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ประกาศเทศบาลตําบลปาติ้ว 
เรื่อง ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

------------------------------------------------- 

  ตามที่ สภาเทศบาลตําบลปาติ้ว ไดเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 
๑ ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖  ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ ๒  ประจําป  พ.ศ. 
๒๕๕๖   เมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๖  น้ัน 

 บัดนี้  ผูวาราชการจังหวัดยโสธร   ไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
ฉบับที่ ๑  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว  เห็นชอบใหเทศบาลตําบลปาติ้วประกาศใชเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ได   และนายกเทศมนตรีไดลงนามบังคับ
ใชเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีผลบังคับใช  ต้ังแต
วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖     

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐    เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
   
 

                                                     นายธงชัย ไมตรีแพน 
     (นายธงชัย  ไมตรีแพน) 
     รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
           นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว 
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  ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2556

ราง

เทศบัญญัติ
เรื่อง

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

เทศบาลตําบลปาติ้ว
อําเภอปาติ้ว     จังหวัดยโสธร
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เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

สวนที่ 1 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2556

ของ
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ตามที่  สภาเทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดพิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2556  ไปแลวน้ัน

บัดนี้  ปรากฎวา  เทศบาลตําบลปาติ้วมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  

เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น  ประกอบกับเทศบาลมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณ

การรายรับ  เปนเงินทั้งสิ้น 653,231.62 บาท  ทําใหมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปนเงินทั้งสิ้น 653,231.-บาท

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2556

ประกอบงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
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ของ

เทศบาลตําบลปาติ้ว
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

สวนที่  2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
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ยอดรวม

ดานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห

แผนงานเคหะและชุมชน 405,166.00                       

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร 235,000.00                       

แผนงานการพาณิชย

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 13,065.00                        

653,231.00                       

 - 4 -

ดาน

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของเทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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แผนงานงบกลาง

งบ                                     งาน งานงบกลาง รวม

งบกลาง -                                                                

บําเหน็จ/บํานาญ 13,065                                                   13,065                                                            

รวม 13,065                                                   13,065                                                            
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รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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แผนงานเคหะและชุมขน

งบบุคลากร

     เงินเดือน(ฝายบริหาร)

     เงินเดือน(ฝายประจํา) -                          

งบดําเนินงาน

      คาตอบแทน

      คาใชสอย -                          

      คาวัสดุ -                          

      คาสาธารณูปโภค -                          

งบลงทุน

      คาครุภัณฑ -                          

      คาที่ดินสิ่งกอสราง 393,000                      393,000                    

งบรายจายอื่น

      รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน

      เงินอุดหนุน 12,166                        12,166                     

รวม 12,166                     -                          -                          393,000                    405,166                    

งานบําบัดนํ้าเสีย
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รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

งบ                      งาน งานไฟฟาถนน รวมงานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
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แผนงานการเกษตร

งบบุคลากร

     เงินเดือน(ฝายบริหาร)

     เงินเดือน(ฝายประจํา) -                                    

งบดําเนินงาน

      คาตอบแทน

      คาใชสอย -                                    

      คาวัสดุ

      คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

      คาครุภัณฑ

      คาที่ดินสิ่งกอสราง 235,000                                                                                            235,000                             

งบรายจายอื่น

      รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน

      เงินอุดหนุน

รวม 235,000                                                                                     235,000                             
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รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

งบ                      งาน งานสงเสริมการเกษตร รวม
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โดยที่มีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติมขึ้นจากเดิม  เนื่องจากมีรายรับบางประเภท  

เพิ่มมากขึ้น  ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ  จึงตราเทศบัญญัติฉบับนี้ไว 

โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว  และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัด ดังตอไปนี้

ขอ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

ขอ 2  ใหใชเทศบัญญัตินี้ภายหลังที่ไดประกาศใชเทศบัญญัติ

ขอ 3  ใหเพิ่มรายจายในงบประมาณรายจายทั่วไปอีกจํานวน 653,231.-บาท  จําแนกเปน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารเอกสารงบประมาณที่เสนอมาพรอมนี้

ขอ 4 ใหนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติและมีหนาที่ปฏิบัติ

การเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงิน

ประกาศ  ณ  วันที่ 30 เดือน   กันยายน  พ.ศ. 2556

(ลงนาม) นายธงชัย  ไมตรีแพน

         (นายธงชัย  ไมตรีแพน)

ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว

เห็นชอบ

(ลงนาม)

อําเภอปาติ้ว   จังหวัดยโสธร
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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รับจริงระหวางป

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2556

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 250,000.00 283,634.50                33,634.50                

ภาษีบํารุงทองที่ 20,000.00 13,554.75                  

ภาษีปาย 150,000.00 130,084.50                

อากรฆาสัตว 26,000.00 19,954.00                  

446,000.00 447,227.75 33,634.50

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

35,000.00 31,350.00                  

2,000.00 2,958.50                   

100.00 -

2,000.00 1,540.00                   

2,000.00 1,675.00                   

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตราย 35,000.00 31,400.00                  

ตอสุขภาพ

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 1,000.00 700.00                      

รวมหมวดภาษีอากร

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการขายสุราและยาสูบ

รายงานประมาณการายรับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาตการพนัน

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
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ณ วันที่ 20 ก.ย. 2556

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่ 10,000.00                   9,100.00                   

สะสมอาหาร

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการ โฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 5,000.00 5,455.00                   455.00                  

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500.00 460.00                      
60,000.00 36,020.00                  

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 20,000.00 35,825.00                  
2,000.00 -

10,000.00 29,480.00                  
1,000.00 -

185,600.00 185,963.50 455.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. 30,000.00 21,900.72                  

