทําความผดิตาม พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณิชย 0.00 0.00 0.00
คาปรับอ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00
คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏกิูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00
คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 0.00 0.00 0.00
คาใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม 0.00 0.00 0.00
อาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมพีื้นที่เกนิ 200 ตารางเมตร 0.00 0.00 0.00
คาใบอนุญาตจําหนายสนิคาในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 0.00
คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสยีง 0.00 0.00 0.00
คาใบอนุญาตอ่ืนๆ 10,000.00 1,920.00 -8,080.00

รวมหมวดคาธรรมเนยีม คาปรับและใบอนุญาต 467,500.00 403,975.00 -63,060.00
หมวดรายไดจากทรัพยสิน

คาเชาที่ดนิ 0.00 0.00 0.00
คาเชาหรือบรกิารสถานที่ 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ย 150,000.00 265,007.89 115,000.00
เงนิปนผลหรือเงนิรางวัลตางๆ 0.00 0.00 0.00
คาตอบแทนตามกฎหมายกําหนด 0.00 0.00 0.00



รายไดจากทรัพยสนิอ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสนิ 150,000.00 265,007.89 115,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาจําหนายเวชภัณฑ 0.00 0.00 0.00
คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 0.00
เงนิที่มผีูอุทศิให 0.00 0.00 0.00
คาขายแบบแปลน 70,000.00 106,500.00 36,000.00
คาเขยีนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00
คาจําหนายแบบพมิพและคํารอง 50,000.00 1,600.00 -48,400.00
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 500.00 0.00 -500.00
คาสมัครสมาชิกหองสมุด 0.00 0.00 0.00
รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 2,000.00 0.00 -2,000.00

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตลด็ 122,500.00 108,100.00 -14,900.00
หมวดภาษจีัดสรร

ภาษแีละคาธรรมเนียมรถยนต 0.00 0.00 0.00
ภาษมีูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 5,300,000.00 8,779,881.79 3,479,800.00
ภาษมีูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,600,000.00 2,565,860.95 -34,140.00
ภาษธุีรกจิเฉพาะ 5,000.00 27,647.37 22,600.00
ภาษสีุรา 1,400,000.00 1,240,543.94 -160,400.00



ภาษสีรรพสามติ 2,800,000.00 2,707,781.19 -92,220.00
ภาษกีารพนัน 0.00 0.00 0.00
ภาษยีาสูบ 0.00 0.00 0.00
อากรประมง 0.00 0.00 0.00
คาภาคหลวงและคาธรรมเนยีมตามกฎหมายวาดวยปาไม 0.00 0.00 0.00
คาภาคหลวงแร 450,000.00 631,393.51 181,300.00
คาภาคหลวงปโตรเลียม 100,000.00 129,744.18 29,700.00
เงนิที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธิและนติกิรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ 1,000,000.00 938,816.00 -61,180.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00
คาธรรมเนียมสนามบนิ (ยังไมมกีฎหมายรองรับ) 0.00 0.00 0.00
ภาษจัีดสรรอ่ืนๆ 0.00 648.50 600.00

รวมหมวดภาษจีัดสรร 13,655,000.00 17,022,317.43 3,366,060.00



หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
เงนิอุดหนุนทั่วไป สําหรับ อปท. ที่มกีารบรหิารจัดการที่ดี 0.00 0.00 0.00
เงนิอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนนิการตามอํานาจหนาที่และ 140,000.00 147,104.65 7,100.00
ภารกจิถายโอนเลือกทํา 14,000,000.00 14,099,749.00 90,000.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 14,000,000.00 14,099,749.00 90,000.00



รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ 2556

เทศบาลตําบลผาจุก
อําเภอเมอืง จังหวัดอุตรดติถ

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 3,520,000 บาท แยกเปน

รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษอีากร รวม 27,400.00 บาท

ภาษโีรงเรอืนและทิ่ดนิ จํานวน 6,700.00 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับยอดรับจริงระหวางปที่เกนิยอดประมาณการรายรับ

ภาษบีํารุงทองที่ จํานวน 7,100.00 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับยอดรับจริงระหวางปที่เกนิยอดประมาณการรายรับ

ภาษปีาย จํานวน 13,600.00 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับยอดรับจริงระหวางปที่เกนิยอดประมาณการรายรับ

