
 
ประกาศเทศบาลตำบลปาติ้ว 

เรื่อง  รายงานการรับ - จ�ายเงิน  ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

……………………………………… 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ  ๒๕๔๗ และที่แก�ไขเพิ่มเติมจนถึงป,จจุบัน  หมวด ๑๐  ข�อ ๑๐๑  เมื่อสิ้นป3งบประมาณ  ให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น ประกาศรายงานการรับ - จ�ายเงินประจำป3งบประมาณที่สิ้นสุด  ทั้งงบประมาณรายจ�าย
และเงินนอกงบประมาณไว�โดยเป8ดเผย  ณ สำนักงานองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือให�ประชาชนทราบในเวลา
อันสมควร  นั้น 

  ประจำป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เทศบาลตำบลป=าติ้ว ได�จัดทำรายงานการรับ – จ�าย 
ดังกล�าว เสร็จเรียบร�อยแล�ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินพร�อมรายละเอียดประกอบงบท่ีแนบ
ประกาศนี้ 
 
  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๖  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
          พิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย 
      (นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย) 
       นายกเทศมนตรีตำบลป=าต้ิว 
 
 
 
 



ป� 2563
57,115,773.42

12,676,888.27
6,889.00

2,584,289.63
439,000.00
64,378.84

15,771,445.74

11,932,000.00
-

11,932,000.00
27,703,445.74
57,115,773.42

2,672,060.00
451,777.09

3,123,837.09

5,199,456.16
5,199,456.16
8,323,293.25

14,949,482.61
4,430,669.88

19,380,152.49
27,703,445.74

พ.จ.ต.
    (นางชิตใจ  เสียมหงษ )               (นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย)
     ผู+อํานวยการกองคลัง                 นายกเทศมนตรีตําบลป3าต้ิว

      สินทรัพย ไม7หมุนเวียนอื่น -

รวมหน้ีสินและเงินสะสม 25,550,291.55

เงินทุนสํารองเงินสะสม 4,261,766.26
รวมเงินสะสม 18,777,883.70

เงินสะสม
เงินสะสม 11 14,516,117.44

      รวมหน้ีสินไม หมุนเวียน 5,199,456.16
รวมหน้ีสิน 6,772,407.85

หน้ีสินไม หมุนเวียน
      เจ+าหนี้เงินกู+ 10 5,199,456.16

      เงินรับฝาก 9 321,181.69
      รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,572,951.69

      รายจ7ายค+างจ7าย 8 1,251,770.00

เทศบาลตําบลป)าติ้ว อําเภอป)าติ้ว จังหวัดยโสธร
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

ทรัพย6สินตามงบทรัพย6สิน 2 56,890,473.42

 ปลัดเทศบาลตําบลป3าต้ิว

หมายเหตุ ป� 2562

สินทรัพย6
สินทรัพย6หมุนเวียน
      เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 11,085,054.50

      เงินฝากกองทุน 5 2,465,777.45
      เงินฝากกระทรวงการคลัง

     (สมาน  ยิ่งยงค )

      ลูกหนี้ค7าภาษี 7 67,459.60
      รวมสินทรัพย6หมุนเวียน 13,618,291.55
สินทรัพย6ไม หมุนเวียน
      ทรัพย สินเกิดจากเงินกู+ 2 11,932,000.00

      รวมสินทรัพย6ไม หมุนเวียน 11,932,000.00

-

4

6      รายได+รัฐบาลค+างรับ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป@นส7วนหนึ่งงของงบการเงินนี้

-

รวมสินทรัพย6 25,550,291.55
ทุนทรัพย6สิน 2 56,890,473.42
หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน



โพธ์ิไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร จํานวน 3 หมู�บ!าน คือหมู� 4 (บ!านป�าต้ิว) หมู� 5 (บ!านโพธา) และหมู� 12 (บ!านร�มโพธ์ิ)
แบ�งออกเป.น 6 ชุมชนย�อย ดังนี้

ชุมชน 1 ชุมชนบูรพาสัมพันธ3 
ชุมชน  2  ชุมชนป�าต้ิวพัฒนา        
ชุมชน  3  ชุมชนร�มโพธ์ิพัฒนา                    
ชุมชน  4  ชุมชนบ!านเหนือสามัคคี   
ชุมชน  5  ชุมชนบ!านเหล�าสามัคคี 
ชุมชน  6  ชุมชนโพธาสุริยาลัย
(ชุมชน 1,2 หมู� 4 บ!านป�าต้ิว  ตําบลโพธ์ิไทร  อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร ) 
(ชุมชน  3,4 หมู� 12  บ!านร�มโพธ์ิ ตําบลโพธ์ิไทร  อําเอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร)
(ชุมชน 5,6 หมู� 5 บ!านโพธา  ตําบลโพธ์ิไทร  อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร)