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 30,000.00 23,625.06                  

คาเชาหรือคาเชาบริการสถานที่ 150,000.00 128,000.00                

รายไดจากทรัพยสินอื่นๆ -

210,000.00 173,525.78

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

การดําเนินกิจการตลาด 600,000.00 533,655.00                

600,000.00 533,655.00

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

คาปรับการผิดสัญญา

คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

คาปรับอื่นๆ 
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คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมาย และขอบัญญัติทองถิ่น

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้นรับจริงระหวางป

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2556

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

คาขายแบบแปลน 20,000.00                   2,100.00                   

คารับรองสําเนา/และถายเอกสาร 500.00                       172.00                      

เงินอุดหนุน/ชดเชยที่สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 40,000.00                   35,611.00                  

จายใหแกหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 120,000.00                 142,667.00                22,667.00                
180,500.00 180,550.00 22,667.00

หมวดรายไดจากทุน  - -

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 11,700,000.00 12,997,400.77            1,297,400.77            

ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 1,020,000.00 984,692.01                

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 10,000.00 60,321.04                  50,321.04                

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 0.00 -

ภาษีสุรา 480,000.00 482,589.49                2,589.49                  

ภาษีสรรพสามิต 1,020,000.00 1,055,833.83             35,833.83                

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 600,000.00 599,845.00                

คาภาคหลวงแร 20,000.00 14,835.04                  

คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม 30,000.00 46,699.41                  16,699.41                

14,880,000.00 16,242,216.59 1,402,844.54

ยอดประมาณการ

รวมหมวดภาษีจัดสรร

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
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รายการ ยอดประมาณการเดิม



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้นรับจริงระหวางป

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2556

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ 10,000,000.00 9,392,193.00             

ภารกิจถายโอน

10,000,000.00 9,392,193.00

26,502,100.00 27,155,331.62 1,459,601.04

หมายเหตุ  ประมาณการรายรับเพิ่มเติมเฉพาะประเภทรายรับที่ไดรับเกินประมาณการเดิม  

ประมาณการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  จํานวน 26,502,100.-บาท

รายรับจริง ณ วันที่ 20 กันยายน 2556  จํานวน 27,155,331.62บาท

เทศบาลมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ  เปนเงินทั้งสิ้น   653,231.62บาท
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รวมทุกหมวด

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ



สำ
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า ส
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รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
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์เน
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สำ
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า ส
ำห

รับ
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ยแ
พร่ผ

่าน
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เต
อร

์เน
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9392193



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 1,459,601.04                      บาท

หมวดภาษีอากร รวม 33,634.50        บาท

(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                จํานวน 33,634.50         บาท

คําชี้แจง สูงกวาประมาณการเดิม  จํานวน  33,634.50บาท  

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต                      รวม 455.00            บาท

(1) คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 455.00บาท  

คําชี้แจง สูงกวาประมาณการเดิม  จํานวน  455.00บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน   -                                      

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย      -

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    รวม 22,667.00        บาท

(4)  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                จํานวน 22,667.00         บาท

คําชี้แจง สูงกวาประมาณการเดิม  จํานวน  22,667.00บาท

หมวดรายไดจากทุน   -

หมวดภาษีจัดสรร รวม 1,402,844.54   บาท

(1)  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ              จํานวน  1,297,400.77     บาท

คําชี้แจง สูงกวาประมาณการเดิม  จํานวน  1,297,400.77บาท

(2)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                  จํานวน 50,321.04         บาท

คําชี้แจง สูงกวาประมาณการเดิม  จํานวน 50,321.04 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการายรับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายไดจัดเก็บเอง

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

(3)  ภาษีสุรา                                              จํานวน  2,589.49           บาท

คําชี้แจง สูงกวาประมาณการเดิม  จํานวน 2,589.49 บาท

(4)  ภาษีสรรพสามิต                                      จํานวน   35,833.83         บาท

คําชี้แจง สูงกวาประมาณการเดิม  จํานวน 35,833.83 บาท

(5)  คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม                              จํานวน   16,699.41         บาท

คําชี้แจง สูงกวาประมาณการเดิม  จํานวน 16,699.41 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    -

หมายเหตุ  

ประมาณการรายรับเพิ่มเติมเฉพาะประเภทรายรับที่ไดรับเกินประมาณการเดิม  

ประมาณการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  จํานวน 26,502,100.-บาท

รายรับจริง ณ วันที่ 20 กันยายน 2556  จํานวน 27,155,331.62บาท

เทศบาลมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ  เปนเงินทั้งสิ้น   653,231.62บาท

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

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

รับจริงระหวางป

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2556

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 250,000.00 283,634.50                33,634.50                

ภาษีบํารุงทองที่ 20,000.00 13,016.30                  

ภาษีปาย 150,000.00 129,864.50                

อากรฆาสัตว 26,000.00 19,954.00                  

446,000.00 446,469.30 33,634.50

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

35,000.00 31,350.00                  

2,000.00 2,648.10                   

100.00 -

2,000.00 1,540.00                   

2,000.00 1,675.00                   

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตราย 35,000.00 30,900.00                  

ตอสุขภาพ

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 1,000.00 700.00                      

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ประมาณการายรับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาตการพนัน

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการขายสุราและยาสูบ

รวมหมวดภาษีอากร

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้นรับจริงระหวางป

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2556

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่ 10,000.00                   9,100.00                   

สะสมอาหาร

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการ โฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 5,000.00 5,455.00                   455.00                  

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500.00 460.00                      
60,000.00 35,900.00                  

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 20,000.00 27,275.00                  
2,000.00 -

10,000.00 29,480.00                  
1,000.00 -

185,600.00 176,483.10 455.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. 30,000.00 21,900.72                  