อากรการฆาสัตว จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

อากรรังนกอีแอน จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

หมวดคาธรรมเนยีม คาปรับและใบอนุญาต รวม -63,560.00 บาท
คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมโรงพักสัตว จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว



คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน -11,100.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับเพิ่ม เนื่องจากยอดรับจรงิระหวางปยังไมเกนิยอดที่ประมาณการรายรับไว

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระและสิ่งปฏกิูล จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สะสมอาหาร จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการตัง้สุสานและฌาปนสถาน จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมปด โปรย ตดิตัง้แผนประกาศหรือแผนปลวิเพื่อการโฆษณา จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร จํานวน -1,910.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับเพิ่ม เนื่องจากยอดรับจรงิระหวางปยังไมเกนิยอดที่ประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนยีมการฉดีวัคซนี/ใบรับรองการฉดีวัคซนี จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพษิสุนัขบา จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ มาตรา 9 จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว



คาธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเปนผูมสีทิธิทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอม จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรบัไว
คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูมสีทิธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูควบคมุ จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบรกิาร จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบรกิาร จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมการแพทย จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําทิ้ง จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย จํานวน 300.00 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับยอดรับจริงระหวางปที่เกนิยอดประมาณการรายรับ
คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ จํานวน -500.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับเพิ่ม เนื่องจากยอดรับจรงิระหวางปยังไมเกนิยอดที่ประมาณการรายรับไว



คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายจราจรทางบก จํานวน -1,000.00 บาท
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายการปองกันและระงับอัคคภีัย จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบยีบเรียบรอยของบานเมอืง จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายโรคพษิสุนัขบา จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาปรับการผดิสัญญา จํานวน -41,270.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับเพิ่ม เนื่องจากยอดรับจรงิระหวางปยังไมเกนิยอดที่ประมาณการรายรับไว
คาปรับผูกระทําความผดิตาม พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาปรับอ่ืนๆ จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏกิูล หรือมูลฝอย จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว



คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

คาใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

อาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมพีื้นที่เกนิ 200 ตารางเมตร จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

คาใบอนุญาตจําหนายสนิคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสยีง จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

คาใบอนุญาตอ่ืนๆ จํานวน -8,080.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับเพิ่ม เนื่องจากยอดรับจรงิระหวางปยังไมเกนิยอดที่ประมาณการรายรับไว

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 115,000.00 บาท
คาเชาที่ดนิ จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาเชาหรือบรกิารสถานที่ จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
ดอกเบี้ย จํานวน 115,000.00 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับยอดรับจริงระหวางปที่เกนิยอดประมาณการรายรับ
เงนิปนผลหรือเงนิรางวัลตางๆ จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว



คาตอบแทนตามกฎหมายกําหนด จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

รายไดจากทรัพยสนิอ่ืนๆ จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม -14,900.00 บาท
คาจําหนายเวชภัณฑ จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาจําหนายเศษของ จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
เงนิที่มผีูอุทศิให จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาขายแบบแปลน จํานวน 36,000.00 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับยอดรับจริงระหวางปที่เกนิยอดประมาณการรายรับ
คาเขยีนแบบแปลน จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับไว
คาจําหนายแบบพมิพและคํารอง จํานวน -48,400.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับเพิ่ม เนื่องจากยอดรับจรงิระหวางปยังไมเกนิยอดที่ประมาณการรายรับไว
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 500.00 -500.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับเพิ่ม เนื่องจากยอดรับจรงิระหวางปยังไมเกนิยอดที่ประมาณการรายรับไว
คาสมัครสมาชิกหองสมุด จํานวน 0.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรบัไว
รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน -2,000.00 บาท

ไมไดประมาณการรายรับเพิ่ม เนื่องจากยอดรับจรงิระหวางปยังไมเกนิยอดที่ประมาณการรายรับไว
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตลด็ รวม -14,900.00 บาท



รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หมวดภาษจีัดสรร รวม 3,366,060.00 บาท

ภาษแีละคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

ภาษมีูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 3,479,800.00 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับยอดรับจริงระหวางปที่เกนิยอดประมาณการรายรับ

ภาษมีูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน -34,140.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับเพิ่ม เนื่องจากยอดรับจรงิระหวางปยังไมเกนิยอดที่ประมาณการรายรับไว