             การบันทึกบัญชีเพ่ือจัดทํางบแสดงฐานะการเงินเป.นไปตามเกณฑ3เงินสดและเกณฑ3คงค!าง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง หลักเกณฑ3และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทํา
ทะเบียน และรายงานการเงินขององค3กรปกครองส�วนท!องถ่ิน ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558
และที่แก!ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และแก!ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 )                                           
 ลงวันที่  20  กันยายน 2562   และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข!อง

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ
หลักเกณฑ3ในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน

       เทศบาลตําบลป�าต้ิว  ได!รับการยกฐานะเป.นเทศบาลตําบลป�าต้ิว  เม่ือวันที่  25  พฤษภาคม 2542
ที่ตั้ง  
       เทศบาลตําบลป�าต้ิว  อยู�ทางทิศตะวันออกของจังหวัดยโสธร ห�างจากจังหวัดยโสธร ประมาณ  27 กิโลเมตร             
   ซ่ึงมีอาณาเขตดังนี้     
      ทิศเหนือ           ติดกับ  ตําบลโคกนาโก อําเภอป�าต้ิว  จังหวัดยโสธร
      ทิศตะวันออก     ติดกับ  ตําบลเชียงเพ็ง   อําเภอป�าต้ิว  จังหวัดยโสธร
      ทิศใต!              ติดกับ  ตําบลศรีฐาน    อําเภอป�าต้ิว  จังหวัดยโสธร
      ทิศตะวันตก       ติดกับ  ตําบลกระจาย   อําเภอป�าต้ิว  จังหวัดยโสธร

          เทศบาลตําบลป�าต้ิว  โดยมีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 5.72  ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่การปกครองในเขตพ้ืนที่ตําบล

เทศบาลตําบลป�าติ้ว  อําเภอป�าติ้ว  จังหวัดยโสธร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป) ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข0อมูลทั่วไป



ป� 2562 ป� 2563

ส่ิงปลูกสร
าง 4,238,800.00

ครุภัณฑ�สํานักงาน 4,038,370.00

ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส#ง 12,962,500.00

ครุภัณฑ�ไฟฟ*าและวิทยุ 1,215,509.00

ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร# 2,252,632.00

ครุภัณฑ�การเกษตร 314,900.00

ครุภัณฑ�โรงงาน 88,510.00

ครุภัณฑ�สํารวจ 32,000.00

ครุภัณฑ�วิทยาศาสตร�และการแพทย� 190,500.00

ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 1,383,724.00

ครุภัณฑ�การศึกษา 225,500.00

ครุภัณฑ�งานบ
านงานครัว 731,290.00

ครุภัณฑ�กีฬา 1,394,194.00

ครุภัณฑ�สนาม 256,000.00

ครุภัณฑ�เคร่ืองดับเพลิง 377,998.42

ครุภัณฑ�อื่น 1,526,910.00

ถนน 4,398,500.00

สินทรัพย�โครงสร
างพื้นฐานอื่น 1,194,000.00

อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน-อาคาร 1,597,906.00

56,890,473.42

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย*สิน
ประเภททรัพย*สิน ราคาทรัพย*สิน แหล.งท่ีมาของทรัพย*สินท้ังหมด

ชื่อ จํานวนเงิน

ป� 2563 ป� 2562

ที่ดิน รายได
 43,299,923.42 43,074,623.42
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ 55,000.00 55,000.00

เงินกู
 11,932,000.00

57,115,773.42

11,932,000.00
อาคาร

เงินที่มีผู
อุทิศให
 83,850.00 83,850.00
อาคารสํานักงาน

56,890,473.42

4,590,200.00

8,880,000.00 8,880,000.00
รับโอน 1,800,000.00 1,800,000.00อาคารเพื่อประโยชน�อื่น 9,535,730.00 9,535,730.00

รวม

ครุภัณฑ�

3,751,520.00

12,924,500.00

1,264,709.00

2,431,632.00

318,850.00

88,510.00

32,000.00

190,500.00

1,430,324.00

225,500.00

699,290.00

1,394,194.00

208,000.00

377,998.42

รวม 57,115,773.42

ส่ิงปลูกสร
าง

1,194,000.00

อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน

1,597,906.00

1,526,910.00

สินทรัพย�โครงสร
างพื้นฐาน

4,398,500.00



2563

เงินสด -
เงินฝากธนาคาร 1,625,085.89

เลขท่ี 315-6-01367-6
1,037,589.13

เลขท่ี 315-1-02133-6
10,014,213.25

เลขท่ี 551-2-04538-3

12,676,888.27

หมายเหตุ 4    เงินฝากกองทุน 2563 2562
เงินฝากกองทุนส"งเสริมกิจการเทศบาล 2,465,777.45    2,465,777.45   
รวม 2,465,777.45   2,465,777.45  

