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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ได   และนายกเทศมนตรีไดลงนามบังคับใชเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
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สวนที่  1

อําเภอปาติ้ว      จังหวัดยโสธร

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลตําบลปาติ้ว



ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว

           บัดนี้  ถึงเวลาที่ผูบริหารเทศบาลจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายตอสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง

ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาล  จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกสภาทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง

ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ดังตอไปนี้  

1.   สถานะการคลัง

      ปจจุบัน ณ วันที่ 31  พฤษภาคม  2555  เทศบาลมีเงินสะสมที่สามารถนํามาใชได  จํานวน  892,883.28  บาท

สะสมไวที่กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  (ก.ส.ท.)  อีกจํานวน  2,192,587.04  บาท  และมีลูกหนี้ภาษี  

 อีกจํานวน  1,555.-บาท  ลูกหนี้เงินยืมสะสม  -   บาท  รวมมีเงินสะสมทั้งสิ้น  จํานวน  3,087,025.32  บาท  

และมีเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  (ก.ส.ท.)  จํานวน 11,932,000.-บาท  

2.   การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน

       ในปงบประมาณที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอ

ตัวลงกวาที่คาดการณไว เนื่องจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกและปญหาการเมืองในประเทศ และคาดวาอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจในป 2556 จะยังคงชะลอตัวอยู   จึงทําใหเทศบาล ตองวางแผนการใชจายเงินเพื่อดําเนินกิจการ

ตามภารกิจที่ไดต้ังงบประมาณรายจายไว ใหครอบคลุมตามความจําเปนเรงดวนและประโยชนสูงสุดตามภารกิจ

อํานาจหนาที่ของเทศบาล

2.1   รายรับปงบประมาณ   พ.ศ. 2556   ประมาณการไว   รวมทั้งสิ้น   26,502,100.-  บาท

รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป  2554 ป  2555 ป  2556

ก.รายไดภาษีอากร

 จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร 12,747,894.41  14,675,000.00    15,326,000.00

 1.1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 232,058.72       300,000.00 250,000.00

 1.2. ภาษีบํารุงทองที่ 19,134.94         20,000.00 20,000.00

 1.3 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กําหนด 9,345,931.72     10,800,000.00 11,700,000.00

 แผนฯ

 1.4 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 797,213.97       800,000.00 1,020,000.00

 1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ - 30,000.00 10,000.00

 1.6 ภาษีปาย 115,575.33       120,000.00 150,000.00

 1.7 อาการฆาสัตว 24,283.00         30,000.00 26,000.00

 1.8 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต -  - -

 และลอเลื่อน

 1.9 ภาษีสุรา 463,213.65       600,000.00          480,000.00

 1.10 ภาษีสรรพสามิต 1,116,411.43     1,440,000.00       1,020,000.00

 -2- 

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2556

รายรับ หมายเหตุ



รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป  2554 ป  2555 ป  2556

 1.11 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ 583,144.00       500,000.00          600,000.00

 และนิติกรรมที่ดิน
 1.12 คาภาคหลวงแร 31,429.33         20,000.00           20,000.00

 1.13 คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม 19,498.32         15,000.00           30,000.00

ข.รายไดที่มิใชภาษีอากร

1.หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและ 171,407.30      240,100.00 185,600.00
   ใบอนุญาต

  1.1  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุม 34,308.00         35,000.00 35,000.00
 การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว

  1.2  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการใบ 1,712.05           1,000.00 2,000.00
อนุญาตการขายสุราและยาสูบ

  1.3  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ - 100.00 100.00
อนุญาตการพนัน

 1.4 คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 46,950.00         75,000.00 60,000.00

 1.5  คาปรับผูกระทําความผิด 6,480.00           2,000.00 2,000.00
กฎหมาย และขอบัญญัติทองถิ่น

  1.6 คาใบอนุญาตประกอบการคา 32,200.00         40,000.00 35,000.00
สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
 1.7 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่ 1,100.00           1,000.00 1,000.00

หรือทางสาธารณะ

 1.8 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนาย 12,500.00         10,000.00 10,000.00
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
  1.9  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการ 4,800.00           5,000.00 5,000.00
โฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
  1.10  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมาย 24,925.00         36,000.00 20,000.00
จราจรทางบก

  1.11  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการ 440.00             500.00 500.00

ควบคุมอาคาร
  1.12 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ 1,730.00           1,000.00 2,000.00
ทะเบียนราษฎร

 -3-

รายรับ หมายเหตุ



รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป  2554 ป  2555 ป  2556

 1.13 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบ 3,696.00           1,500.00 2,000.00
 คุมอาคาร

 1.14 คาปรับการผิดสัญญา 566.25             30,000.00 10,000.00
 1.15 คาปรับอื่นๆ - 2,000.00 1,000.00            

2. รายไดจากทรัพยสิน 190,584.64      295,000.00        210,000.00

 2.1 ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. 26,617.89         20,000.00 30,000.00

 2.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 19,286.75         25,000.00 30,000.00

 2.3 คาเชาหรือคาบริการสถานที่ 144,680.00       250,000.00 150,000.00

 3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ 530,518.00      400,000.00        600,000.00

 การพาณิชย

 3.1 รายไดจากการดําเนินกิจการตลาด 530,518.00       400,000.00          600,000.00

4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 273,608.50      71,000.00 180,500.00

 4.1 คาขายแบบแปลน 124,400.00       20,000.00           20,000.00

 4.2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 147.00             1,000.00             500.00

 4.3 เงินอุดหนุน/ชดเชยที่สถานบันการ - 40,000.00           40,000.00

 แพทยฉุกเฉินแหงชาติจายใหแกหนวย

ปฏิบัติการฉุกเฉิน

 4.4 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 149,061.50       10,000.00           120,000.00

ค. เงินชวยเหลือ

 1. หมวดเงินอุดหนุน 11,569,146.00  12,000,000.00    10,000,000.00

 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 9,257,482.00     

 (1) เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่ 10,300,000.00     8,500,000.00

 (2) เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจ 1,700,000.00       1,500,000.00

  ถายโอน

  (3) เงินอุดหนุนทั่วไปภายใตโครงการ -  -

  ไทยเขมแข็ง 2555

  (4)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,311,664.00     

รวมท้ังสิ้น 25,483,158.85  27,681,100.00    26,502,100.00   

 -4-

รายรับ หมายเหตุ



2.2   รายจายจําแนกตามแผนงาน

จายจริง งบประมาณ งบประมาณ

ป  2554 ป  2555 ป  2556

ดานบริหารทั่วไป

-  แผนงานบริหารทั่วไป 9,631,688.76     8,886,825 9,783,093

-  แผนงานรักษาความสงบภายใน 1,101,286.27     1,278,700 1,561,458

ดานบริการชุมชนและสังคม

-  แผนงานดานการศึกษา 3,169,850.98     6,327,540 3,533,000

-  แผนงานสาธารณสุข 1,249,553.00     1,263,400 1,435,492

-  แผนงานสังคมสงเคราะห 113,750.00       220,000 200,000

-  แผนงานเคหะและชุมชน 2,446,855.55     2,387,440 2,733,725

-  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 339,960.00       40,000 35,000

-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 1,471,600.00     1,328,000 1,195,000

    และนันทนาการ

ดานการเศรษฐกิจ

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,430,259.50     2,325,900 1,988,899

-  แผนงานการเกษตร 330,600.00       268,760 366,674

-  แผนงานการพาณิชย 159,259.97       674,700 711,000

ดานงบกลาง

-  แผนงานงบกลาง 1,598,488.00     2,679,835 2,958,759

ดานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 - แผนงานการศึกษา 983,664.00       

 - แผนงานงบกลาง 1,328,000.00     

รวม 25,354,816.03  27,681,100    26,502,100

2.3 รายจายตามหมวดรายจาย

จายจริง งบประมาณ งบประมาณ

ป  2554 ป  2555 ป  2555

1. รายจายงบกลาง 1,598,488.00 2,679,835.00  2,958,759

2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 6,334,743.00 6,774,900.00  7,802,227

3. หมวดคาจางชั่วคราว 2,848,951.00 4,093,996.00  3,632,274

4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 9,830,601.42 9,734,969.00  9,242,240

5. หมวดคาสาธารณูปโภค 720,129.52 949,000.00     760,500

6. หมวดเงินอุดหนุน 914,409.09 1,148,600.00  879,400

7. หมวดรายจายอ่ืน - - -

8. คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 795,830.00 2,299,800.00  1,226,700

9. อุดหนุนทั่วไปภายใตแผนปฏิบัติการไทย -  -

เขมแข็ง 2555 2,311,664.00

10. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -

รวม 25,354,816.03 27,681,100 26,502,100

ดาน / แผนงาน หมายเหตุ

 -5-

ดาน / แผนงาน หมายเหตุ



   2.4  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสม  (รายจายที่ไมนําไปตั้งงบประมาณ ) มีดังน้ี

 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  จํานวน  2,311,664.-บาท

3. ภาระผูกพันในการกอหน้ีผูกพัน  งบประมาณรายจายประจําป - ไมมี-

4. รายละเอียดรายจายบางรายการที่จําเปนตองใชในการบริหารกิจการขององคกร  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556

  ก. คาใชจายในการบริหารงานบุคคล (ท่ีตั้งจายจากรายไดไมรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

   (1) เงินเดือน ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 4,118,159 บาท

   (2)  คาจางประจํา ตั้งจายรวมทั้งสิ้น - บาท

   (3)  คาจางชั่วคราว ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 2,531,994 บาท

   (4)  คารักษาพยาบาล ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 180,000 บาท

   (5)  คาเชาบาน ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 206,000 บาท

   (6)  คาชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 55,000                     บาท