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 30,000.00 23,625.06                  

คาเชาหรือคาเชาบริการสถานที่ 150,000.00 128,000.00                

รายไดจากทรัพยสินอื่นๆ -

210,000.00 173,525.78

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

การดําเนินกิจการตลาด 600,000.00 532,095.00                

600,000.00 532,095.00

คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมาย และขอบัญญัติทองถิ่น

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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คาปรับอื่นๆ 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

คาปรับการผิดสัญญา

คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้นรับจริงระหวางป

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2556

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

คาขายแบบแปลน 20,000.00                   2,100.00                   

คารับรองสําเนา/และถายเอกสาร 500.00                       172.00                      

เงินอุดหนุน/ชดเชยที่สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 40,000.00                   35,611.00                  

จายใหแกหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 120,000.00                 142,367.00                22,367.00                
180,500.00 180,250.00 22,367.00

หมวดรายไดจากทุน  - -

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 11,700,000.00 12,997,400.77            1,297,400.77            

ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 1,020,000.00 984,692.01                

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 10,000.00 60,321.04                  50,321.04                

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 0.00 -

ภาษีสุรา 480,000.00 482,589.49                2,589.49                  

ภาษีสรรพสามิต 1,020,000.00 1,055,833.83             35,833.83                

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 600,000.00 599,845.00                

คาภาคหลวงแร 20,000.00 14,835.04                  

คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม 30,000.00 46,699.41                  16,699.41                

14,880,000.00 16,242,216.59 1,402,844.54
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ยอดประมาณการเดิม

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รายการ ยอดประมาณการ

รวมหมวดภาษีจัดสรร
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า ส
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รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
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เต
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่าน
ั้นรับจริงระหวางป

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2556

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ 10,000,000.00 9,392,193.00             

ภารกิจถายโอน

10,000,000.00 9,392,193.00

26,502,100.00 27,143,232.77 1,459,301.04

หมายเหตุ  ประมาณการรายรับเพิ่มเติมเฉพาะประเภทรายรับที่ไดรับเกินประมาณการเดิม  

ประมาณการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  จํานวน 26,502,100.-บาท

รายรับจริง ณ วันที่ 18 กันยายน 2556  จํานวน 27,143,232.77บาท

เทศบาลมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ  เปนเงินทั้งสิ้น   641,132.77บาท

ยอดประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  641,132.77บาท
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รวมทุกหมวด

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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9392193

641,132.77
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รับจริงระหวางป

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2556

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 250,000.00 283,634.50                33,634.50                

ภาษีบํารุงทองที่ 20,000.00 13,554.75                  

ภาษีปาย 150,000.00 130,084.50                

อากรฆาสัตว 26,000.00 19,954.00                  

446,000.00 447,227.75 33,634.50

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

35,000.00 31,350.00                  

2,000.00 2,958.50                   

100.00 -

2,000.00 1,540.00                   

2,000.00 1,675.00                   

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตราย 35,000.00 31,400.00                  

ตอสุขภาพ

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 1,000.00 700.00                      

รวมหมวดภาษีอากร

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการขายสุราและยาสูบ

ประมาณการายรับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาตการพนัน

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้นรับจริงระหวางป

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2556

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่ 10,000.00                   9,100.00                   

สะสมอาหาร

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการ โฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 5,000.00 5,455.00                   455.00                  

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500.00 460.00                      
60,000.00 36,020.00                  

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 20,000.00 35,825.00                  
2,000.00 -

10,000.00 29,480.00                  
1,000.00 -

185,600.00 185,963.50 455.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. 30,000.00 21,900.72                  

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 30,000.00 23,625.06                  

คาเชาหรือคาเชาบริการสถานที่ 150,000.00 128,000.00                

รายไดจากทรัพยสินอื่นๆ -

210,000.00 173,525.78

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

การดําเนินกิจการตลาด 600,000.00 533,655.00                

600,000.00 533,655.00

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

คาปรับการผิดสัญญา

คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

คาปรับอื่นๆ 

คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมาย และขอบัญญัติทองถิ่น

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

คาขายแบบแปลน 20,000.00                   2,100.00                   

คารับรองสําเนา/และถายเอกสาร 500.00                       172.00                      

เงินอุดหนุน/ชดเชยที่สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 40,000.00                   35,611.00                  

จายใหแกหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 120,000.00                 142,667.00                22,667.00                
180,500.00 180,550.00 22,667.00

หมวดรายไดจากทุน  - -

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 11,700,000.00 12,997,400.77            1,297,400.77            

ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 1,020,000.00 984,692.01                

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 10,000.00 60,321.04                  50,321.04                

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 0.00 -

ภาษีสุรา 480,000.00 482,589.49                2,589.49                  

ภาษีสรรพสามิต 1,020,000.00 1,055,833.83             35,833.83                

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 600,000.00 599,845.00                

คาภาคหลวงแร 20,000.00 14,835.04                  

คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม 30,000.00 46,699.41                  16,699.41                

14,880,000.00 16,242,216.59 1,402,844.54

ยอดประมาณการ

รวมหมวดภาษีจัดสรร

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รายการ ยอดประมาณการเดิม
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ 10,000,000.00 9,392,193.00             

ภารกิจถายโอน

10,000,000.00 9,392,193.00

26,502,100.00 27,155,331.62 1,459,601.04

หมายเหตุ  ประมาณการรายรับเพิ่มเติมเฉพาะประเภทรายรับที่ไดรับเกินประมาณการเดิม  

ประมาณการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  จํานวน 26,502,100.-บาท

รายรับจริง ณ วันที่ 20 กันยายน 2556  จํานวน 27,155,331.62บาท

เทศบาลมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ  เปนเงินทั้งสิ้น   653,231.62บาท

ยอดประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  653,231.62บาท

รวมทุกหมวด

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00                    514,718                     