เทศบาลตําบลป!าติ้ว  อําเภอป!าติ้ว  จังหวัดยโสธร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป- สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2562

 2,320.00
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประเภท กระแสรายวัน 843,830.81

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย5 1,340,411.70

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ5การเกษตร ประเภท ออมทรัพย5 8,898,491.99

รวม 11,085,054.50



2563

ค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน             70.00 -
ค�าเครื่องแบบนักเรียน            226.00 -
ค�าจัดการเรียนการสอน            703.00 -
ค�าหนังสือเรียน            200.00 -
ค�าอุปกรณ!การเรียน             32.00 -
เงินอุดหนุนท่ัวไป อาหารเสริม(นม)ประถมศึกษา            958.00
เงินอุดหนุนท่ัวไป (อาหารกลางวัน)ประถมศึกษา         2,000.00
เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ี -

         2,700.00

6,889.00

และภารกิจถ�ายโอนเลือกทํา(เบ้ียยังชีพผุ�สูงอายุ)
รวม -

เทศบาลตําบลป�าติ้ว  อําเภอป�าติ้ว  จังหวัดยโสธร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป- ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง 2562



หมายเหตุ 5   เงินฝากกองทุน 2563 2562
เงินฝากกองทุนส�งเสริมกิจการเทศบาล 2,584,289.63    2,465,777.45   
รวม 2,584,289.63  2,465,777.45  

เทศบาลตําบลป!าติ้ว  อําเภอป!าติ้ว  จังหวัดยโสธร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป- ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563



หมายเหตุ 6    รายไดรัฐบาลคางรับ 2563 2562

ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง 84,000.00        -                
ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค 355,000.00      -                

รวม 439,000.00     -               

เทศบาลตําบลป"าติ้ว  อําเภอป"าติ้ว  จังหวัดยโสธร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป/ ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563



ประจําป� จํานวนราย ประจําป� จํานวนราย

2563 7 2562 5
- - -   -

7 5

2563 - 2562 5

-   - -   -

- 5

2563 - 2562 96
- - -   96

2563 52 2562 -
- - -   -

59 -
59 106

เทศบาลตําบลป�าติ้ว  อําเภอป�าติ้ว จังหวัดยโสธร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหน้ีค0าภาษี

ประเภทลูกหน้ี ป� 2563 ป� 2562

จํานวนเงิน จํานวนเงิน

ลูกหนี้ภาษีป�าย 48,270.00 49,230.00
- -

รวม 48,270.00 49,230.00

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน - 15,600.00

- -

รวม - 15,600.00

ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งก)อสร*าง 16,108.84 -
- -

รวม 64,378.84 -
รวมท้ังส้ิน 64,378.84 67,459.60

ลูกหนี้ภาษีบํารุงท*องท่ี - 2,629.60
- 2,629.60



ป� 2563

แหล�งเงิน แผนงาน งาน ประเภท โครงการ
เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
งานบริหารทั่วไป ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน 

แก�องค กรปกครองส�วนท�องถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารงานคลัง ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน 
แก�องค กรปกครองส�วนท�องถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน 
แก�องค กรปกครองส�วนท�องถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน 
แก�องค กรปกครองส�วนท�องถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน 
แก�องค กรปกครองส�วนท�องถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ,าถนน ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟ,าแสงสว�าง ถนน
เทศบาล 6 หมู� 4,12

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ,าถนน ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟ,าแสงสว�างภายใน
เขตเทศบาลฯ

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก�อสร�างโครงสร�าง
พื้นฐาน

ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายไหล�ทาง คสล.วางท�อ
ระบายน้ํา พร�อมก�อสร�างทางเท�า 
ถนนเทศบาล6 หมู� 4

รวม 1,702,360.00

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง 448,000.00

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง 142,000.00

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง 350,000.00

ค�าตอบแทน 169,630.00

ค�าตอบแทน 64,370.00

ค�าตอบแทน 158,590.00

หมวด จํานวนเงิน
ค�าตอบแทน 295,110.00

ค�าตอบแทน 74,660.00

เทศบาลตําบลป&าติ้ว  อําเภอป&าติ้ว  จังหวัดยโสธร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป� สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายจ�ายค2างจ�าย



เทศบาลตําบลป
าติ้ว  อําเภอป
าติ้ว  จังหวัดยโสธร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป" สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ป" 2563 (ต+อ)