   (7) เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 1,661,072 บาท

   (8)  เงินประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 210,400 บาท

   (9)  เงินคาปวยการตาง ๆ ตั้งจายรวมทั้งสิ้น - บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,962,625 บาท

       หมายเหต ุ    คิดเปนรอยละ   33.81  ของรายจายที่ตั้งจายจากรายได รวมเงินอุดหนุนทั่วไป

ข.  รายจายที่องคกรใชจายในการพัฒนาองคกร  ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ปรากฎใน

แผนงาน

 - ครุภัณฑสํานักงาน 66,300           บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

- การรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล

ภายใน

7,500            บริหารงานทั่วไป กองคลัง

- สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

13,000           การศึกษา กองการศึกษา

6,500            อุตสาหกรรม กองชาง

และการโยธา

 -  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 30,000           บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

3,600            การศึกษา กองการศึกษา

15,000           อุตสาหกรรม กองชาง

และการโยธา
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ชื่อโครงการ จํานวนเงิน หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ



ปรากฎใน

แผนงาน

 - ครุภัณฑงานบานงานครัว 3,600            การศึกษา กองการศึกษา

 -ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 25,000           การรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล

ภายใน

 -ครุภัณฑภาคสนาม 48,000 การรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล

ภายใน

 -ครุภัณฑการแพทย 47,400 สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

1.  โครงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภค 100,000 การรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล

ภายใน

2.  โครงการกอสราง/ตอเติมอาคาร 350,000 การพาณิชย กองสาธารณสุขฯ

เพิงพักตลาดสดเทศบาล

3.  โครงการวางทอระบายน้ํา  159,600 เคหะและชุมชน กองชาง

คสล.ถนนเทศบาล 6  หมูที่ 4    

4.  โครงการวางทอระบายน้ํา 38,000 เคหะและชุมชน กองชาง

ขางตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว  

หมูที่ 4  

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.    78,000           เคหะและชุมชน กองชาง

ซ.  8 เชื่อม ซ. 10 หมูที่ 5 

ต. โพธิ์ไทร  อ. ปาติ้ว  จ.  ยโสธร

5.  โครงการกอสรางถนน คสล. 56,700           อุตสาหกรรม กองชาง

 ขางตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว และการโยธา

 หมูที่ 4  

6.  โครงการกอสรางทางเทา  81,000           อุตสาหกรรม กองชาง

ถนนเทศบาล 6   หมูที่ 4  และการโยธา

7.  โครงการขยายไหลทาง คสล. 97,500           อุตสาหกรรม กองชาง

ซอยเทศบาล 8  หมูที่ 5  และการโยธา

รวมท้ังสิ้น 1,226,700     

ชื่อโครงการ จํานวนเงิน หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
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สวนที่  2

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

เรื่อง

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว     จังหวัดยโสธร



งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ยอดรวม 26,502,100 .-บาท

  แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี

  ก. ดานบริหารทั่วไป

      1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 9,783,093 .-บาท

      2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 1,561,458 .-บาท

 ข. ดานบริการชุมชนและสังคม

     1.  แผนงานการศึกษา ยอดรวม 3,533,000 .-บาท

     2.  แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 1,435,492 .-บาท

     3.  แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 200,000 .-บาท

     4.  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 2,733,725 .-บาท

     5.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 35,000 .-บาท

     6.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม ยอดรวม 1,195,000 .-บาท

         และนันทนาการ

 ค.  ดานการเศรษฐกิจ

     1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 1,988,899 .-บาท

     2.  แผนงานการเกษตร ยอดรวม 366,674 .-บาท

     3.  แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 711,000 .-บาท

 ง.   ดานการดําเนินงานดานอื่น

     1.  แผนงานงบกลาง ยอดรวม 2,958,759 .-บาท

             เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร  ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา

ทองถิ่นตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลใหความเห็นชอบตอไป

หลักการ

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

อําเภอปาติ้ว     จังหวัดยโสธร
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บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2556

ของเทศบาลตําบลปาติ้ว

  เหตุผล



     โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556   อาศัยอํานาจ

ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552)  มาตรา 65 

จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายขึ้นไว  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว  

และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดยโสธร  ดังตอไปนี้

     ขอ 1.  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

     ขอ 2.  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1   ตุลาคม   พ.ศ. 2555   เปนตนไป

     ขอ 3.  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2556 ใหตั้งจายเปนจํานวนรวม 

ทั้งสิ้น 26,502,100.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

 

ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป

ก. ดานบริหารทั่วไป

    1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 9,783,093 .-บาท

    2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 1,561,458 .-บาท

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม

    1.  แผนงานการศึกษา ยอดรวม 3,533,000 .-บาท

    2.  แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 1,435,492 .-บาท

    3.  แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 200,000 .-บาท

    4.  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 2,733,725 .-บาท

    5.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   ยอดรวม 35,000 .-บาท

    6.  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม ยอดรวม 1,195,000 .-บาท

        และนันทนาการ

ค.  ดานการเศรษฐกิจ

    1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 1,988,899 .-บาท

    2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 366,674 .-บาท

    3. แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 711,000 .-บาท

ง.   ดานการดําเนินงานดานอื่น

     1.  แผนงานงบกลาง ยอดรวม 2,958,759 .-บาท

***********************************
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2556

อําเภอปาติ้ว     จังหวัดยโสธร

ของเทศบาลตําบลปาติ้ว



ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฎในสวนที่  3

       ขอ 5.  ให นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปน

ไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล

       ขอ 6.  ให นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว   มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

       

                (  มงคล  พฤกษา  )

  ตําแหนง   นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว

(ลงนาม)

ตําแหนง   ผูวาราชการจังหวัดยโสธร

เห็นชอบ

          (ลงชื่อ) ดาบตํารวจ
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 - ประมาณการรายรับ

 - รายจายตามแผนงาน

 - รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

สวนที่  3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว     จังหวัดยโสธร



ก.  รายไดภาษีอากร

จัดเก็บเอง

1.  หมวดภาษีอากร รวม 15,326,000.00     บาท

1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   จํานวน  250,000.-  บาท  

คําชี้แจง ต่ํากวาปที่แลว  จํานวน  50,000.-  บาท  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง

จึงคาดวาจะไดรับลดลง

1.2  ภาษีบํารุงทองที่  จํานวน  20,000.-  บาท 

คําชี้แจง เทากับปที่แลว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

1.3  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ  จํานวน  11,700,000.-  บาท  

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว จํานวน 900,000.-บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

จึงคาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น

1.4  ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9   จํานวน  1,020,000.-  บาท 

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว  จํานวน  220,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

จึงคาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น

1.5  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จํานวน 10,000.-  บาท  

คําชี้แจง ต่ํากวาปที่แลว  จํานวน  20,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง 

จึงคาดวาจะไดรับลดลง

1.6  ภาษีปาย  จํานวน   150,000.-   บาท 

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว  จํานวน  30,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

จึงคาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น

1.7  อากรการฆาสัตว   จํานวน  26,000.- บาท

คําชี้แจง ต่ํากวาปที่แลว  จํานวน  4,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง

จึงคาดวาจะไดรับลดลง

1.8  ภาษีสุรา   จํานวน   480,000.-   บาท

คําชี้แจง ต่ํากวาปที่แลว  จํานวน  120,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง

จึงคาดวาจะไดรับลดลง

1.9  ภาษีสรรพสามิต   จํานวน   1,020,000.-   บาท

คําชี้แจง ต่ํากวาปที่แลว  จํานวน  420,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง

จึงคาดวาจะไดรับลดลง

1.10  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน    จํานวน    600,000.-   บาท 

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว  จํานวน  100,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

จึงคาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น

1.11  คาภาคหลวงแร   จํานวน   20,000.-   บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว   จังหวัดยโสธร



1.12  คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม    จํานวน   30,000.-  บาท 

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว  จํานวน  15,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

จึงคาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น

ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร 

1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต        รวม   185,600.-    บาท

1.1  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  จํานวน  35,000.- บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

1.2  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   จํานวน  2,000.- บาท

 คําชี้แจง  สูงกวาปที่แลว จํานวน  1,000.- บาท  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

จึงคาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น

1.3  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน  จํานวน  100.- บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม  จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

1.4  คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   จํานวน  60,000.- บาท

 คําชี้แจง  ต่ํากวาปที่แลว จํานวน  15,000.- บาท  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง

จึงคาดวาจะไดรับลดลง

1.5  คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถิ่น    จํานวน    2,000.-   บาท 

คําชี้แจง เทากับปที่แลว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม  จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

1.6  คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน    35,000.- บาท

คําชี้แจง ต่ํากวาปที่แลว จํานวน  5,000.-บาท  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง 

จึงคาดวาจะไดรับลดลง

1.7  คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ  จํานวน   1,000.- บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

1.8  คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายหรือสถานที่สะสมอาหาร  จํานวน   10,000.-  บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

1.9  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง  จํานวน   5,000.-  บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

1.10  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  จํานวน  20,000.- บาท

คําชี้แจง ต่ํากวาปที่แลว จํานวน  16,000.-บาท  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง 

จึงคาดวาจะไดรับลดลง

1.11  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน  500.- บาท

คําชี้แจง   เทากับปที่แลว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

1.12  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  จํานวน  2,000.- บาท

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว จํานวน  1,000.-  บาท  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

จึงคาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น

1.13  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน   2,000.-   บาท

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว จํานวน  500.-  บาท  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

จึงคาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น

1.14  คาปรับการผิดสัญญา     จํานวน   10,000.-  บาท

คําชี้แจง   ต่ํากวาปที่แลว  จํานวน  20,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง 
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จึงคาดวาจะไดรับลดลง