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000.00                    87,903                       

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00                    87,903                       

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 198,720.00                    137,816                     

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 1,490,400.00                  1,128,086                  

เงินคาตอบแทนอื่น -

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,300,990.00                  1,041,430                  

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 287,780.00                    255,600                     

เงินประจําตําแหนง 67,200.00                      56,000                       

คาตอบแทนพนักงานจาง 518,270.00                    439,890                     

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 508,200.00                    447,360                     

5,307,080.00                4,196,706.00            

5,307,080.00                4,196,706.00            

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร
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ยอดประมาณการเดิมรายการ ยอดประมาณการ
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งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 53,000.00                      4,900                        

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม 15,000.00                      13,808                       

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน 84,000.00                      70,000                       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00                      500                           

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 20,000.00                      42,082                       

เงินชวยเหลือบุตร

182,000.00                  131,290.00               

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 150,000.00                    234,170.00                 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 65,000.00                      34,635.0                    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

 - โครงการ

1. โครงการจัดงานวันเทศบาล 5,000.00                        5,000.0                      

2. โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม 20,000.00                      35,000.0                    

3. โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 50,000.00                      47,935                       

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

รวมหมวดคาตอบแทน
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หมวดคาใชสอย  ตอ

4. กิจกรรมวันปยมหาราช 10,000.00                      10,000                       

5. โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ 90,000.00                      89,465                       

6. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะ 150,000.00                    

ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

7. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน 150,000.00                    277,350                     

เทศบาลและพนักงานจางเทศบาล

8. โครงการ/กิจกรรมสําคัญตางๆ ตามนโยบาย 40,000.00                      23,360                       

จังหวัดและรัฐบาล

9. คาใชจายในการดําเนินงานศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจาง 25,000.00                      22,776                       

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

10. โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว 10,000.00                      29,700                       

11. วันทองถิ่นไทย 2,000.00                        

12. โครงการเทศบาลพบประชาชน 24,000.00                      

13. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 50,000.00                      

14. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิก 300,000.00                    307,500                     

สภาเทศบาล

15. คาใชจายในการจัดหาพวงมาลัย,ชอดอกไม 5,000.00                        1,280                        

16. โครงการ/กิจกรรมปกปองสถาบัน

17 โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป 12,000.00                      12,000                       

18. สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 12,000.00                      9,690                        

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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16. โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสถาปนาและ 5,000.00                        

งานกาชาด จังหวัดยโสธร

17. โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ทชุมชน -                               

18. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา -                               30,000                       

ทองถิ่นทองที่สัมพันธ

19. โครงการอบรมใหความรูกฎหมายของประชาชน -                               

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ 300,000.00                    448,886.43                 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,000.00                      41,683.31                  

1,515,000.00                1,660,431.12            

หมวดคาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000.00                      41,926                       

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000.00                      21,001                       

วัสดุงานบานงานครัว 15,000.00                      18,216                       

วัสดุกอสราง 20,000.00                      43,177                       

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000.00                      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000.00                    107,100                     

วัสดุการเกษตร 3,000.00                        

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000.00                      

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุคอมพิวเตอร 20,000.00                      36,778                       

 -18-

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

รวมหมวดคาใชสอย
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วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุสนาม

วัสดุอื่นๆ 5,000.00                        4,610                        

253,000.00                  272,807.90               

1,950,000.00                2,064,529.02            

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 250,000.00                    364,388                     

คาน้ําประปา 75,000.00                      44,870.87                  

คาบริการโทรศัพท 70,000.00                      54,165.03                  

คาบริการไปรษณีย 5,000.00                        6,900                        

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,000.00                      

415,000.00                  470,323.97               

2,365,000.00                2,534,852.99            

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน 66,300.00                      

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 30,000.00                    

96,300.00                    -                         

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
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รวมหมวดคาครุภัณฑ

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

-                             -                         

96,300.00                    -                         

96,300.00                    -                         

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ 10,000.00                      

ของอําเภอปาติ้ว

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

10,000.00                    -                         

10,000.00                    -                         

7,778,380.00                6,731,558.99            

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

รวมงานบริหารทั่วไป

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
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รวมงบลงทุน
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ณ 31 ส.ค.56

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 152,539.00 125,960.00               

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน

152,539.00 125,960.00

152,539.00 125,960.00

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  โครงการ

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

2. โครงการสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน

0.00

หมวดคาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000.00 18,086.00                 

20,000.00 18,086.00

งบดําเนินงาน
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รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาวัสดุ

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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ณ 31 ส.ค.56

20,000.00 18,086.00

20,000.00 18,086.00

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนเอกชน

1. โครงการจัดทําแผนชุมชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

0.00

0.00

172,539.00 144,046.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน
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รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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ณ 31 ส.ค.56

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 991,047                           738,700.00                  

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 42,072                             52,640.00                    

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง 263,995                           40,740.00                    

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 79,560                             13,260.00                    

1,376,674                      845,340                    

1,376,674                      845,340                    

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาตอบแทน)

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 45,000                             

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000                             

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร
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หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาตอบแทน)ตอ

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,000                               

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 20,000                             19,313.00                    

เงินชวยเหลือบุตร

80,000                           19,313                      

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 90,000                             65,570.00                    

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. โครงการปรับปรุงฐานขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน 90,000                             

ทรัพยสิน

2. โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บรายได 15,000                             

3. โครงการภาษีพบประชาชนและรับชําระภาษี 10,000                             

เคลื่อนที่

4. โครงการอบรมผูประกอบการคาภายในเขตเทศบาล 10,000                             

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 60,000                             36,758.00                    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,000                             1,523.00                      