แหล+งเงิน แผนงาน งาน ประเภท โครงการ
เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
งานก�อสร�างโครงสร�าง
พื้นฐาน

ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค "โครงการก�อสร�างถนน คสล. ถนน
เทศบาล 1 หมู� 4 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป-าติ้ว จังหวัดยโสธร

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก�อสร�างโครงสร�าง
พื้นฐาน

ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก�อสร�างถนน คสล. ซอย
เทศบาล 4ม.12  ต.โพธิ์ไทร     อ.ป-า
ติ้ว จ.ยโสธร

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก�อสร�างโครงสร�าง
พื้นฐาน

ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายไหล�ทาง คสล. ซอย
เทศบาล 7 หมู�ที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป-าติ้ว        จังหวัดยโสธร

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก�อสร�างโครงสร�าง
พื้นฐาน

ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายไหล�ทาง คสล.4แยก
ซอยเทศบาล 1 ตัดซอยเทศบาล 3  
หมู�ที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป-าติ้ว
 จังหวัดยโสธร

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก�อสร�างโครงสร�าง
พื้นฐาน

ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก�อสร�างถนน คสล. ซอย
เทศบาล 4ม.12  ต.โพธิ์ไทร     อ.ป-า
ติ้ว จ.ยโสธร

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง 37,000.00

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง 355,000.00

รวม 822,000.00

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง 275,000.00

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง 121,000.00

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง 34,000.00

หมวด จํานวนเงิน



เทศบาลตําบลป
าติ้ว  อําเภอป
าติ้ว  จังหวัดยโสธร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป" สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ป" 2563 (ต+อ)

แหล+งเงิน แผนงาน งาน ประเภท โครงการ
เงินงบประมาณ แผนงานการพาณิชย� งานตลาดสด ค�าบํารุงรักษาและรับปรุงที่ดินและสิ่งก�อสร!าง "โครงการติดตั้งกันสาดหลังคาตลาด

สดเทศบาลตําบลป'าติ้ว

เงินงบประมาณ แผนงานงบกลาง งบกลาง - -

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

งานป.องกันภัยฝ'ายพล
เรียนและระงับอัคคีภัย

ค�าครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง โครงการขอรับจัดหาครุภัณฑ�เรือ
กําจัดผักตบชวาและพืช

สํารองจ�าย 27,700.00

ค�าครุภัณฑ� 84,000.00

รวม 147,700.00

หมวด จํานวนเงิน
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร!าง 36,000.00



เทศบาลตําบลป
าติ้ว  อําเภอป
าติ้ว  จังหวัดยโสธร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป" สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ป" 2562
แหล*งเงิน แผนงาน งาน ประเภท โครงการ

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน 
แก�องค กรปกครองส�วนท�องถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน 
แก�องค กรปกครองส�วนท�องถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน 
แก�องค กรปกครองส�วนท�องถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน 
แก�องค กรปกครองส�วนท�องถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน 
แก�องค กรปกครองส�วนท�องถิ่น

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก�อสร�างโครงสร�าง
พื้นฐาน

ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก�อสร�างถนนลาดยางทับ
คอนกรีต ถนนเทศบาล 6 (ทางไป
บ�านป4าตอง) หมู�ที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

อาคารต�าง ๆ โครงการก�อสร�างศาลาอนกประสงค 
ศูนย เด็กเล็ก ทต.ป4าติ้ว

เงินงบประมาณ แผนงานงบกลาง งบกลาง สํารองจ�าย โครงการซ�อมแชมถนนลูกรัง  ซอย
เทศบาล หมู� 12

เงินงบประมาณ แผนงานงบกลาง งบกลาง สํารองจ�าย โครงการซ�อมแชมถนนลูกรัง  ซอย
เทศบาล18 หมู� 12

รวม 1,251,770.00

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง 46,400.00

งบกลาง 62,000.00

งบกลาง 24,300.00

ค�าตอบแทน 153,460.00

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง 350,000.00

ค�าใช�สอย 18,000.00

ค�าตอบแทน 82,630.00

ค�าตอบแทน 162,530.00

ค�าตอบแทน 84,430.00

หมวด จํานวนเงิน
ค�าตอบแทน 268,020.00



เทศบาลตําบลป
าติ้ว  อําเภอป
าติ้ว  จังหวัดยโสธร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป" สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

321,000.00เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก�อสร�างโครงสร�าง
พื้นฐาน

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก�อสร�างถนน คสล.ซอย
เทศบาล 8 หมู�ที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป4าติ้ว จังหวัดยโสธร

152,065.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก�อสร�างโครงสร�าง
พื้นฐาน