ภาษธุีรกจิเฉพาะ จํานวน 22,600.00 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับยอดรับจริงระหวางปที่เกนิยอดประมาณการรายรับ

ภาษสีุรา จํานวน -160,400.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับเพิ่ม เนื่องจากยอดรับจรงิระหวางปยังไมเกนิยอดที่ประมาณการรายรับไว

ภาษสีรรพสามติ จํานวน -92,220.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับเพิ่ม เนื่องจากยอดรับจรงิระหวางปยังไมเกนิยอดที่ประมาณการรายรับไว

ภาษกีารพนัน จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

ภาษยีาสูบ จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

อากรประมง จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

คาภาคหลวงและคาธรรมเนยีมตามกฎหมายวาดวยปาไม จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

คาภาคหลวงแร จํานวน 181,300.00 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับยอดรับจริงระหวางปที่เกนิยอดประมาณการรายรับ

คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 29,700.00 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับยอดรับจริงระหวางปที่เกนิยอดประมาณการรายรับ

เงนิที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว



คาธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธิและนติกิรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ จํานวน -61,180.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับเพิ่ม เนื่องจากยอดรับจรงิระหวางปยังไมเกนิยอดที่ประมาณการรายรับไว

อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

คาธรรมเนียมสนามบนิ (ยังไมมกีฎหมายรองรับ) จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

ภาษจัีดสรรอ่ืนๆ จํานวน 600.00 บาท
ประมาณการใกลเคียงกับยอดรับจริงระหวางปที่เกนิยอดประมาณการรายรับ

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 90,000.00 บาท

เงนิอุดหนุนทั่วไป สําหรับ อปท. ที่มกีารบรหิารจัดการที่ดี จํานวน 0.00 บาท
ไมไดประมาณการรายรับไว

เงนิอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนนิการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกจิถายโอนเลือกทํา จํานวน 90,000.00 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับยอดรับจริงระหวางปที่เกนิยอดประมาณการรายรับ





รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ 2556

เทศบาลตําบลผาจุก
อําเภอเมอืง จังหวัดอุตรดติถ

รายการ ยอดประมาณการเดมิ รับจายระหวางป ยอดประมาณการ
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป
งานบรหิารท่ัวไป

งบลงทุน
คาที่ดนิและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสรางลานคอนกรตีเสรมิเหล็ก ดานหนาอาคาร 0.00 0.00 173,000.00
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีนวัดพระฝาง/บานคลองนาพง
โครงการกอสรางอาคารโรงจอดรถ 0.00 0.00 150,000.00

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลผาจุก 0.00 0.00 500,000.00

รวมคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0.00 0.00 823,000.00
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 823,000.00

รวมงานบริหารท่ัวไป 0.00 0.00 823,000.00



งานบรหิารงานคลัง
งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซซีี 0.00 0.00 37,500.00

รวมคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0.00 0.00 37,500.00
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 37,500.00

รวมงานบริหารท่ัวไป 0.00 0.00 37,500.00
รวมแผนงานบรหิารงานท่ัวไป 0.00 0.00 860,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนนิงาน
คาวัสดุ

วัสดุอ่ืน 50,000.00 0.00 62,900.00
รวมคาวัสดุ 50,000.00 0.00 62,900.00

รวมงบดําเนนิงาน 50,000.00 0.00 62,900.00
งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร



เลื่อยโซยนต ขนาด 12 นิ้ว 0.00 0.00 16,000.00
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนดิมือถือ 5 วัตต 0.00 0.00 60,000.00
รวมคาครุภัณฑ 0.00 0.00 76,000.00
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 76,000.00

รวมงานปองกันฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 50,000.00 0.00 138,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000.00 0.00 138,000.00

แผนงานการศกึษา
งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา

งบลงทุน
คาที่ดนิและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสรางอาคารสนามเด็กเล็กในรม โรงเรยีนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ 0.00 0.00 250,000.00

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายทางดานหนาอาคาร
เรยีนโรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดติถ 0.00 0.00 206,000.00

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุง ตอเตมิอาคารและหองน้ํา/หองสวมอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรยีนวัดพระฝาง/บานคลองนาพง 0.00 0.00 317,000.00



รวมคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0.00 0.00 317,000.00
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 773,000.00

รวมงานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา 0.00 0.00 773,000.00
รวมแผนงานการศกึษา 0.00 0.00 773,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง
รอก ขนาด 5 ตัน 0.00 0.00 15,000.00

ครุภัณฑโรงงาน
แมแรงตะเฆ ขนาด 5 ตัน 0.00 0.00 50,000.00

รวมคาครุภัณฑ 0.00 0.00 65,000.00
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 65,000.00

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0.00 0.00 65,000.00



งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาที่ดนิและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายทางบานนางประเสริฐ -
บานนางแสวง แกวบุญเรือง บานคลองนาพง หมูที่ 7 0.00 0.00 70,000.00
โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายทางบานนายเงิน มาให
บานผาจักร หมูที่ 8 0.00 0.00 210,000.00
โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายทางบานหนองบัว -
สํานักสงฆ (ตอเนื่องถนนสายทางเดมิ) บานหนองบัว หมูที่ 9 0.00 0.00 210,000.00

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุงบอน้ําดบิและระบบสูบน้ําเพื่อผลติน้ําประปาหมูบาน
บานเดนกระตาย หมูที่ 11 0.00 0.00 100,000.00
โครงการปรับปรุงผวิทางถนนดินลูกรัง สายทางบานเดนกระตาย -
อางเก็บน้ําหวยโปรงแดงยาว บานเดนกระตาย หมูที่ 11 0.00 0.00 200,000.00
โครงการปรับปรุงผวิทางถนนดินลูกรัง สายทางบานนางปราณี
สวรรคนคร - บานนายสํารวย กล่ําเหม็ง บานคลองนาพง หมูที่ 7 0.00 0.00 100,000.00
โครงการปรับปรุงผวิทางถนนดินลูกรัง สายทางบานนายอินทร - บาน
นายวีระ บานปาแดงหลง หมูที่ 12 0.00 0.00 90,000.00



รวมคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0.00 0.00 980,000.00
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 980,000.00

รวมงานไฟฟาถนน 0.00 0.00 980,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 0.00 1,045,000.00

แผนงานการเกษตร
งานสงเสรมิการเกษตร

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสรางลานตากขาวเพื่อการเกษตรกรรม บรเิวณลาน
ตากขาวเดมิ บานวังยาง หมูที่ 2 0.00 0.00 204,000.00

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุงตอเติมฝายน้ําลนลําคลองประกง บานพระฝาง
หมูที่ 3 0.00 0.00 330,000.00
โครงการปรับปรุงผวิทางถนนดินลูกรัง สายทางเพื่อการเกษตร-บาน
ปาแดงหลง หมูที่ 12 0.00 0.00 100,000.00

รวมคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0.00 0.00 634,000.00
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 634,000.00

รวมงานสงเสรมิการเกษตร 0.00 0.00 634,000.00



รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 634,000.00

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
บําเหน็จ/บํานาญ

เงนิสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 300,000.00 300,000.00 68,600.00
รวมบําเหน็จ/บํานาญ 300,000.00 300,000.00 68,600.00

รวมงบกลาง 300,000.00 300,000.00 68,600.00
รวมแผนงานงบกลาง 300,000.00 300,000.00 68,600.00

รวมทุกแผนงาน 350,000.00 300,000.00 3,520,000.00





แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

งานบรหิารงานท่ัวไป รวม 823,000 บาท
งบลงทุน รวม 823,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสรางลานคอนกรตีเสรมิเหล็ก ดานหนา
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีนวัดพระฝาง/
บานคลองนาพง จํานวน 173,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในการกอสรางลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความหนา 0.15 เมตร พื้นที่โดยรวมไมนอยกวา 460 ตารางเมตร (รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได บรรจุไวใน
แผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558) หนา 104 (สํานักปลัด)
โครงการกอสรางอาคารโรงจอดรถ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารโรงจอดรถ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตําบล
ผาจุกกําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558) หนา 99
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุง ตอเตมิอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลผาจุก จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุง ตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลผาจุก (รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป
(พ.ศ. 2556-2558) หนา 104 (สํานักปลัด)

งานบรหิารงานคลัง รวม 37,500 บาท
งบลงทุน รวม 37,500 บาท

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซซีี จํานวน 37,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี จํานวน 1 คัน สําหรับคุณลักษณะเฉพาะให
เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได บรรจุไวใน
แผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558) หนา 104 (กองคลัง)