290,000                         103,851                    

รายการ

รวมหมวดคาตอบแทน

รวมหมวดคาใชสอย

ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาวัสดุ)

วัสดุสํานักงาน 30,000                             20,267.00                    

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุกอสราง

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,000                               

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,000                             2,400.00                      

วัสดุการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุคอมพิวเตอร 20,000                             11,120.00                    

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุสนาม

วัสดุอื่นๆ

63,000                           33,787                      

433,000                         156,951                    รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมหมวดคาวัสดุ

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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หมวดคาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 15,000                             2,609.68                      

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

15,000                           2,610                       

448,000                         159,561                    

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน 7,500                               

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 7,500                            

7,500                            -                           

7,500                            -                           

7,500                            -                           

1,832,174                      1,004,901                  

9,783,093                      8,736,272                  

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รายการ
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รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงานบริหารงานคลัง

รวมหมวดคาครุภัณฑ

รวมงบลงทุน

ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 339,551.00                       301,240.00

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง 486,907.00                       347,190.00

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน

826,458.00                    648,430.00                    

826,458.00                    648,430.00                    

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร
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งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 60,000.00                        32,120.00

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

เงินชวยเหลือบุตร

60,000.00                      32,120.00                      

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการตั้งจุดตรวจ และบริการประชาชนชวง 20,000.00                        20,000.00                        

เทศกาลปใหม 

2. โครงการตั้งจุดตรวจ และบริการประชาชนชวง 20,000.00                        20,000.00                        

เทศกาลสงกรานต
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รวมหมวดคาตอบแทน

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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หมวดคาใชสอย

3. โครงการ อปพร.รักษาความสงบเรียบรอยงาน 15,000.00                        15,000.00

ประเพณีบุญเดือนสาม

4. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อปพร. 50,000.00                        

5. โครงการวัน อปพร. 15,000.00                        

6. กิจกรรมการฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน 2,000.00                          

7. โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝาย 40,000.00                        7,500.00

พลเรือน (อปพร.)

8. โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน 20,000.00                        

9. โครงการฝกอบรมเยาวชนปองกันและแกไขปญหา 50,000.00                        70,000.00

ยาเสพติด

10. โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

11. โครงการปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาล

12. โครงการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในเขต

เทศบาล

13.โครงการกิจกรรมเดินรณรงควันตอตานยาเสพติด

โลก (26 มิถุนายน)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 25,000.00                        31,030.00

257,000.00                    163,530.00                    

 - 29-

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

รวมหมวดคาใชสอย
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หมวดวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุงานบานงานครัว 5,000.00                          

วัสดุกอสราง

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000.00                        

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000.00                       187,500                           

วัสดุการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000.00                        7,200                              

วัสดุสนาม

225,000.00                    194,700.00                    

542,000.00                    390,350.00                    

542,000.00                    390,350.00                    

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 25,000.00                        

ครุภัณฑสนาม 48,000.00                        

73,000.00                      -                               รวมหมวดคาครุภัณฑ
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ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รายการ
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หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

1. โครงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคปองกันและแกไข 100,000.00                       

ปญหาภัยแลง (กอสรางถังเก็บน้ําสํารอง)

100,000.00                    -                               

173,000.00                    -                               

173,000.00                    -                               

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนย 20,000.00                      

ปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด

2. โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธตอตานยาเสพติด

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

20,000.00                      -                               

20,000.00                      -                               

1,561,458.00                  1,038,782.00                  

1,561,458.00                  1,038,782.00                  

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงบลงทุน
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รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 652,860.00 492,073.00

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 102,420.00 47,454.00

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 18,720.00 16,500.00

774,000.00 556,027.00

774,000.00 556,027.00

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร
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งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาตอบแทน)

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 49,400.00

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000.00

คาเชาบาน 59,400.00 47,400.00

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00 1,702.00

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 20,000.00 1,905.00

เงินชวยเหลือบุตร

143,800.00 51,007.00

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการฝกอบรมคอมพิเตอรชวงปดภาคเรียน 10,000.00

2. โครงการจัดหาชุดนักเรียน ชุดกีฬาและชุดวัฒนธรรม 60,000.00 101,940.00

ใหเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว

3. โครงการบริหารงานหองสมุดไอทีและศูนยการเรียนรู 180,000.00 27,550.00

ชุมชน
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รวมหมวดคาตอบแทน

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)  ตอ

4. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา 80,000.00

5. โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง 30,000.00

การศึกษา

6. โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ 100,000.00 93,590.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000.00 13,650.00

480,000.00 236,730.00

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาวัสดุ)

วัสดุสํานักงาน 25,000.00 23,799.00

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000.00 13,820.00

คาอาหารเสริม(นม)

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000.00 1,696.00

วัสดุกีฬา 24,290.00

วัสดุคอมพิวเตอร 20,000.00 5,750.00

วัสดุการศึกษา

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุสนาม

วัสดุอื่นๆ

85,000.00 693,550.00

708,800.00 357,092.00
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ยอดประมาณการ

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รายการ ยอดประมาณการเดิม

รวมหมวดคาใชสอย
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หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 61,906.15

คาน้ําประปา

คาบริการโทรศัพท 129.10

คาบริการไปรษณีย 1,500.00

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,000.00

16,500.00 0.00

725,300.00 357,092.00

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน 13,000.00

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑงานบานงานครัว 3,600.00

ครุภัณฑกีฬา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3,600.00

20,200.00 0.00

20,200.00 0.00

20,200.00 0.00

1,519,500.00 913,119.00

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
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รวมงบลงทุน

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รวมหมวดคาครุภัณฑ

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวมงบดําเนินงาน

ยอดประมาณการเดิมรายการ ยอดประมาณการ
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แผนงานการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 200,000 68,830.00