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท�อระบายน้ํา คสล. ซอย
เทศบาล 12 หมู�ที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป4าติ้ว จังหวัดยโสธร

35,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

ค�าตอบแทน ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชน<
แก�องค<กรปกครองส�วนท�องถิ่น

80,950.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

ค�าใช�สอย รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ ค�าจ�างรายวัน 2,720.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค�าตอบแทน ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชน<
แก�องค<กรปกครองส�วนท�องถิ่น

585,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค�าตอบแทน ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชน<
แก�องค<กรปกครองส�วนท�องถิ่น

155,460.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค�าครุภัณฑ< ครุภัณฑ<ยานพาหนะและขนส�ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ

15,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค�าตอบแทน ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชน<
แก�องค<กรปกครองส�วนท�องถิ่น

115,320.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค�าใช�สอย รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ

จํานวนเงิน
เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค�าตอบแทน ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป;นประโยชน<

แก�องค<กรปกครองส�วนท�องถิ่น
282,600.00

แหล*งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ

ป" 2562( ต*อ)



เทศบาลตําบลป
าติ้ว  อําเภอป
าติ้ว  จังหวัดยโสธร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป" สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รวม 3,130,155.00

1,580.00

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค�จาก
หน�วยงานอื่น

แผนงานสังคมสงเคราะห� งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห�

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร'าง อาคารต�าง ๆ โครงการก�อสร'างศูนย�พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส�งเสริมอาชีพผู'สูงอายุ

915,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค�าใช'สอย รายจ�ายเพื่อให'ได'มาซึ่งบริการ ค�าจ'างรายวัน

34,700.00

เงินงบประมาณ แผนงานการพาณิชย� งานตลาดสด ค�าใช'สอย รายจ�ายเพื่อให'ได'มาซึ่งบริการ ค�าจ'างรายวัน 3,060.00

เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก�อสร'างโครงสร'าง
พื้นฐาน

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร'าง ค�าก�อสร'างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท�อระบายน้ํา คสล.ถนน
เทศบาล 6 หมู�ที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปAาติ้ว จังหวัดยโสธร

จํานวนเงิน
เงินงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
งานก�อสร'างโครงสร'าง
พื้นฐาน

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร'าง ค�าก�อสร'างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท�อระบายน้ํา คสล.ซอย
เทศบาล 4 หมู�ที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปAาติ้ว จังหวัดยโสธร

92,700.00
แหล-งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ

ป" 2562 (ต-อ)



2563 2562

25,272.68 -

18,429.41 18,286.69

- -

- -

   209,885.00  - 

เงินรับฝากอื่นๆ  - 

   126,640.00   227,345.00

     42,000.00     46,000.00

     13,800.00     13,800.00

     13,500.00     13,500.00

       2,250.00      2,250.00

451,777.09 321,181.69

    เงินประกันสัญญาเงินค"าเช"าแท"นตลาดสด

    ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

รวม

 -  โครงการก"อสร-างศูนย1พัฒนาคุณภาพชีวิต-

 -  โครงการป7องกันและแก-ไขป:ญหายาเสพติด

    เงินประกันสัญญา

    เงินประกันสัญญาการฆ"าสัตว1และจําหน"ายเน้ือสัตว1

    เงินประกันสัญญาค"าเช"าอาคารตลาดสด

เงินรับฝากประกันสัญญา

          และส"งเสริมอาชีพผู-สูงอายุ

เงินรับฝากค"าใช-จ"ายในการจัดเก็บภาษีบํารุงท-องท่ี 5%
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด

เทศบาลตําบลป�าติ้ว  อําเภอป�าติ้ว  จังหวัดยโสธร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับป. สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ท่ีจ"าย



ป� 2563

เลขที่ ลงวันที่

สํานักงานเงินทุนส�งเสริมกิจการเทศบาล โครงการต�างๆรวม 5 โครงการ 11,932,000.00    1043/50/2555 13 มกราคม 2555 5,199,456.16      พ.ศ. 2566

11,932,000.00   5,199,456.16     

ป� 2562

เลขที่ ลงวันที่

สํานักงานเงินทุนส�งเสริมกิจการเทศบาล โครงการต�างๆรวม 5 โครงการ 11,932,000.00    1043/50/2555 13 มกราคม 2555 5,199,456.16      พ.ศ. 2566

11,932,000.00   5,199,456.16     รวม

ทั้งนี้ เทศบาลตําบลป(าติ้วมียอดเงินที่ได.รับอนุมัติให.กู.เงินหรือทําสัญญากู.เงินแล.วอยู�ระหว�างการรับเงิน  จํานวน..............-............บาท