1.15  คาปรับอ่ืนๆ      จํานวน   1,000.-   บาท

คําชี้แจง   ต่ํากวาปที่แลว  จํานวน  1,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง 

จึงคาดวาจะไดรับลดลง

2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน    รวม    210,000.-   บาท

2.1  ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. จํานวน  30,000.-  บาท

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว จํานวน  10,000.-  บาท  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

จึงคาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น

2.2  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  จํานวน  30,000.-  บาท

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว จํานวน  5,000.-  บาท  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

จึงคาดวาจะไดรับเพิมขึ้น

2.3  คาเชาหรือคาบริการสถานที่   จํานวน  150,000.- บาท

คําชี้แจง   ต่ํากวาปที่แลว  จํานวน  100,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง 

จึงคาดวาจะไดรับลดลง

3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย          รวม     600,000.-    บาท

3.1  รายไดจากการดําเนินกิจการตลาด     จํานวน  600,000.- บาท

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว จํานวน  200,000.-  บาท  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

จึงคาดวาจะไดรับเพิมขึ้น

4.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    รวม  180,500.-   บาท 

4.1  คาขายแบบแปลน  จํานวน  20,000.- บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

4.2  คารับรองสําเนาและถายเอกสาร     จํานวน   500.- บาท

คําชี้แจง   ต่ํากวาปที่แลว  จํานวน  500.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง 

จึงคาดวาจะไดรับลดลง

4.3  เงินอุดหนุน/ชดเชยที่สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติจายใหแกหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน   

จํานวน  40,000.-  บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

4.4  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  จํานวน  120,000.- บาท

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว จํานวน  110,000.-  บาท  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

จึงคาดวาจะไดรับเพิมขึ้น

ค. เงินชวยเหลือ

1.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    รวม  10,000,000.-  บาท

1.1  เงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหนาที่       จํานวน  8,500,000.-   บาท                                                

คําชี้แจง   ต่ํากวาปที่แลว  จํานวน  1,800,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง 

จึงคาดวาจะไดรับลดลง

1.2  เงินอุดหนุนทั่วไป  ตามภารกิจถายโอน   จํานวน  1,500,000.-   บาท 

คําชี้แจง   ต่ํากวาปที่แลว  จํานวน  200,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง 

จึงคาดวาจะไดรับลดลง
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วัตถุประสงค

1.  เพื่อใหการบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2.  เพื่อใหการดําเนินงานแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนเปนไป  

ดวยความรวดเร็ว

3.  เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเทศบาลเปน

ไปอยางมีประสิทธิภาพ

4.  เพื่อใหการบริหารงานในดานกิจการสภาเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย

5.  เพื่อใหงานดานกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมตาง ๆ ของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย

งานที่ทํา

1. บริหารงานบุคคลของเทศบาล

2. การดําเนินกิจการสภา และการประชุมสภา

3. จัดเก็บสถิติขอมูล จัดทํางบประมาณ

4. ประชาสัมพันธ จัดทําประกาศตาง ๆ

5. จัดทํานิติกรรมตาง ๆ

6. จัดทําแผนปฏิบัติการ ,แผนพัฒนาสามป  และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

หนวยงานที่รับผิดชอบ 1. สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม       7,950,919             

2  กองคลัง งบประมาณรวม      1,832,174             
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

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

เทศบาลตําบลปาติ้ว

รายจายตามแผนงาน

ดานบริหารงานทั่วไป



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา รายจาย คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

และ ชั่วคราว ใชสอย  และ สาธารณูปโภค อื่น ที่ดิน  และ เจาของ บัญชี

คาจางประจํา วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ

1.งานบริหารงานทั่วไป 4,280,610     1,026,470  1,950,000     415,000       10,000       - 96,300         7,778,380     สํานักปลัดฯ 00111

2.งานวางแผนสถิติ 152,539        20,000          - - - 172,539        สํานักปลัดฯ 00112

และวิชาการ

3.งานบริหารงานคลัง 1,033,119     343,555     433,000        15,000         - - 7,500          1,832,174     กองคลัง 00113

รวม 5,466,268     1,370,025  2,403,000     430,000       10,000       - 103,800       9,783,093     

งาน เงินอุดหนุน รวม
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว   จังหวัดยโสธร

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป



วัตถุประสงค

1.   เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยภายในเทศบาล

2.   เพื่อบริหารจัดการดานการปองกันภัยฝายพลเรือน

3.   บริหารและวางแผนงานเทศกิจใหเปนระบบและตอเนื่อง

4.   บริหารงานบุคคลที่ดําเนินงานดานน้ี

งานที่ทํา

1.   บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเทศบาล

2.   ปฏิบัติตามแผนงานปองกันภัยฝายพลเรือน

3.   ดําเนินงานตามแผนงานปองกันและระงับอัคคีภัย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1.   สํานักปลัดเทศบาล    งบประมาณรวม 1,561,458    บาท

รายจายตามแผนงาน

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา รายจาย คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

และ ชั่วคราว ใชสอย  และ สาธารณูปโภค อื่น ที่ดิน  และ เจาของ บัญชี

คาจางประจํา วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ

1.งานปองกันภัยฝายพลเรือน 339,551        486,907     542,000    - 20,000       - 173,000        1,561,458    สํานักปลัดฯ 00123

และระงับอัคคีภัย

รวม 339,551        486,907     542,000    -             20,000       -        173,000        1,561,458    

งาน เงินอุดหนุน รวม
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว   จังหวัดยโสธร

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



วัตถุประสงค

1. เพื่อวางแผนดานการใหบริการศึกษาในเขตเทศบาล

2. เพื่อดําเนินการจัดการศึกษา  ระดับกอนปฐมศึกษา

3. การบริหารงานบุคคลที่ดําเนินงานในดานนี้

งานที่ทํา

1.จัดใหมีการศึกษา  ระดับกอนปฐมศึกษา

2.จัดเก็บขอมูล  วางแผน  การจัดการศึกษาในชุมชน

3. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1.   กองการศึกษา งบประมาณ   3,533,000    บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว

รายจายจําแนกตามแผนงาน



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา รายจาย คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

และ ชั่วคราว ใชสอย  และ สาธารณูปโภค อื่น ที่ดิน  และ เจาของ บัญชี

คาจางประจํา วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ

1. งานบริหารทั่วไป 755,280        18,720     708,800      16,500.00     - 20,200         1,519,500   กองการศึกษา 00211

เกี่ยวกับการศึกษา

2.งานระดับกอนวัยเรียน    1,538,100   101,000        374,400.00    - 2,013,500   กองการศึกษา 00212

    และประถมศึกษา

รวม 755,280        18,720     2,246,900   117,500        374,400        -         20,200         3,533,000   

งาน เงินอุดหนุน รวม
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว   จังหวัดยโสธร

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชน และสังคม

แผนงานการศึกษา



วัตถุประสงค

1. เพื่อใหบริการดานสาธารณสุขตาง ๆ  ในเขตเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย

2. เพื่อจัดการดานการสงเสริมสุขภาพประชาชนใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

3. เพื่อวิจัย   วางแผน   และประชาสัมพันธการสงเสริมงานดานการสาธารณสุข

4. บริหารงานบุคคลที่ดําเนินงานดานน้ี

งานที่ทํา

1. จัดใหบริการรักษาพยาบาลเบื้องตน

2. จัดโครงการใหความรูดานการปองกันและสงเสริมสุขภาพ

3. เก็บขอมูล   วางแผน   วิจัยดานสาธารณสุข

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งบประมาณ      1,435,492    บาท

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชน และสังคม

แผนงานสาธารณสุข
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา รายจาย คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

และ ชั่วคราว ใชสอย  และ สาธารณูปโภค อื่น ที่ดิน  และ เจาของ บัญชี

คาจางประจํา วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 555,312      193,680   265,600    1,500          47,400    1,063,492   กอง 00211

สาธารณสุข สาธารณสุขฯ

2. งานบริการสาธารณสุขและ 312,000    60,000      372,000     กอง 00223

งานสาธารณสุขอื่น สาธารณสุขฯ

รวม 555,312      193,680   577,600    1,500          60,000      -       47,400    1,435,492   
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว   จังหวัดยโสธร

แผนงานสาธารณสุข

งาน เงินอุดหนุน รวม

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชน และสังคม



วัตถุประสงค

1.  เพื่อใหการบริการสงเคราะหผูสูงอายุ

2. เพื่อใหการบริการสาธารณะแกชุมชน

3. เพื่อใหการสงเสริมสวัสดิการแมและเด็กและเยาวชน

งานที่ทํา

1. การจัดใหมีสวัสดิการแมและเด็ก ,ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ

2. การจัดเก็บขอมูล วางแผน ใหบริการดานสังคมสงเคราะห

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. กองการศึกษา งบประมาณรวม 200,000       บาท

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชน และสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา รายจาย คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

และ ชั่วคราว ใชสอย  และ สาธารณูปโภค อื่น ที่ดิน  และ เจาของ บัญชี

คาจางประจํา วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ

1. งานสวัสดิการสังคมและ - - 200,000         - - - - 200,000  กอง 00232

สังคมสงเคราะห การศึกษา

รวม -               -           200,000         -             -         -     -         200,000  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว   จังหวัดยโสธร

แผนงานสังคมสงเคราะห

งาน เงินอุดหนุน รวม

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชน และสังคม



วัตถุประสงค

1. เพื่อวางแผนดานการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล

2. เพื่อดําเนินการดานการรักษาความสะอาด ถนน ลําน้ําในชุมชนใหถูกตองตามสุขลักษณะ

3. เพื่อใหบริการสาธารณะแกชุมชน

4. บริหารงานบุคคลที่ดําเนินงานดานน้ี

งานที่ทํา

1. การจัดใหมีแสงสวาง ถนนหนทาง คูคลอง

2. การเก็บขยะมูลฝอยและกําจัดสิ่งปฏิกูล

3. เก็บขอมูล วางแผน วิจัยดานการบริการสาธารณะของชุมชน

หนวยงานที่รับผิดชอบ                                         

1.   กองชาง  งบประมาณ   1,574,475           บาท

2.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม           งบประมาณ    1,159,250 บาท