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการบัณฑิตนอย 5,000 5,000.00

2. โครงการวันเด็กแหงชาติ 25,000 25,000.00

3. โครงการพาบุตรหลานเขาวัด 10,000 13,000.00

4. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 540,000 300,092.00

5. โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองคราชันย 10,000

6. โครงการวันไหวครู

7. โครงการจัดประชุมผูปกครอง

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

790,000 411,922รวมหมวดคาใชสอย

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาวัสดุ)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุงานบานงานครัว 50,000

คาอาหารเสริม(นม) 668,100 449,575.97

วัสดุกอสราง 20,000 4,168.00

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุการศึกษา

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุสนาม

วัสดุอื่นๆ

748,100 453,744

1,538,100 865,666
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รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมหมวดคาวัสดุ

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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ณ 31 ส.ค.56

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 50,000 27,188.80

คาน้ําประปา 36,000 22,566.22

คาบริการโทรศัพท 15,000 14,293.98

คาบริการไปรษณีย

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

101,000.00 64,049.00

1,639,100.00 929,714.97

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 374,400.00

เงินอุดหนุนเอกชน

374,400.00 0.00

2,013,500.00 929,714.97

3,533,000.00 1,842,833.97
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เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รวมแผนงานการศึกษา

รวมงบดําเนินงาน

รวมงบอุดหนุน

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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ณ 31 ส.ค.56

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 514,512 423,930.00

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 40,800 58,850.00

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 193,680 24,960.00

748,992 507,740

748,992 507,740
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รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 38,000

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน 57,600 43,500.00

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 2,400.00

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 100,000 250,325.00

เงินชวยเหลือบุตร

205,600 296,225

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ 40,000.00 33,150.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

40,000.00 33,150.00รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาตอบแทน

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

 -40-



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

รับจายระหวางป

ณ 31 ส.ค.56

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาวัสดุ)

วัสดุกอสราง 20,000                     32,383                      

20,000                     

265,600.00

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

คาน้ําประปา

คาบริการโทรศัพท

คาบริการไปรษณีย 1,500.00

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

1,500.00 0.00

267,100.00 0.00

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 47,400.00

47,400.00 0.00

1,063,492.00 507,740.00
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาครุภัณฑ

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข 30,000 131,400.00

2. โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก 50,000 40,100.00

3. โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา 30,000 29,750.00

4. โครงการควบคุมโรคระบาด 10,000

5. โครงการปรับปรุงศูนย ศสมช. 80,000

6. โครงการรณรงครับบริจาคโลหิต 16,000 16,000.00

7. โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 10,000

8. โครงการอนามัยโรงเรียน 6,000

9. โครงการประกวดรานอาหารสะอาดปลอดภัย 10,000

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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รับจายระหวางป

ณ 31 ส.ค.56

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย) ตอ

10. โครวการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ 5,000

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

247,000 217,250

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาวัสดุ)

วัสดุสํานักงาน 25,000 9,334.00

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 25,000 3,600.00

วัสดุคอมพิวเตอร 15,000 3,850.00

65,000 16,784

312,000 234,034

312,000 234,034

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมหมวดคาครุภัณฑ

รวมหมวดคาใชสอย

รวมงบลงทุน

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
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ณ 31 ส.ค.56

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนเอกชน

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 60,000.00

60,000.00 0.00

372,000.00 234,034.00

1,435,492.00 741,774.00

รายการ
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รวมแผนงานสาธารณสุข

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

รวมงบอุดหนุน

ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ



สำ
เน
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่าน
อิน
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์เน
็ตเท

่าน
ั้นรับจายระหวางป

ณ 31 ส.ค.56

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการสงเคราะหศพผูยากไร 30,000 8,000.00

2. โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาล 80,000 80,000.00

3. โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวสําหรับผูสูงอายุ 90,000

ผูยากไร และผูดอยโอกาส

200,000 88,000

200,000 88,000

200,000 88,000

200,000 88,000

200,000 88,000

ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

รวมหมวดคาใชสอย

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
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รวมงบดําเนินงาน

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห

รวมงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห

รายการ
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ณ 31 ส.ค.56

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟาถนน

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง 245,462 208,340.00

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน

245,462 208,340

245,462 208,340

150,000 52,905

150,000 52,905

150,000 52,905

รวมงบดําเนินงาน 150,000 52,905

 -46-

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประเภทวัสดุสํารวจ

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

หมวดคาวัสดุ
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งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ครุภัณฑโรงงาน

0

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

1. โครงการกอสรางถนน คสล. ขางตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว 56,700

2. โครงการกอสรางทางเทา ถนนเทศบาล6 ม.4 81,000

3. โครงการขยายไหลทาง คสล. ซ.8  ม.5 97,500

235,200 0

235,200.00               -                         

235,200.00               -                         

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 200,000 12,166

เงินอุดหนุนเอกชน

200,000 12,166

830,662 261,245 12,166

ยอดประมาณการ

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

รวมงบอุดหนุน

รวมงานไฟฟาถนน

รวมหมวดคาครุภัณฑ

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รายการ ยอดประมาณการเดิม
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ณ 31 ส.ค.56

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 138,413 37,880.00

138,413 37,880

138,413 37,880

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 400,000 260,646.00

400,000 260,646

หมวดคาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 10,000

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุเครื่องแตงกาย

25,000 0

425,000 260,646

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมงบบุคลากร

รวมหมวดคาใชสอย
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รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

รวมหมวดเงินเดือน
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ณ 31 ส.ค.56

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 50,000 28,198.05

คาน้ําประปา 40,000 84,073.53

90,000 112,272

515,000 372,918

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบานงานครัว -

-

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการขยายไหลทางถนนเทศบาล 6 -

-

-

-

653,413 410,798รวมงานสวนสาธารณะ

รวมหมวดคาครุภัณฑ

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน
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รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 382,450.00 48,560.00