รวม

ทั้งนี้ เทศบาลตําบลป(าติ้วมียอดเงินที่ได.รับอนุมัติให.กู.เงินหรือทําสัญญากู.เงินแล.วอยู�ระหว�างการรับเงิน  จํานวน..............-............บาท

ชื่อเจ�าหนี้ โครงการที่ขอกู� จํานวนเงินที่ขอกู�
สัญญากู�เงิน

เงินต�นค�างชําระ ป�สิ้นสุดสัญญา

หมายเหตุ  10  เจ�าหนี้เงินกู�

ชื่อเจ�าหนี้ โครงการที่ขอกู� จํานวนเงินที่ขอกู�
สัญญากู�เงิน

เงินต�นค�างชําระ ป�สิ้นสุดสัญญา

เทศบาลตําบลป1าติ้ว  อําเภอป1าติ้ว  จังหวัดยโสธร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป�  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน   2563



14,516,117.44 11,924,562.20
1,473,625.16

(221,043.77)

รายจ�ายค�างจ�าย

ค�าปรับผิดสัญญาป�ก�อน
จ�ายชําระเงินกู� ก.ส.ท.

รับเงินรายรับป�ก�อน

รับคืนเงินสะสม

รับเงินคืนรายจ�ายป�ก�อน

433,365.17 2,591,555.24

14,949,482.61 14,516,117.44

2563 2562

2,584,289.63 2,465,777.45

64,378.84 67,459.60

6,732,543.84 6,732,543.84

5,568,270.30 5,250,336.55
14,949,482.61 14,516,117.44

2563 2562

- -ท้ังน้ีได�รับการอนุมัติให�จ�ายเงินสะสมท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการจํานวน

และจะเบิกจ�ายในป�งบประมาณต�อไป ตามรายละเอียดแนบท�ายหมายเหตุ 9

3 ทรัพย:สินเกิดจากเงินกู�ท่ีชําระหน้ีแล�ว 
(ผลต�างระหว�างทรัพย:สินเกิดจากเงินกู�และเจ�าหน้ีเงินกู�)

4 เงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช�ได�

เงินสะสม 30 กันยายน  ประกอบด�วย

2 ลูกหน้ีค�าภาษี

1 เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.

400.00 3.00

18,473.00 109,680.46

8,316.69

เงินสะสม 30 กันยายน 2562 , 30 กันยายน 2561

-(550,945.00) จ�ายขาดเงินสะสมหัก

                            -            1,206,612.39

21,181.00

 เงินปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา - -
 เงินปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก - ศูนย:ข�อมูลข�าวสารจัดชื้อจัดจ�าง - -

- 1,497.00               

หัก เงินทุนสํารองเงินสะสม (168,903.62)
บวก

รายรับจริงสูงกว�ารายจ�ายจริงหลังหักเงินทุนสํารองเงินสะสม
เงินทุนสํารองเงินสะสม                 957,120.48 1,252,581.39

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560
รายรับจริงสูงกว�ารายจ�ายจริง 1,126,024.10

เทศบาลตําบลป�าติ้ว  อําเภอป�าติ้ว  จังหวัดยโสธร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป. ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11  เงินสะสม

2563 2562



รายละเอียดแนบท�ายหมายเหตุ  11  เงินสะสม
ป� 2563

จํานวนเงิน
ที่ได�รับอนุมัติ

เงินสะสม ค	าใชสอย โครงการสนับสนุนการเฝ�าระวัง 290,000.00       290,000.00        -                
และควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) 
แบบหัวป12ม ขนาด 450 ml. 

เงินสะสม ค	าใชสอย โครงการสนับสนุนการเฝ�าระวัง 5,670.00          5,670.00           -                
และควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) 
วัสดุงานบานงานครัว

เงินสะสม ค	าใชสอย โครงการสนับสนุนการเฝ�าระวัง 19,800.00        19,800.00          -                
และควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) 
เจลลางมือ แอลกอฮอล= 75%  ขนาด

 4000 ml. จํานวน 11 แกลอน

เงินสะสม ค	าใชสอย โครงการสนับสนุนการเฝ�าระวัง 40,000.00        40,000.00          -                
และควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) 
ครุภัณฑ=วิทยาศาสตร=เครื่องวัด
อุณหภูมิร	างกาย จํานวน 10 เครื่อง

หมวด ประเภท โครงการ คงเหลือ ยังไม)ได�ก)อหนี้เบิกจ)ายแล�วก)อหนี้ผูกผัน

เทศบาลตําบลป.าติ้ว  อําเภอป.าติ้ว  จังหวัดยโสธร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป�  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน   2563