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย รวม 138,900 บาท
งบดําเนนิงาน รวม 62,900 บาท

คาวัสดุ
วัสดุอื่น จํานวน 62,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน ไฟสามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ กรวยยางจราจร แผงเหล็กกั้นจราจร กระบอกไฟ เสื้อกั๊กชนิดมีแถบสะทอนแสงหนา-หลัง
และรายจายอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน  ตั้งจายจากเงินรายได บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป
(พ.ศ. 2556-2558) หนา 118 (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 76,000 บาท
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑการเกษตร

เลื่อยโซยนต  ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต ขนาด 12 นิ้ว ขนาดใบเลื่อย 3/8” กําลังเครื่องยนต 33
มลิลเิมตร ความจุถังน้ํามันไมต่ํากวา 300 มิลลิลิตร สามารถตัดแตงกิ่งและตัดแตงแบบพุมได ตั้ง
จายจากเงนิรายได บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558) หนา 104 (สํานักปลัด)

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนดิมอืถือ 5 วัตต จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 5 เครื่อง
ประกอบดวยตัวเครื่อง แทนชารท แบตเตอรี่ เสายาง และเหล็กพับ ฯลฯ คุณลักษณะเฉพาะ
เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได บรรจุไวใน
แผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558) หนา 104 (สํานักปลัด)



แผนงานการศกึษา
งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา รวม 773,000 บาท

งบลงทุน รวม 773,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางอาคารสนามเด็กเลนในรม
โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดติถ จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารสนามเด็กเลนในรม ขนาดความกวาง 6 เมตร ความยาว 16 เมตร
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได บรรจุ
ไวในแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558) หนา 87 (กองการศกึษา)

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายทาง
ดานหนาอาคารเรยีนโรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดติถ จํานวน 206,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกวาง 5 เมตร ความยาว 110 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ผิวการจราจรทั้งหมดไมนอยกวา 550 ตารางเมตร และงานวางทอลอดถนน จํานวน 2 จุด
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได บรรจุ
ไวในแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558) หนา 87 (กองการศกึษา)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุง ตอเตมิอาคารและหองน้ํา/หองสวม
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีนวัดพระฝาง/
บานคลองนาพง จํานวน 317,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุง ตอเตมิอาคารและหองน้ํา/หองสวมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
พระฝาง/บานคลองนาพง (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด) ตั้ง
จายจากเงนิรายได บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558) หนา 86 (กองการศกึษา)



แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 65,000 บาท
งบลงทุน รวม 65,000 บาท

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑกอสราง

รอก  ขนาด 5 ตัน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรอก ขนาด 5 ตัน จํานวน 1 ชุด สําหรับคุณลักษณะเฉพาะใหเปนไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได บรรจุไวในแผนพัฒนา
3 ป (พ.ศ. 2556-2558) หนา 104 (กองชาง)

ครุภัณฑโรงงาน
แมแรงตะเฆ  ขนาด 5 ตัน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแมแรงตะเฆ ขนาด 5 ตัน จํานวน 2 เครื่อง มีดามคันโยกแบบมือถือ
คุณลักษณะเฉพาะใหเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ตั้งจายจาก
เงนิรายได บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558) หนา 104 (กองชาง)

งานไฟฟาถนน รวม 980,000 บาท
งบลงทุน รวม 980,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายทาง
บานนางประเสรฐิ-บานนางแสวง  แกวบุญเรอืง
บานคลองนาพง หมูที่ 7 จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบงสายทางเปน 2 ตอน คือ งานตอนที่ 1 ขนาดความกวาง 2.50 เมตร ความยาว
21 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวการจราจรทั้งหมดไมนอยกวา 52.50 ตารางเมตร
งานตอนที่ 2 ขนาดความกวาง 3 เมตร ความยาว 50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ผิวการจราจรทั้งหมดไมนอยกวา 150 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่
เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-
2558) หนา 49 (กองชาง)



โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายทาง
บานนายเงิน  มาให บานผาจักร หมูที่ 8 จํานวน 210,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกวาง 4 เมตร ความยาว 150 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ผิวการจราจรทั้งหมดไมนอยกวา 600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่
เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-
2558) หนา 50 (กองชาง)
โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายทาง
บานหนองบัว-สํานักสงฆ (ตอเนื่องถนนสายทางเดมิ)
บานหนองบัว หมูที่ 9 จํานวน 210,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกวาง 3 เมตร ความยาว 200 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่
ผิวการจราจรทั้งหมดไมนอยกวา 600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่
เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-
2558) หนา 52 (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุงบอน้ําดบิและระบบสูบน้ําเพื่อผลติ
น้ําประปาหมูบาน บานเดนกระตาย หมูที่ 11 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงบอน้ําดิบและระบบสูบน้ําเพื่อผลิตน้ําประปาหมูบาน (รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได บรรจุไวในแผนพัฒนา
3 ป (พ.ศ. 2556-2558) หนา 69 (กองชาง)
โครงการปรับปรุงผวิทางถนนดนิลูกรัง สายทาง
บานเดนกระตาย-อางเก็บน้ําหวยโปรงแดงยาว
บานเดนกระตาย หมูที่ 11 จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวทางถนนดินลูกรัง ขนาดความกวาง 4 เมตร ความยาว 2,000 เมตร
โดยลงหินคลุก จํานวนคิวไมนอยกวา 650 ลบ.ม. พรอมปรับเกลี่ยเรียบ และงานวางทอลอดถนน
จํานวน 5 จุด (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด) ตั้งจายจาก
เงนิรายได บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558) หนา 55 (กองชาง)



โครงการปรับปรุงผวิทางถนนดนิลูกรัง สายทาง
บานนางปราณี  สวรรคนคร-บานนายสํารวย กล่ําเหม็ง
บานคลองนาพง  หมูที่ 7 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผวิทางถนนดินลูกรัง ขนาดความกวาง 3 เมตร ความยาว 460 เมตร โดย
ลงหนิคลุก จํานวนควิไมนอยกวา 276 ลบ.ม. พรอมปรับเกลี่ยเรียบ (รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป
(พ.ศ. 2556-2558) หนา 55 (กองชาง)
โครงการปรับปรุงผวิทางถนนดนิลูกรัง สายทาง
บานนายอนิทร-บานนายวีระ บานปาแดงหลง หมูที่ 12 จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผวิทางถนนดินลูกรัง ขนาดความกวาง 3 เมตร ความยาว 500 เมตร โดย
ลงดินลูกรัง จํานวนคิวไมนอยกวา 650 ลบ.ม. พรอมปรับเกลี่ยเรียบ (รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป
(พ.ศ. 2556-2558) หนา 55 (กองชาง)

แผนงานการเกษตร

งานสงเสรมิการเกษตร รวม 634,000 บาท
งบลงทุน รวม 634,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสรางลานตากขาวเพื่อการเกษตรกรรม
บรเิวณลานตากขาวเดมิ บานวังยาง หมูที่ 2 จํานวน 204,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของในการกอสรางลานตากขาว ขนาด
ความกวาง 13 เมตร ความยาว 45 เมตร ความหนา 0.15 เมตร โดยรวมพื้นที่ไมนอยกวา
585 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด) ตั้งจาย
จากเงนิรายได บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-2558) หนา 75 (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุงตอเตมิฝายน้ําลนลําคลองประกง
บานพระฝาง หมูที่ 3 จํานวน 330,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงตอเติมฝายน้ําลนลําคลองประกง (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่
เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2556-
2558) หนา 67 (กองชาง)



โครงการปรับปรุงผวิทางถนนดนิลูกรัง สายทาง
เพื่อการเกษตร-บานปาแดงหลง หมูที่ 12 จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวทางถนนดินลูกรัง ขนาดความกวาง 4 เมตร ความยาว 1,000 เมตร
โดยลงดนิลูกรัง จํานวนควิไมนอยกวา 720 ลบ.ม. พรอมปรับเกลี่ยเรียบ (รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป
(พ.ศ. 2556-2558) หนา 56 (กองชาง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 68,600 บาท

งบกลาง รวม 68,600 บาท
บําเหน็จ/บํานาญ จํานวน 68,600 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน จํานวน 68,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ในอัตรารอยละ 2 ของรายได
ไมรวมเงนิอุดหนุน ตัง้จายจากเงนิรายได