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง

382,450.00 48,560.00

382,450.00              48,560.00               

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000.00 44,955.00

80,000.00 44,955.00

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 256,800.00 341,877.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

1. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 100,000.00 87,050.00

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอม 10,000.00

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

รวมหมวดคาตอบแทน
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3. โครงการธนาคารขยะ 5,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000.00 650.00

401,800.00 429,577.00

หมวดคาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 90,000.00 115,820.00

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000.00 56,900.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000.00 12,000.00

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000.00

295,000.00 184,720.00

776,800.00 659,252.00

776,800.00 659,252.00

1,159,250.00 707,812.00

รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาวัสดุ
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบําบัดนํ้าเสีย

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา 30,000.00 7,200.00

7,200.00

หมวดคาวัสดุ

วัสดุกอสราง 20,000.00 8,405.00

27,200.00 15,605.00

งบลงทุน

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

1. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ถนนเทศบาล 6 ม.4 159,600.00

ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
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รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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2. โครงการวางทอระบายน้ําขางตลาดสดเทศบาล ม.4 38,000.00

ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

3. โครงการวางทอระบายน้ําซอยเทศบาล 8 เชื่อมซอย 78,000.00

เทศบาล 10 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

4. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ถนนเทศบาล 6 ม.4 393,000.00

ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

360,000.00 393,000.00

360,000.00 393,000.00

360,000.00 393,000.00

360,000.00 15,605.00 393,000.00

2,172,663.00 1,134,214.58 405,166.00

 -53-

รวมงานบําบัดนํ้าเสีย

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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ณ 31 ส.ค.56

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

งบดํานเนินงาน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑในชุมชน 20,000.00

2. โครงการผลิตน้ํายาลางจาน 5,000.00

3. โครงการโฮมพาแลงเบิ่งแงงลูกหลาน 45,000.00 45,000.00

25,000.00 45,000.00

25,000.00 45,000.00รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
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รวมหมวดคาใชสอย

รายการ

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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ณ 31 ส.ค.56

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนเอกชน

1. โครงการ/กิจการที่เปนสาธารณประโยชน 10,000.00

2. อุดหนุนกลุมสตรีในชุมชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

10,000.00

10,000.00

35,000.00 45,000.00

35,000.00 45,000.00

ยอดประมาณการเดิม

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

ยอดประมาณการ

รวมงานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

รายการ
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ณ 31 ส.ค.56

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

หมวดใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการจัดการฝกอบรมและ/หรือแขงขันกีฬา 70,000.00 10,000.00

เยาวชนตานยาเสพติด

2. โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานยาเสพติด 60,000.00 60,000.00

3. โครงการแขงขันกีฬาภายในและเด็กปฐมวัย 10,000.00

4. โครงการแขงขันกีฬาภายในเทศบาล

140,000.00 70,000.00

หมวดคาวัสดุ

วัสดุกีฬา 40,000.00 40,000.00

40,000.00 40,000.00

180,000.00 110,000.00

180,000.00 110,000.00
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รวมงานกีฬาและนันทนาการ

รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 300,000.00 363,500.00

2. โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 100,000.00 120,000.00

3. โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลักเมือง 40,000.00 40,000.00

4. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 80,000.00 139,990.00

5. โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม 450,000.00 478,900.00

6. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด 40,000.00 40,000.00

1,010,000.00 1,182,390.00

1,010,000.00 1,182,390.00

1,010,000.00 1,182,390.00

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
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รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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ณ 31 ส.ค.56

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการรวมสืบสานประเพณี"จัดทําขบวนแหบั้งไฟ 5,000.00 5,000.00

โบราณในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร)

เงินอุดหนุนเอกชน

5,000.00 5,000.00

5,000.00 5,000.00

1,015,000.00 1,187,390.00

1,195,000.00 1,297,390.00

รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน
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รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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ณ 31 ส.ค.56

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 133,229.00 20,560.00

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 300,120.00 50,020.00

433,349.00 70,580.00

433,349.00 70,580.00

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000.00 10,200.00

20,000.00 10,200.00

20,000.00 10,200.00

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

รวมงบดําเนินงาน
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รวมหมวดคาตอบแทน
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หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน 6,500.00

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 15,000.00

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ครุภัณฑโรงงาน

21,500.00 0.00

474,849.00 80,780.00

ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

 -60-

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมหมวดคาครุภัณฑ

งบลงทุน

รายการ
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ณ 31 ส.ค.56

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 498,636.00 424,515.00

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 20,520.00 18,260.00

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง 264,254.00

783,410.00 442,775.00

783,410.00 442,775.00

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร
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งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 60,000.00

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 20,000.00

เงินชวยเหลือบุตร

90,000.00 0.00

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 18,940.00 8,400.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการวางระบบผังเมือง

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ 40,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,000.00 30,810.00

98,940.00 39,210.00

 -62-

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

รวมหมวดคาตอบแทน

รวมหมวดคาใชสอย
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ณ 31 ส.ค.56

หมวดคาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,000.00 11,135.00

วัสดุกอสราง 100,000.00 98,922.00

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000.00 10,830.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000.00 55,400.00

วัสดุคอมพิวเตอร 10,000.00 5,990.00

วัสดุอื่นๆ 10,000.00

305,000.00 182,277.00

493,940.00 221,487.00

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 1,500.00

1,500.00 0.00

495,440.00 221,487.00

งบลงทุน

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการกอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสราง ถนน คสล. ขางตลาดสด 56,700.00