รายละเอียดแนบท�ายหมายเหตุ  11  เงินสะสม (ต�อ2)
ป� 2563

จํานวนเงิน
ที่ได�รับอนุมัติ

เงินสะสม ค	าใชสอย โครงการสนับสนุนการเฝ�าระวัง 36,000.00        36,000.00          -                
และควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) 

 วัสดุวิทยาศาสตร3น้ํายาพ	นฆ	าเชื้อ

แบบอย	างดี ยี่หอทอร3นาโด 

(ขนาดบรรจุ 1 ลิตร)จํานวน 20 ขวด

เงินสะสม ค	าใชสอย โครงการสนับสนุนการเฝ�าระวัง 1,000.00          1,000.00           -                
และควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) 

วัสดุสํานักงาน สติ๊กเกอร3แผ	นใหญ	 

จํานวน 20 แผ	น

เงินสะสม ค	าใชสอย โครงการสนับสนุนการเฝ�าระวัง 1,000.00          1,000.00           -                
และควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) 

วัสดุสํานักงาน สติ๊กเกอร3แผ	นใหญ	 

จํานวน 20 แผ	น

เงินสะสม ค	าใชสอย โครงการสนับสนุนการเฝ�าระวัง 3,000.00          3,000.00           -                
และควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) 
ค	าจัดซื้อเชือกไนล	อน จํานวน 6 มวน

หมวด ประเภท โครงการ ก�อหนี้ผูกผัน เบิกจ�ายแล�ว คงเหลือ ยังไม�ได�ก�อหนี้



รายละเอียดแนบท�ายหมายเหตุ  11  เงินสะสม (ต�อ3)
ป� 2563

จํานวนเงิน
ที่ได�รับอนุมัติ

เงินสะสม ค�าใช�สอย โครงการสนับสนุนการเฝ�าระวัง 655.00            655.00              -                
และควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) 
ลวดหนาม จํานวน 6 ม/วน

เงินสะสม ค�าใช�สอย โครงการสนับสนุนการเฝ�าระวัง 14,250.00        14,250.00          -                
และควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) 

ปรอทวัดไข/ จํานวน 50 อัน  

 แผ6นแอลกอฮอล8แบบบรจุ 

100 แผ6น จํานวน 7 กล6อง

เงินสะสม ค�าใช�สอย โครงการสนับสนุนการเฝ�าระวัง 720.00            720.00              -                
และควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) 

ค6าตอบแทนเจ/าหน/าที่ปฏิบัติงาน

ประจําจุดตรวจคัดกรอง 

ราย จ6าเอกสุรกิต  บุญตา

หมวด ประเภท โครงการ ก�อหนี้ผูกผัน เบิกจ�ายแล�ว คงเหลือ ยังไม�ได�ก�อหนี้



รายละเอียดแนบท�ายหมายเหตุ  11  เงินสะสม (ต�อ4)
ป� 2563

จํานวนเงิน
ที่ได�รับอนุมัติ

เงินสะสม ค�าใช�สอย โครงการสนับสนุนการเฝ�าระวัง 750.00            750.00              -                
และควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) 

ค,าตอบแทนเจ/าหน/าที่ปฏิบัติงาน

ประจําจุดตรวจคัดกรอง 

ราย นางสาวสุนิสา  พุทธขันธ:

เงินสะสม ค�าใช�สอย โครงการสนับสนุนการเฝ�าระวัง 1,060.00          1,060.00           -                
และควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัส

ค,าตอบแทนเจ/าหน/าที่ปฏิบัติงาน

ประจําจุดตรวจคัดกรอง 

ราย นางกรรณิการ:  ประชุมชัย

เงินสะสม ค�าใช�สอย โครงการสนับสนุนการเฝ�าระวัง 32,680.00        32,680.00          -                
และควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) 

ค,าตอบแทนเจ/าหน/าที่ปฏิบัติงาน

ประจําจุดตรวจคัดกรอง

เจ/าหน/าที่ อสม. จํานวน 47 ราย

หมวด ประเภท โครงการ ก�อหนี้ผูกผัน เบิกจ�ายแล�ว คงเหลือ ยังไม�ได�ก�อหนี้



รายละเอียดแนบท�ายหมายเหตุ  11  เงินสะสม (ต�อ5)
ป� 2563

จํานวนเงิน
ที่ได�รับอนุมัติ

เงินสะสม ค�าใช�สอย โครงการสนับสนุนการเฝ�าระวัง 1,060.00          1,060.00           -                
และควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) 

ค,าตอบแทนเจ/าหน/าที่ปฏิบัติงาน

ประจําจุดตรวจคัดกรอง 

ราย นางสาวปุณยนุช ทองดวง

เงินสะสม ค�าใช�สอย โครงการสนับสนุนการเฝ�าระวัง 100,000.00       100,000.00        -                
และควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) 

เจลล/างมือ แอลกอฮอล9 75% 

 ขนาด 4000 ml. จํานวน 11 แกลอน

เงินสะสม ค�าใช�สอย โครงการสนับสนุนการเฝ�าระวัง 3,300.00          3,300.00           -                
และควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) 

เจลล/างมือ แอลกอฮอล9 75% 

 ขนาด 4000 ml. จํานวน 11 แกลอน

550,945.00     550,945.00       รวม

หมวด ประเภท โครงการ ก�อหนี้ผูกผัน เบิกจ�ายแล�ว คงเหลือ ยังไม�ได�ก�อหนี้



รวม รวม
แผนงาน
การศึกษา
00210

แผนงาน
สาธารณสุข

00220

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห�
00230

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน
00240

แผนงาน
การ

ศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนากา

แผนงาน
อุตสาหกรร
มและการ

โยธา
00310

แผนงาน
การเกษตร

00320

แผนงาน
การพาณิชย�

00330

แผนงาน
งบกลาง
00410

รายจ)าย

งบกลาง 5,096,670.79 5,096,670.79 - - - - - - - - #######

เงินเดือน (ฝ�าย
การเมือง)

2,570,937.00 2,570,937.00 - - - -

เงินเดือน (ฝ�าย
ประจํา)

9,886,417.00 9,886,417.00 ####### 682,440.00 ####### ######## ####### -

ค'าตอบแทน 1,020,186.00 1,020,186.00 ####### 101,470.00 58,045.00 193,790.00 -

ค'าใช-สอย 6,039,165.08 6,595,510.08 ####### 752,465.00 ####### ####### 75,817.21 29,690.00 650,681.54 -

ค'าวัสดุ 2,273,570.44 2,273,570.44 ####### 43,710.00 ####### ####### 143,853.00 77,323.00 -

ค'าสาธารณูปโภค 1,189,422.45 1,189,422.45 ####### 9,030.30 35,649.99 503,453.07 -

ค'าครุภัณฑ8 425,550.00 425,550.00 94,200.00 - - 16,750.00 -

ค'าที่ดินและ
สิ่งก'อสร-าง

7,534,500.00 7,534,500.00 - - ####### ######## 341,000.00 -

เงินอุดหนุน 854,289.01 854,289.01 ####### 127,833.33 ####### -

รวมจ)าย ######## ######## ####### ####### ###### ###### ###### ####### ###### ####### ######
รายรับ

ภาษีอากร 405,665.16
ค'าธรรมเนียม 
ค'าปรับ และ

256,828.75
รายได-จาก
ทรัพย8สิน

222,454.02

รายได-จาก
สาธารณูปโภค

828,078.00 พ.จ.ต.

รายได-เบ็ดเตล็ด 90,260.00

ภาษีจัดสรร #########

เงินอุดหนุนทั่วไป #########

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค8/
เฉพาะกิจ

3,069,283.00

รวมรายรับ ########

########
รายรับสูงกว)าหรือ
        (ต่ํากว)า) 

######## ####### ######

- - #######

######### ######## -

######### ######## - ผู-อํานวยการกองคลัง ปลัดเทศบาลตําบลป�าติ้ว    นายกเทศมนตรีตําบลป�าติ้ว

121,000.00 90,260.00 - (นางชิตใจ  เสียมหงษ8)

220,000.00 222,454.02 -

(สมาน  ยิ่งยงค8)     (นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย)

340,500.00 405,665.16 -

ร
า
ย
รั
บ

275,000.00 256,828.75 -

800,000.00 828,078.00 -

-

312,400.00 310,850.00 ####### 51,600.00 263,000.00

######## ####### ###### ####### ####### #######

1,255,000.00 854,289.01 20,000.00 5,000.00

322,563.49

1,174,060.00 ######## - 462,600.00 22,100.00

1,545,700.00 ######## - 501,404.72 -

2,943,700.00 ######## ####### 479,958.79 200,822.00

######### ######## - ######## 743,940.00

5,427,704.00 ######## - -

ร
า
ย
จ'
า
ย

2,571,621.00 ######## - ########

7,882,101.00 ######## 40,000.00 550,945.00 ########

5,126,200.00 ######## ####### 150,000.00

เทศบาลตําบลป3าติ้ว  อําเภอป3าติ้ว  จังหวัดยโสธร

งบแสดงผลการดําเนินงานจ)ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต)วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด ประมาณการ
รวมจ)ายจาก

เงิน
งบประมาณ

รวมจ)าย
จาก
เงิน

อุดหนุน
ระบุ

วัตถุประสง

รวมจ)าย
จากเงิน
สะสม

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
00110

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน
00120
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