เทศบาลตําบลปาติ้ว

2. โครวงการกอสรางทางเทา ถนนเทศบาล 6 ม.4 81,000.00

3. โครงการขยายไหลทาง ถนนเทศบาล 8 ม.5 97,500.00

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รวมหมวดคาวัสดุ

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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รวมงบดําเนินงาน
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235,200.00 0.00

235,200.00 0.00

235,200.00 0.00

1,514,050.00 664,262.00

1,988,899.00 745,042.00

รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน
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รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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ณ 31 ส.ค.56

แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 166,660.00 0.00

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน

คาตอบแทนพนักงานจาง 99,014.00 15,280.00

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน

265,674.00 15,280.00

265,674.00 15,280.00

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการอบรมสงเสริมเกษตรแนวทฤษฎีใหมไรนา 40,000.00

สวนผสมตามหลักปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. โครงการเกษตรนวัตกรรมใหม 20,000.00 14,990.00

3. โครงการรณรงคลดการใชสารเคมีและไถกลบตอซัง 30,000.00 30,000.00

4. โครงการจัดตั้งโรงสีขาว/ผลิตปุยอินทรีย 5,000.00

95,000.00 44,990.00

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

รวมหมวดคาใชสอย
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รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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รับจายระหวางป

ณ 31 ส.ค.56

หมวดวัสดุ

วัสดุการเกษตร 6,000.00

6,000.00 0.00

101,000.00 44,990.00

101,000.00 44,990.00

งบลงทุน

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการขุดลอกหนองหัวลิง 235,000.00

0.00 235,000.00

0.00 235,000.00

0.00 235,000.00

366,674.00 60,270.00 235,000.00

366,674.00 60,270.00 235,000.00
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รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน

รวมงานสงเสริมการเกษตร

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

รวมแผนงานการเกษตร

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้นรับจายระหวางป

ณ 31 ส.ค.56

แผนงานการพาณิชย

งานกิจการประปา

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการขยายเขตนํ้าประปา 200,000.00

เงินอุดหนุนเอกชน

200,000.00

200,000.00

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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รวมงานกิจการประปา

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

รวมงบอุดหนุน

รายการ
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ณ 31 ส.ค.56

แผนงานการพาณิชย

งานตลาดสด

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการลางตลาดสดเทศบาล 6,000.00

2. โครงการอบรมผูประกอบการตลาดสด 5,000.00

3. โครงการอบรมผูประกอบการรานคา 15,000.00

26,000.00

หมวดคาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

26,000.00

26,000.00

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมหมวดคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน

ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
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รายการ
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งบลงทุน

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

อาคารตางๆ

1. ตอเติมอาคารเพิงพักตลาดสดเทศบาล 350,000.00

350,000.00

350,000.00

376,000.00
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รวมงานตลาดสด

รวมหมวดคาที่ดินสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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่าน
ั้นรับจายระหวางป

ณ 31 ส.ค.56

แผนงานการพาณิชย

งานโรงฆาสัตว

งบดําเนินงาน

หมวดวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 15,000.00 16,900.00

15,000.00

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 70,000.00 137,428.89

คาน้ําประปา 50,000.00 18,370.05

120,000.00 155,798.94

135,000.00 155,798.94

135,000.00 155,798.94

711,000.00 155,798.94

รวมงานโรงฆาสัตว
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รวมแผนงานการพาณิชย

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

ยอดประมาณการ

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รายการ ยอดประมาณการเดิม
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รับจายระหวางป

ณ 31 ส.ค.56

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

งบงบกลาง

หมวดงบกลาง

คาชําระหนี้เงินตน 1,040,840 138,927.09                  

คาชําระดอกเบี้ย 357,960 357,578.92                  

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 220,000 264,146.00                  

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 6,000 5,500.00                      

สํารองจาย 461,349 -                             

รายจายตามขอผูกพัน 542,510 217,115.85                  

2,628,659 983,268

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ

รวมหมวดงบกลาง
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รับจายระหวางป

ณ 31 ส.ค.56

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

งบงบกลาง

หมวดบําเหน็จบํานาญ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น 330,100 330,100.00                  

(กบท.)

330,100 330,100

2,958,759 1,313,368

2,958,759 1,313,368

2,958,759 1,313,368
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รวมงานงบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง

รวมหมวดบําเหน็จบํานาญ

รวมงบงบกลาง

รายการ ยอดประมาณการเดิม ยอดประมาณการ
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ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น   653,231.-บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานไฟฟาถนน (กองชาง) รวม 12,166            บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 12,166            บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 12,166            บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 12,166            บาท

1. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ จํานวน 12,166            บาท

เพื่อจายอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร  ในการขยายเขตไฟฟาสาธารณะในเขต

เทศบาลตําบลปาติ้ว  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

งานบําบัดนํ้าเสีย (กองชาง) รวม 393,000          บาท

งบลงทุน รวม 393,000          บาท

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 393,000          บาท

(1) ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 393,000          บาท

1.  โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.ถนนเทศบาล 6 จํานวน 393,000          บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ วางทอระบายน้ํา คสล.ถนนเทศบาล 6 ขนาด Ø ๐.๖๐x ๑.๐๐ 

เมตร ยาวรวม  ๒๒๐ เมตร พรอมบอพักน้ําจํานวน ๒๑ บอ  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)  
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แผนงานเคหะและชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น   653,231.-บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานสงเสริมการเกษตร(กองการศึกษาและสวัสดิการสังคม)    รวม 235,000         บาท

งบลงทุน รวม 235,000         บาท

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 235,000         บาท

(1) ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 235,000         บาท

1.  โครงการขุดลอกหนองหัวลิง จํานวน 235,000         บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนองหัวลิง ตามโครงการขุดลอกหนองหัวลิง จํานวน  235,000.- บาท 

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

แผนงานการเกษตร
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร