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชน และสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา รายจาย คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

และ ชั่วคราว ใชสอย  สาธารณูปโภค อื่น ที่ดิน  และ เจาของ บัญชี

คาจางประจํา และวัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ

1. งานไฟฟาถนน - 245,462    150,000    200,000      595,462    กองชาง 00242

2. งานบําบัดน้ําเสีย - 50,000      275,600      325,600    กองชาง 00245

3.งานกําจัดขยะมูลฝอย - 382,450    776,800    1,159,250  กองสาธารณสุขฯ 00244

และสิ่งปฏิกูล

4. งานสวนสาธารณะ - 138,413    425,000    90,000          653,413    กองชาง 00243

รวม -             766,325    1,401,800  90,000          200,000      -        275,600      2,733,725  

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน เงินอุดหนุน รวม
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว   จังหวัดยโสธร

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชน และสังคม



วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการจัดกิจกรรมที่ประชาชน   ใหเกิดประสิทธิภาพ

2. เพื่อใหการปองกันปญหายาเสพติด  ในชุมชน

งานที่ทํา

1. การรณรงคตอตาน   โรคเอดส   ยาเสพติดในชุมชน

2. จัดใหมีการศึกษาระดับกอนปฐมศึกษา

3.  การทําเอกสารประชาสัมพันธ   ใหความรู

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. กองการศึกษา งบประมาณ     35,000      บาท

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชน และสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

 -26-

รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาต้ิว



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา รายจาย คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

และ ชั่วคราว ใชสอย  และ สาธารณูปโภค อื่น ที่ดิน  และ เจาของ บัญชี

คาจางประจํา วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ

1. งานสงเสริมและสนับสนุน - - 25,000       - 10,000       - - 35,000   กองการ 00252

ความเขมแข็งของชุมชน ศึกษา

รวม -            -           25,000       -             10,000       -         -            35,000   

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชม

งาน เงินอุดหนุน รวม
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว   จังหวัดยโสธร

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชน และสังคม



วัตถุประสงค

1.  เพื่อทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล

2.  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีตาง ๆ

งานที่ทํา

1. การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญตางๆ และงานประเพณี  ไดแก งานแหเทียนพรรษา

ประจําปการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจําป งานลอยกระทง ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1.  กองการศึกษา งบประมาณ  1,195,000    บาท

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชน และสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาต้ิว



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา รายจาย คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

และ ชั่วคราว ใชสอย  และ สาธารณูปโภค อื่น ที่ดิน  และ เจาของ บัญชี

คาจางประจํา วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ

1. งานกีฬาและนันทนาการ - - 180,000 - - - - 180,000      กองการศึกษา 00262

2. งานศาสนาและวัฒนธรรม - - 1,010,000     - 5,000        - - 1,015,000   กองการศึกษา 00263

ทองถิ่น

รวม -            -        1,190,000     -              5,000        -       -             1,195,000   
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว   จังหวัดยโสธร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน เงินอุดหนุน รวม

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชน และสังคม



วัตถุประสงค

1.  เพื่อใหการควบคุมงานกอสราง  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2.  เพื่อใหการควบคุมอาคาร   ผังเมือง  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3.  เพื่อการสํารวจออกแบบงานกอสราง  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

งานที่ทํา

1. การกอสรางถนน  ซอยตาง ๆ

2. การออกแบบควบคุมการกอสราง

3. การพัฒนาบุคลากรในดานน้ี

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1.  กองชาง งบประมาณ 1,988,899    บาท

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาต้ิว



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา รายจาย คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

และ ชั่วคราว ใชสอย  และ สาธารณูปโภค อื่น ที่ดิน  และ เจาของ บัญชี

คาจางประจํา วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 433,349         20,000      21,500         474,849     กองชาง 00311

อุตสาหกรรมและการโยธา

2. งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 519,156       264,254         493,940    1,500          235,200       1,514,050   กองชาง 00312

รวม 519,156       697,603         513,940    1,500          -         -       256,700       1,988,899   
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว   จังหวัดยโสธร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน เงินอุดหนุน รวม

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ



วัตถุประสงค

1.  เพื่อใหการบริการวิชาการเกษตร  ตลอดจนสงเสริมความรู  ดานการเกษตร

2.  เพื่อใหนําความรูดานการเกษตรไปใชใหเกิดประโยชน

งานที่ทํา

1.  การฝกอบรมใหความรู  สนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย แกเกษตรกร

2.  การศึกษาดูงานนอกสถานที่

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1.  กองการศึกษา งบประมาณ  366,674    บาท

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาต้ิว



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา รายจาย คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

และ ชั่วคราว ใชสอย  และ สาธารณูปโภค อื่น ที่ดิน  และ เจาของ บัญชี

คาจางประจํา วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ

1. งานสงเสริมการเกษตร 166,660      99,014      101,000     - - - - 366,674         กอง 00321

การศึกษา

รวม 166,660      99,014      101,000     -                 -          -        -           366,674         
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว   จังหวัดยโสธร

แผนงานการเกษตร

งาน เงินอุดหนุน รวม

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ



วัตถุประสงค

1.  เพื่อใหการบริหารงานโรงฆาสัตว   เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2.  เพื่อใหการบริหารจัดการตลาดสด   เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

งานที่ทํา

1.  การบริหารงานโรงฆาสัตว  

2.  การบริหารจัดการตลาดสดเทศบาล   อาคารพาณิชย

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. กองสาธารณสุข งบประมาณ 511,000 บาท

2.กองชาง งบประมาณ 200,000 บาท

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว



เงินเดือนและ คาจาง คาตอบแทน คา รายจาย คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอย  และ สาธารณูปโภค อื่น ที่ดิน  และ เจาของ บัญชี

วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ

1. งานโรงฆาสัตว 15,000        120,000          135,000     กองสาธารณสุขฯ 00334

2.  งานตลาดสด 26,000        350,000 376,000     กองสาธารณสุขฯ

3.  งานกิจการประปา 200,000      200,000     กองชาง 00332

รวม  - -          41,000        120,000          200,000      -        350,000 711,000     

งาน เงินอุดหนุน รวม
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว   จังหวัดยโสธร

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย



วัตถุประสงค

1.  เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนไปดวยความเรียบรอย

2.  เพื่อใหการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ   เอกชนและองคกรอื่นใดเปนไปตามเปาหมาย

ที่กําหนดไว

3.  เพื่อใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอื่นเปนไปดวยความเรียบรอย

งานที่ทํา

1. บริหารงานเกี่ยวกับการชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ย

2. บริหารงานตามขอผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไวกับบุคคลภายนอก

3. ตั้งเงินสํารองจายไวใชจายในกิจการที่ไมสามารถคาดการไวลวงหนา

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1.  สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณ  2,958,759    บาท

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานงบกลาง

แผนงานงบกลาง
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว



เงินเดือนและ คาจาง คาตอบแทน คา รายจาย คาครุภัณฑ หนวยงาน รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอย  และ สาธารณูปโภค อื่น ที่ดิน  และ เจาของ บัญชี

วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ

1. งานงบกลาง - 2,958,759     สํานักปลัดฯ 00411

รวม  - -          -             -               -              -              -           2,958,759     
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว   จังหวัดยโสธร

แผนงานงบกลาง

งาน เงินอุดหนุน รวม

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานงบกลาง
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 
เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักปลัดเทศบาล 

 
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น     12,471,136.-บาท   แยกเปน 
 
1. งบกลาง                   ตั้งไว 2,958,759.-บาท         แยกเปน 
1.1.  ประเภทชําระหน้ีเงินกูและดอกเบ้ีย 
 1.1.1  ชําระหน้ีเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ตั้งไว  1,398,800.-บาท 

 เพื่อชําระหนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.)  (ตามสัญญากูเงิน เลขที่ 
1043/50/2555  เงินกูจํานวน  11,932,000.-บาท  กําหนดสงคืนภายใน 10 ป  กําหนดชําระในปที่ 1  เงินตน
จํานวน  1,040,834.45 บาท  ดอกเบี้ยจํานวน  357,960.-บาท รวมเปนเงิน 1,398,794.45บาท)  ตั้งจายไว  
1,398,800.-บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 
1.2  ประเภท  รายจายตามขอผูกพัน 

1.2.1 เงินสมทบ กบท.   ตั้งไว 330,100.-บาท 
        เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น คํานวณ ตั้งจายในอัตรารอยละ 2 

ของประมาณการรายรบัในปงบประมาณนี้  ไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ตามหนังสือสํานกักองทุน
บําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 1766  ลงวันที่  26 สิงหาคม 2554  
(ประมาณการรายรบัไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลในปงบประมาณ 2556  ประมาณการไวจํานวน  
16,502,100.-บาท คิดเปนเงิน 330,042.-บาท )  ตั้งจายไว  330,100.-บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 

1.2.2  เงินสมทบ ส.ท.ท.                   ตั้งไว    58,510.-บาท 
          เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ตามหลกัเกณฑการตั้งจายในอัตรารอยละ 

1/6  ของรายรบัจรงิทกุประเภทของงบประมาณปทีล่วงมาแลว  ไมรวมเงนิกู  เงินจายขาดเงินสะสม  และเงิน
อุดหนุนทุกประเภท ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2538 และ
หนังสอืสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ที่ ส.ท.ท. 562/2555  ลงวันที่  28  มิถนุายน 2555 และหนังสือ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 588.1/2555  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2555  ดังนี้ 

(1) คาบํารุงสมาคมสันนิบาตฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ต้ังไว  17,405.13 
                (เงินรายไดของเทศบาล ประจาํปงบประมาณ 2551  ไมรวมเงินกู  เงินจายขาดเงินสะสม  และ

เงินอุดหนุนทกุประเภท  เปนเงินจํานวน  10,422,237.19  ตั้งจายในอัตรารอยละ1/6  เปนเงิน  17,405.13.-บาท )  
(2) คาบํารุงสมาคมสันนิบาตฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ต้ังไว 17,854.32 

 (เงินรายไดของเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2552  ไมรวมเงนิกู  เงนิจายขาดเงินสะสม  
และเงินอุดหนุนทกุประเภท  เปนเงินจํานวน  10,691,212.55  ตั้งจายในอัตรารอยละ1/6  เปนเงิน  17,854.32.-บาท) 

(3) คาบํารุงสมาคมสันนิบาตฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ต้ังไว  23,236.40 บาท 
                 (เงินรายไดของเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2554  ไมรวมเงินกู  เงินจายขาดเงินสะสม  

และเงินอุดหนุนทุกประเภท  เปนเงินจํานวน  13,914,012.85  ตั้งจายในอัตรารอยละ1/6  เปนเงิน  23,236.40.-บาท ) 
โดยตั้งจายไว จํานวน 58,510.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 
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1.2.3 เงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับทองถิ่นของเทศบาล  ตั้งไว  65,000.-  บาท 
       เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นของเทศบาล  ตามหนงัสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552  และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่  26 กรกฎาคม 2554  โดยเทศบาลตอง
สมทบไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับการจัดสรรจากกองทุน(40บาท/รายหัว
ประชากร)  เทศบาลสงสมทบเงินรายหัวตามจํานวนประชากรในเขตเทศบาล  จํานวน 3,032 คน  
(ขอมูล  ณ  วันที่  30  เมษายน 2555) เปนเงิน  121,280.-บาท  ตั้งจายไว 65,000.-บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 

 

1.2.4 เงินทุนการศึกษา ตั้งไว 246,000.-บาท 
        เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษาใหกับคณะผูบรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจาหนาที่ของ

เทศบาลตําบลปาติ้ว  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829  ลงวันที่  15  กันยายน  
2552  แยกไดดังนี้ 

       (1)  ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  ต้ังจายไว  180,000.-บาท   
            เพื่อจายเปนคาใชจายในการศึกษาระดับปริญญาโท  ใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

และเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลปาติ้ว  จํานวน   3  ทุนๆละ 60,000.-บาท  เปนเงิน 180,000.-บาท  ตั้งจาย
จากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 

 

       (2)  ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  ต้ังจายไว  66,000.-บาท   
            เพื่อจายเปนคาใชจายในการศึกษาระดับปริญญาตรี  ใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

และเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลปาติ้ว  จํานวน   2  ทุนๆละ 33,000.-บาท  เปนเงิน  66,000.-บาท  ตั้งจายจาก
เงินรายได  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 
 

 1.2.5  เงินคาใชจายในการจัดการจราจร  ตั้งไว 50,000 .-บาท 
        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาอปุกรณเกี่ยวกับการจราจร เชนการทาสีตีเสน แผงกั้น  จัดทํา

ปายสัญญาณไฟจราจร และอืน่ๆที่เกี่ยวของ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 
 

          1.2.6  สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว 123,000.-บาท 
      เพื่อจายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  โดยยึดหลักการ ประชาชนออม 1 สวน  องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นสมทบ 1 สวน  และรัฐบาล 1 สวน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502  ลง
วันที่ 20  สิงหาคม  2553     

    (1)  กองทุนสวัสดิการผูสูงอายุ  เทศบาลตําบลปาติ้ว   ต้ังไว  73,000.-บาท 
     เพื่อจายสมทบกองทุนสวัสดิการผูสงูอายุ เทศบาลตําบลปาติ้ว ตามจํานวนสมาชิก  ณ  วันที่  

30  มิถุนายน  2555  จาํนวน 198 คน  เทศบาลจายสมทบจํานวน 365 บาทตอคนตอป เปนเงิน  72,270.-บาท  
โดยตั้งจายไว 73,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 

(2)  กองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวันละ 1 บาท) เทศบาลตําบลปาติ้ว  ตั้งไว  50,000.-บาท 
     เพื่อจายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวันละ 1 บาท) เทศบาลตําบลปาติ้ว  จํานวน

สมาชิก ณ วันที่  8  ธันวาคม  2553  จํานวน  131 คน เทศบาลจายสมทบจํานวน 365 บาทตอคนตอป เปนเงิน  
47,815.-บาท  โดยตัง้จายไว 50,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 
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1.3  ประเภท  เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม 

 1.3.1 เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม ตั้งไว     220,000.-บาท 
        เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสงัคมของคาจางชั่วคราวที่เทศบาลตองจายใหแก

พนักงานจาง  (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2555  เทศบาลสมทบในอัตรารอยละ 4) (เดอืน มกราคม  2556  – 
กันยายน 2556 เทศบาลสมทบในอัตรารอยละ 10)  โดยคํานวณเงินสมทบกองทุนประกันสงัคมจาก
คาตอบแทนของพนักงานจางแตละคน (2,531,994.-บาท  เปนเงิน 215,220.-บาท) ต้ังจายไวจํานวน  
220,000.-บาท ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 
 

1.4  ประเภทเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
 1.4.1  เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  ตั้งไว 6,000.-บาท 
        เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  จํานวน  1  รายๆละ 500 บาทตอเดือน  ต้ังจายไว 12 เดือน  
เปนเงิน 6,000.-บาท  เพื่อชวยเหลือเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพฯ ตามแผนพัฒนาเทศบาลและยุทธศาสตรการพัฒนา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)  

 

1.5  ประเภท  เงินสํารองจาย 
 1.5.1  เงินสํารองจาย             ตั้งไว        461,349 .- บาท 
          เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีทีม่ีความจําเปน ตามที่เทศบาลเห็นสมควรเหมาะสม ต้ังจาย
จากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)  
  
2.  รายจายประจํา         ตั้งไว  รวม             9,243,077.- บาท  แยกเปน 
       2.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา             ตั้งไว  รวม             4,772,700.- บาท  แยกเปน 

 2.1.1  เงินเดือน 
           ประเภท  เงินเดือนของผูบรหิารเทศบาล                               ต้ังไว     695,520 .- บาท 

                     เพื่อจายเปนเงินเดือน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจายไว 12 เดือน  ตามอัตรา
ที่กําหนดไวในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน ฯ ต้ังไวในงานบรหิารทั่วไป ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

2.1.2  เงินเดือน 
          ประเภท  คาตอบแทนประจําตําแหนงของผูบริหารเทศบาล            ตั้งไว   120,000.- บาท 

                    เพือ่จายเปนเงินคาตอบแทนประจําตาํแหนง ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตัง้จายไว  
12  เดือน  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน ฯ ตั้งไวในงานบริหารทั่วไป ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

2.1.3  เงินเดือน                                                        
          ประเภท  คาตอบแทนพิเศษของผูบริหารเทศบาล                        ตั้งไว   120,000.- บาท 

             เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพเิศษ  ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ตั้งจายไว  12  เดือน  
ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน ฯ ตั้งไวในงานบริหารทั่วไป ต้ังจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)  
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2.1.4  เงินเดือน 
          ประเภท  เงินเดือนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี            ตั้งไว  198,720.- บาท 

                   เพื่อจายเปนเงินเดือน ของเลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจายไว  12  เดือน  
ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน ฯ ตั้งไวในงานบริหารทั่วไป ต้ังจายจากเงินรายได 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

2.1.5  เงินเดือน 
          ประเภท  คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล                        ต้ังไว      1,490,400  .- บาท 

                   เพื่อจายเปนเงินเดือน ของประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภา
เทศบาล ตั้งไว 12  เดือน  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน ฯ ต้ังไวในงานบริหาร
ทั่วไป ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 
  2.1.6  เงินเดือน 
                    ประเภท  เงินเดือนพนักงาน                                      ตั้งไว      1,793,080.- บาท 

         เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจําป  ตามอัตรา
ที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป   ต้ังไว ดังนี้ 

  (1) งานบริหารทั่วไป                  ตั้งไว       1,300,990.- บาท 
  (2) งานวางแผนสถิติและวิชาการ                 ตั้งไว          152,539.- บาท 
  (3) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย       ตั้งไว          339,551.- บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานการรักษาความสงบภายใน ) 
          2.1.7  เงินเดือน 

         ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ                                       ตั้งไว            287,780.- บาท 
                    เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหกับพนกังานเทศบาล ที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบฯ เชน เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินคาตอบแทนรายเดือน ฯลฯ ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไป ต้ังจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

2.1.8  เงินเดือน 
          ประเภท  เงินประจําตําแหนง                                       ตั้งไว           67,200.- บาท 

                     เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับตําแหนงปลัดเทศบาล และตําแหนงบริหารอื่นๆที่มีสทิธิ์
ไดรับตั้งไวในงานบริหารทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 
     2.2  หมวดคาจางชั่วคราว       ตั้งไว  รวม             1,513,377.- บาท   แยกเปน 

 2.2.1 ประเภท   คาจางพนักงานจาง                                       ตั้งไว   1,005,177.- บาท 
                   เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนกังานจางของเทศบาล    ต้ังไวดังนี้ 

          (1)  งานบรหิารทั่วไป                                                       ตั้งไว   518,270 .- บาท 
          (2)  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                      ตั้งไว   486,907 .- บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน) 
 2.2.2 ประเภท   เงินเพิม่ตางๆ ของพนักงานจาง                              ต้ังไว  493,200 .- บาท 

                     เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหกบัพนักงานเทศบาลจาง ที่มสีิทธิไดรบัตามระเบียบฯ เชน เงินเพิม่การ
ครองชีพชั่วคราว และเงินเพิม่อื่น ๆ  ตั้งไวในงานบริหารทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 
          2.2.3 ประเภท เงินตอบแทนพิเศษ                                                 ต้ังไว     15,000 .- บาท 
                 เพื่อจายเปนคาตอบแทนพเิศษรายเดือนใหแกพนักงานจางที่ไดรบัตามระเบียบฯ ตั้งไวในงาน
บรหิารทั่วไป ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 
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       2.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ      ตั้งไวรวม     2,512,000.- บาท  แยกเปน 
           คาตอบแทน                          ตั้งไว      รวม     242,000.- บาท 
                     2.3.1  คาตอบแทน 
                       ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล                            ตั้งไว       20,000.- บาท 
                       เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารกัษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล  และผูมสีิทธิ์ไดรบัตาม
ระเบียบฯ ตั้งไวในงานบริหารทั่วไป   ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)               

2.3.2  คาตอบแทน 
                      ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         ตั้งไว     60,000.- บาท 

        เพื่อจายเปนเงินคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรับพนกังานเทศบาล  พนักงานจาง และ
ผูปฏิบัตงิานของเทศบาล  ต้ังไวในงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)  

           2.3.3  คาตอบแทน 
                      ประเภท  คาเชาบาน                                            ตั้งไว     84,000.- บาท            
                       เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มสีิทธิเ์บิกคาเชาบานตามระเบียบฯ ต้ังไวใน
งานบรหิารทั่วไป  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป)  
                     2.3.4  คาตอบแทน 
                     ประเภท  เงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร                                    ต้ังไว     10,000.- บาท 
                     เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  พนักงานเทศบาล  และผูมสีิทธิ์ไดรับตาม
ระเบียบฯ  ต้ังไวในงานบรหิารทั่วไป  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

          2.3.5   คาตอบแทน 
                        ประเภท  คาเบี้ยประชุม                      ต้ังไว     15,000.- บาท 
                        เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาที่ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบฯ   ตั้งไวในงานบริหาร
ทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 
                     2.3.6   คาตอบแทน 
              ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                                                                                                   ตั้งไว     5,000.- บาท 
                       เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัตริาชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล เชน เงินตอบแทน
ตอบแทนคณะกรรมการทีม่ีสทิธิ์ไดรับตามระเบียบ  ฯลฯ   ต้ังไวในงานบรหิารทั่วไป  ตั้งจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

2.3.7   คาตอบแทน 
              ประเภท  เงินประโยชนตอบแทนอื่น                                   ตั้งไว    48,000.- บาท 
                       เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสาํหรับพนักงานเทศบาลพนักงานจาง เปนกรณี
พิเศษ(เงินรางวลัประจําป) ฯลฯ   ต้ังไวในงานบรหิารทั่วไป  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป) 
           คาใชสอย        ต้ังไว  รวม   1,772,000.- บาท 

           2.3.8   คาใชสอย 
                          ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการ                        ตั้งไว         150,000.- บาท 
                          เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิารตาง ๆ ไดแก   คาบอกรับวารสาร  คาจางเหมา
บริการ  คาจัดทําพัสดุ  และคาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ  ตั้งไวในงานบริหารทั่วไป  ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 
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           2.3.9   คาใชสอย 
                         ประเภท  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรพัยสิน   ต้ังไว     65,000.- บาท 
                         เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ ที่ชํารุดเสียหาย   ไดแก  
เครื่องโทรศพัท  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรบัอากาศ  รถยนต  รถจักรยนต  ฯลฯ   ต้ังไว ดังนี้ 

             (1) งานบรหิารทั่วไป                                              ตั้งไว  จํานวน   40,000.- บาท 
             (2) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย             ตั้งไว  จํานวน   25,000.- บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป และแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 
          2.3.10  คาใชสอย 
          ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ                ตั้งไว    65,000.- บาท 

                     เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังตอไปนี ้
           1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล                ตั้งไว    40,000.- บาท 
                    2. คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรอือนุกรรมการ 
                   ต้ังไว      25,000.- บาท 
   เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดเลี้ยงรบัรองของเทศบาล ตั้งไวในงานบริหารทั่วไป ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 
  2.3.11  คาใชสอย 
                           ประเภท รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ    

                                                                                 ตั้งไว      1,492,000.- บาท 
                            1. เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ   ของเทศบาล    
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งจายไว  ดังนี้ 
                               (1) งานบรหิารทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)  ตั้งไว  จํานวน  960,000.-บาท   
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการ/กจิกรรมตางๆ  ดังนี้ 
                             1.  โครงการจัดงานวันเทศบาล                               ต้ังไว   5,000.- บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสถานที่  คาวัสดุอปุกรณทีจ่ําเปนในการจัดกิจกรรม ฯลฯ 
    2.  โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม   ตั้งไว 20,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสถานที่  คาพิธีสงฆ  คาวัสดุอุปกรณในการจัดงานฯลฯ 
    3.  โครงการจัดงานวันแมแหงชาต ิ   ตั้งไว     50,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสถานที่  คาวัสดุอปุกรณทีจ่ําเปนในการจัดกิจกรรม ฯลฯ 
    4.  กิจกรรมวันปยะมหาราช  ต้ังไว 10,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสถานที่  คาวัสดุอปุกรณทีจ่ําเปนในการจัดกิจกรรม ฯลฯ 
    5.  โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ  ต้ังไว    90,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสถานที่  คาวัสดุอปุกรณทีจ่ําเปนในการจัดกิจกรรม ฯลฯ 
    6.  โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบรหิารและสมาชิกสภาเทศบาล 
    ตั้งไว   150,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสถานที่  คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากรฯลฯ 
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   7.  โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนกังานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาล 
    ต้ังไว  150,000.-บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสถานที่  คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากรฯลฯ 
 8. โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป     ต้ังไว 12,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชาคมทองถิ่น  ฯลฯ 

  9. สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน     ต้ังไว 12,000.-บาท 
เพื่อสนบัสนุนการจัดทําแผนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว  เชนคาใชจายในการประชุมประชาคม  คาจัดทํา
เอกสารแผนชุมชน  ฯลฯ 

10. โครงการ/กจิกรรมสําคัญตางๆ ตามนโยบายจังหวัดและรฐับาล  ตั้งไว 40,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสถานที่  คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ฯลฯ 

      11. คาใชจายในการดําเนินงานศูนยขอมลูจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   ในเขตอําเภอปาติ้ว                                                    ตั้งไว 25,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานศูนยจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขตอําเภอปาติ้ว  เชน
คาจางเหมาบริการทําความสะอาดดูแลศูนย ฯ คาวัสดุอุปกรณ  คาน้ําประปา  คาไฟฟา  ฯลฯ 
         12.  โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์  รักษพื้นที่สเีขียว    ตั้งไว  10,000.-บาท 
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ  เชน  คาตนไม  ไมดอกไมประดับ  น้ําด่ืม ฯลฯ 
         13.  วันทองถิ่นไทย       ต้ังไว  2,000.-บาท 
จายเปนคาใชจายในการจัดสถานที่  คาน้ําด่ืม ฯลฯ 
         14.  โครงการเทศบาลพบประชาชนสนทนายามเชา  เลาสูกันฟง   ต้ังไว  24,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสถานที่  คาถายเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดืม่ ฯลฯ 
          15.  โครงการปรับปรงุระบบเสียงตามสาย   ตั้งไว   50,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาปรบัปรุงระบบเสียงตามสายของเทศบาล 
         16. โครงการจัดการเลือกตัง้นายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว 300,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ  เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทนคณะกรรมการ ฯลฯ 
                            17.  คาใชจายในการจัดหาพวงมาลยั,ชอดอกไม  ตั้งไว    5,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดหาพวงมาลัย ชอดอกไม ฯลฯ 
          18.  โครงการสนบัสนุนการจัดงานวันสถาปนาและงานกาชาด จังหวัดยโสธร 
          ตั้งไว  5,000.-บาท 
เพื่อจายสนับสนุนการจัดงานวันสถาปนาและงานกาชาด จังหวัดยโสธร  ประจําป 2556 

 
 (2)  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน)                                               

  ตั้งไว   232,000.- บาท   
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ ดังนี ้
 1.  โครงการตั้งจุดตรวจและบรกิารประชาชนชวงเทศกาลปใหม  ประจําป  2555 

ตั้งไว   20,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ  เชน  คาจัดทําปายโครงการ  คาตอบแทนเจาหนาที่  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
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 2.  โครงการตั้งจุดตรวจและบรกิารประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต  ประจําป 2555 
         ตั้งไว  20,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ  เชน  คาจัดทําปายโครงการ  คาตอบแทนเจาหนาที่ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 3. โครงการ อปพร.รกัษาความสงบเรียบรอยงานประเพณีบญุเดือนสาม ตั้งไว  15,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายเปน  คาวัสดุที่ใชในการปฏิบัตหินาที่  คาอาหารและเครือ่งดื่มสําหรับ อปพร.ที่ไดรบั
แตงตั้งใหปฏบิัติหนาทีร่ักษาความสงบเรียบรอยในงานประเพณีบุญเดอืนสาม ฯลฯ  

                4.  โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  อปพร.  ตั้งไว    50,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนนิโครงการ  เชน  คาจัดสถานที่  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 5.  โครงการวัน อปพร.      ตั้งไว  15,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสถานที่  คาพิธีสงฆ  คาอาหารและเครื่องดื่ม  ฯลฯ 

 6.  กิจกรรมการฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน                    ตั้งไว  2,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาวัสดุอปุกรณในการซอมแผน คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดืม่ ฯลฯ 

 7.  โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรอืน (อปพร.)     ต้ังไว  40,000.- บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 8.  โครงการการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน     ตั้งไว  20,000.-บาท 
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ  เชน  คาครุภัณฑการแพทย  คาน้ํามันเชื้อเพลิง  ฯลฯ 
 9.  โครงการฝกอบรมเยาวชนปองกันและแกไขปญหายาเสพติด      ต้ังไว  50,000.-บาท 
       2.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ              ตั้งไว  300,000.-บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน    
คาเบี้ยเลี้ยง   คาเชาที่พกั  คาพาหนะ คาลงทะเบยีน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล  พนกังานจางและผูมีสทิธิไดรบั
ตามระเบยีบฯ  ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไป   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป)    

 

คาวัสดุ              ตั้งไว รวม    498,000.- บาท 
                     2.3.12  คาวัสดุ   
                               ประเภท  วัสดุสํานักงาน         ตั้งไว                  40,000.- บาท  
  เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานกังานตาง ๆ  เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ ช้ันวางเอกสาร ฯลฯ   ต้ังไว ดังนี้ 

                 (1)  งานบรหิารทั่วไป                                      ตั้งไว       20,000.- บาท 
                 (2) งานวางแผนสถิติและวิชาการ                     ตั้งไว       20,000.- บาท  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป)  
                      2.3.13  คาวัสดุ  
                                 ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร            ตั้งไว        20,000.- บาท 
               เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทกึขอมลู หมึกปริ้น  ฯลฯ ตั้งไวใน
งานบรหิารทั่วไป ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 
               2.3.14  คาวัสดุ 
                           ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร     ตั้งไว        10,000.- บาท 
                           เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  แผนปาย กระดาษเขียนโปสเตอร,รูปสี
หรือขาวดําที่ไดจากการอัดหรือขยายสี  แผนเทปบันทึกเสียงรูปภาพ ฯลฯ  ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไป    ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 
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         2.3.15 คาวัสดุ 

                             ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น        ต้ังไว       270,000.- บาท 
                             เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบนซิน น้ํามนัดีเซล  ฯลฯ  
ตั้งไว ดังนี้ 
                 (1) งานบรหิารทั่วไป                                           ตั้งไว  จํานวน  120,000.- บาท 

                 (2)  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย        ต้ังไว  จํานวน  150,000.- บาท  
 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไปและแผนงานการรักษาความ สงบภายใน) 

2.3.16  คาวัสดุ 
                              ประเภท  วัสดุเครื่องดับเพลงิ            ตั้งไว              30,000.- บาท 

          เพื่อจายเปนคาวัสดเุครื่องดับเพลงิตาง ๆ  เชน  สายสงน้ําดบัเพลงิ หัวฉีดน้าํ สายทางดูด 
น้ํายาเคมีดับเพลงิ ชุดดับเพลงิอื่น ๆ ฯลฯ ต้ังไวในงานปองกนัภัยฝายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย  ต้ัง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน) 

       2.3.17  คาวัสดุ 
        ประเภท  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง           ต้ังไว              60,000.- บาท 

                             เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ   
ตั้งไว ดังนี้ 
                   (1) งานบรหิารทั่วไป                                       ต้ังไว จํานวน   20,000.- บาท 

                   (2) งานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย      ตั้งไว จํานวน   40,000.- บาท  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไปและแผนงานรกัษาความสงบภายใน) 

2.3.18   คาวัสดุ 
                            ประเภท วัสดุงานบานงานครัว                             ต้ังไว           20,000.- บาท 
                            เพื่อจายเปนคาวัสดงุานบานงานครัว ตาง ๆ เชน จอบ เสียม มีด ไมกวาด บุงกี๋ ฯลฯ    
ตั้งไว ดังนี้ 
                            (1) งานบรหิารทั่วไป                                        ต้ังไว                15,000.- บาท                               
                            (2) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย       ต้ังไว                 5,000.- บาท   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปและแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 
      2.3.19  คาวัสดุ 
                             ประเภท  วัสดุกอสราง                     ตั้งไว             20,000.- บาท 
                             เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไมอัด  ไมแปรรปู  ฯลฯ   ต้ังไว 
ในงานบรหิารทั่วไป  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 
              2.3.20  คาวัสดุ 
                            ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ                            ตั้งไว          20,000.- บาท 
                            เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออปุกรณไฟฟา ตาง ๆ  เชน  หลอดไฟฟา  สายไฟฟา ฯลฯ   ต้ังไว
ในงานบรหิารทั่วไป   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 
            2.3.21  คาวัสดุ 
                             ประเภท  วัสดุการเกษตร                                     ตั้งไว             3,000.- บาท 
                             เพื่อจายเปนคาจัดซือ้วัสดกุารเกษตรตางๆ เชน ปุย  วัสดุเพาะชํา ไมดอกไมประดบัฯลฯ 
ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไป   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 
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2.3.22  คาวัสดุ 

                            ประเภท  วัสดุอื่นๆ                                      ตั้งไว             5,000.- บาท 
                            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ  เชน  มิเตอรน้ํา- ไฟฟา  ตะแกรงกันสวะ  ฯลฯ    
ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไป   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 
        
2.4  หมวดคาสาธารณูปโภค                     ตั้งไว  รวม   415,000.- บาท  แยกเปน 

2.4.1  ประเภท  คาไฟฟา                          ตั้งไว         250,000.- บาท 
                   เพื่อจายเปนคาไฟฟา ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร  ต้ังไวในงานบรหิารทั่วไป  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 
   2.4.2  ประเภท  คาโทรศัพท                 ตั้งไว          70,000.- บาท 

         เพื่อจายเปนเงินคาโทรศัพทและโทรสารใหองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยจงัหวัดยโสธร ตั้ง
ไวในงานบริหารทั่วไป  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป )  

2.4.3  ประเภท  คาบริการทางดานโทรคมนาคม                 ต้ังไว         15,000.- บาท 
                   เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกบัการใชระบบอนิเทอรเน็ต และคาสื่อสารอื่น ๆ ต้ังไวในงานบริหาร
ทั่วไป  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ) 

2.4.4  ประเภท  คาน้ําประปา               ตั้งไว         75,000.- บาท 
                  เพื่อจายเปนคาน้ําประปา ใหกับการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจรญิ  ตั้งไวในงานบริหาร
ทั่วไป  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)   

2.4.5  ประเภท  คาไปรษณีย คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียกร   คาเชาตูไปรษณีย  
                                                      ตั้งไว          5,000.- บาท 

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย  คาลงทะเบียน  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  ตั้งไวในงาน
บรหิารทั่วไป   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 
 

2.5  หมวดเงินอุดหนุน                 ตั้งไว   รวม   30,000 .- บาท  แยกเปน 
      2.5.1 ประเภท  เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชน หรือกิจการสาธารณประโยชน  ตั้งไว      30,000 .- บาท 

   1.  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปาติ้ว              ตั้งไว       30,000 .- บาท 
                 เพื่อจายอุดหนุนเปนคาใชจายตามรายการ  ดงัตอไปนี ้
                 (1) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิของศูนยปฏิบัติการพลงัแผนดินเอาชนะยาเสพติด  
อําเภอปาติ้ว                                         จํานวน   20,000.- บาท 

       ต้ังไวในงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน
การรกัษาความสงบภายใน)   (จะดําเนินการไดเมื่อไดรบัความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดบัจงัหวดั  จังหวัดยโสธร ) 
        (2)  โครงการจัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธี และวันสําคัญของอําเภอปาติ้ว  จํานวน  10,000.-บาท 

       ต้ังไวในงานบริหารทั่วไป   ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (จะ
ดําเนินการไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับจังหวัด  จังหวัดยโสธร ) 
 

 
 



 

 

 
- 48 - 

 
3. รายจายเพื่อการลงทุน                                         ตั้งไว  รวม   269,300.- บาท   
     3.1  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง                ตั้งไว   รวม  269,300.- บาท              
      คาครุภัณฑ                                           ตั้งไว   รวม  169,300.- บาท 

3.1.1  ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน                              ตั้งไว   รวม    66,300.- บาท 
          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ตามรายการ ดังนี้ 

        (1)  ตูเหลก็                  ต้ังไว            4,500.- บาท 
                            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหลก็  ชนิดบานเลื่อน จํานวน 1 ตูๆละ 4,500.-บาท    
เปนเงิน 4,5000.- บาท ตัง้ไวในงานบรหิารทั่วไป ตั้งจายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป)   

(2)  โตะทํางาน                   ตั้งไว   3,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน  ระดับ 1-3   จํานวน  1  ตัวๆละ  3,000.-บาท  เปนเงิน 

3,000.- บาท  ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)    
(3)  โตะประชาสัมพันธ         ต้ังไว   4,500.-บาท 

               เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะประชาสัมพันธ จํานวน  1 ชุดๆละ 4,500.-บาท  เปนเงิน 
4,500.-บาท  ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไป ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)    

(4)  เกาอีท้ํางาน        ตั้งไว   4,300.-บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  ดังนี ้

-  เกาอี้ทํางาน  ระดบั 1-3   จํานวน  1  ตัวๆละ  1,000.-บาท  เปนเงิน  1,000.-บาท 
-  เกาอี้ทํางาน  ระดบั  3-6  จํานวน  1  ตัวๆละ  1,000.-บาท  เปนเงิน  1,000.-บาท 

 -  เกาอี้ทํางาน  ระดบั  7-9  จํานวน  1  ตัวๆละ  2,300.-บาท เปนเงิน   2,300.-บาท 
ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป)    

(5)  เกาอีพ้ลาสติก       ตั้งไว   50,000.-บาท 
                        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอีพ้ลาสติก  จํานวน  200  ตัวๆละ  250.-บาท  เปนเงิน  50,000.-บาท 

ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป)    
ครุภัณฑสํานกังานตามขอ (1)-(5)  เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

และราคาที่ตัง้ซื้อไวเปนราคาทีห่าซือ้ไดในทองตลาดปจจุบนั   
 

 3.1.2  ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง     ตั้งไว  25,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลงิ  ดังนี ้
 (1)  หัวฉีดดับเพลงิ  แบบปรับได  3  ระดับ  จํานวน  1  หัวๆละ 25,000.-บาท  เปนเงิน  

25,000.-บาท  ตั้งไวในงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน)  เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และราคาที่ตัง้
ซื้อไวเปนราคาที่หาซื้อไดในทองตลาดปจจบุัน    

3.1.3  ครุภัณฑภาคสนาม     ตั้งไว  48,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑภาคสนาม  ดังนี ้
 (1)  ผาใบเตน็ทขนาด 8 x 4  เมตร  จํานวน  4  ผนืๆละ 12,000.-บาท  เปนเงิน  48,000.-บาท  

ตั้งไวในงานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน)  เปนครุภัณฑที่ไมมีกาํหนดไวในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และราคาที่ตัง้ซือ้ไวเปนราคาที่หา
ซื้อไดในทองตลาดปจจุบนั     
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 3.1.5  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร               ตั้งไว 30,000.-บาท 
          เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ครุภัณฑคอมพิวเตอร มีรายละเอียด  ดังนี้ 

(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป  จํานวน  2  เครื่องๆละ  15,000.-บาท 
เปนเงิน  30,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไวในงานบรหิารงานทั่วไป  (ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป)  ครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
และราคาที่ตัง้ซื้อไวเปนราคาตามเกณฑราคาพื้นฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง     ตั้งไว รวม            100,000.- บาท 

2.1.3  ประเภท  อาคาร    ตั้งไว                100,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดหาน้ําอปุโภคบริโภค เทศบาลตําบลปาติ้ว  (กอสรางถัง

เก็บน้ําสํารอง) เปนเงิน 100,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไวในงานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน)  (ตามแบบรูปรายการ
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) 

 
 
 
 

----------------------------------------- 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน    กองคลัง 
********************************** 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น    1,832,174.-บาท  แยกเปน 
1.  รายจายประจํา                    ตั้งไว   รวม     1,824,674.- บาท  แยกเปน                                                                 
          1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา           ต้ังไว          รวม     1,033,119.-บาท   แยกเปน 
                1.1.1  เงินเดือน 
                         ประเภท  เงินเดือนพนักงาน                  ตั้งไว   รวม 991,047.-  บาท 
                         เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป     
ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป   ต้ังไวใน งานบริหารงานคลัง  ตั้งจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 
                 1.1.2  เงินเดือน 

                ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ                        ต้ังไว          42,072.-  บาท 
                              เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานเทศบาล ที่มสีิทธิไดรบัตามระเบียบฯ เชน เงินเพิม่
การครองชพีชั่วคราว เงินเพิม่ตามคุณวุฒิ ฯลฯ   ตั้งไวในงานบริหารงานคลงั  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป) 
           1.2  หมวดคาจางชั่วคราว     ตั้งไว    รวม    343,555.-บาท    แยกเปน   
                 1.2.1 ประเภท   คาจางพนักงานจาง                               ตั้งไว     263,995.- บาท 
                        เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของเทศบาล  ต้ังไวในงานบรหิารงาน
คลัง   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป ) 

       1.2.2  ประเภท   เงินเพิม่ตางๆ ของพนักงานจาง          ต้ังไว    79,560 .- บาท 
                          เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหกบัพนักงานเทศบาลจาง ทีม่ีสทิธิไดรับตามระเบียบฯ เชน 
เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งไวในงานบรหิารงานคลัง   ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป ) 
              1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ         ตั้งไว รวม          433,000.- บาท   แยกเปน 

          คาตอบแทน                     ต้ังไว รวม           80,000.- บาท 
                   1.3.1  คาตอบแทน 
                            ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล          ต้ังไว     20,000.-  บาท 
                         เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล  และผูมีสทิธิ์ไดรับตาม
ระเบียบฯ ตั้งไวในงานบริหารงานคลงั  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 

        1.3.2  คาตอบแทน  
                          ประเภท  คาตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว    10,000.- บาท 

               เพื่อจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาสําหรบัพนักงาน พนักงานจาง และผูปฏบิัติงาน
เทศบาลตั้งไวในงานบริหารงานคลงั  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

        1.3.3  คาตอบแทน  
                          ประเภท  เงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร                           ต้ังไว      5,000.- บาท 

                เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  พนักงานเทศบาล  และผูมีสทิธิ์ไดรับตาม
ระเบียบฯ เทศบาลตัง้ไวในงานบรหิารงานคลัง  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 
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           1.3.4  คาตอบแทน 
              ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                                                                                              ต้ังไว      5,000.- บาท 
                       เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัตริาชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล เชน เงินตอบแทน
ตอบแทนคณะกรรมการทีม่ีสทิธิ์ไดรับตามระเบียบ  ฯลฯ   ต้ังไวในงานบรหิารงานคลัง  ตั้งจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)    
 1.3.5 คาตอบแทน     
                ประเภท  เงินประโยชนตอบแทนอื่น                              ต้ังไว      40,000.- บาท 
                         เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนกังานเทศบาลพนักงานจาง เปนกรณี
พิเศษ(เงินรางวลัประจําป) ฯลฯ ตั้งไวในงานบริหารงานคลัง  ต้ังจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป) 

คาใชสอย                                                  ตั้งไว รวม                290,000.- บาท 
          1.3.6  คาใชสอย 
                          ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการ                        ตั้งไว    90,000.- บาท 
                        เพื่อจายเปนรายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บริการตาง ๆ ไดแก   คาบอกรับวารสาร  คาจางเหมา
บริการคาจัดทําพสัดุ และคาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ  ต้ังไวในงานบรหิารงานคลงั  ตั้งจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 
        1.3.7  คาใชสอย 
                           ประเภท  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรอืซอมแซมทรัพยสิน     ตั้งไว    15,000.- บาท 
                   เพื่อจายเปนคาบํารงุรกัษา หรือซอมแซมครภุัณฑตางๆ ที่ชํารุดเสียหาย   ไดแก    เครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องปริ้นเตอร  เครื่องโทรศัพท  เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต ฯลฯ  ตั้งไวในงาน
บรหิารงานคลัง ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป)          
                 1.3.8  คาใชสอย 

                ประเภท  รายจายเกี่ยวเนือ่งกบัการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 
                                               ต้ังไว      185,000.- บาท 

                1. คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล  
                                                                                                  ต้ังไว       130,000.- บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล  ดังนี ้
                             1. โครงการปรับปรงุฐานขอมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ตั้งไว 90,000.-บาท                 
                             2. โครงการประชาสมัพันธการจัดเก็บรายได              ตั้งไว  15,000.-บาท 
          3. โครงการภาษีพบประชาชนและรับชําระภาษีเคลื่อนที่ ตั้งไว  10,000.-บาท 
          4.  โครงการอบรมผูประกอบการคาภายในเขตเทศบาล ตั้งไว  10,000.-บาท 
ตั้งไวในงานบรหิารงานคลัง ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบรหิารทั่วไป)   
               2.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ              ตั้งไว  60,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน    คาเบี้ยเลี้ยง   คาเชา
ที่พัก  คาพาหนะ คาลงทะเบยีน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจางและผูมีสทิธิไดรบัตามระเบยีบฯ  ตั้งไวใน
งานบรหิารงานคลงั  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)   
 
 



 

 

-52- 
 คาวัสดุ                                         ตั้งไว  รวม  63,000.- บาท 

 1.3.9 คาวัสดุ 
        ประเภท  วัสดุสํานักงาน                    ตั้งไว         30,000.- บาท 

                   เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานกังานตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ใบเสรจ็รบัเงิน  สมุดบญัชี
ทะเบียนตางๆ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีของเทศบาลฯลฯ  ตั้งไวในงานบริหารงานคลงั  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 
         1.3.10คาวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                       

       ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร                                ตั้งไว         20,000.- บาท 
       เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมลู ,  หมึกปริ้น  ฯลฯ ต้ังไวในงาน
บรหิารงานคลัง ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป) 
          1.3.11 คาวัสดุ 
                    ประเภท วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น                      ต้ังไว         10,000.- บาท 
                    เพื่อจายเปนคาวัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันเบนซิน ฯลฯ  ต้ังไว        
ในงานบรหิารงานคลัง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป)    

2.3.12  คาวัสดุ 
ประเภท  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง             ตั้งไว        3,000.- บาท 

                    เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ   
ตั้งไว ในงานบริหารงานคลัง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)    
 
          1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค       ตั้งไว   รวม       15,000.- บาท  แยกเปน 

      1.4.1  ประเภท  คาไปรษณีย คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียกร   คาเชาตูไปรษณีย  
                                          ตั้งไว              15,000.- บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย  คาลงทะเบียน  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  ตั้งไวในงานบรหิารงานคลัง   ต้ังจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 
  

2. รายจายเพื่อการลงทุน                      ตั้งไว  รวม   7,500.- บาท แยกเปน 
  2.1  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง           ตั้งไว  รวม  7,500.-บาท   
        คาครุภัณฑ                                                ตั้งไว  รวม   7,500.-บาท                                                        

     2.1.1 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน            ตั้งไว          7,500.-บาท 
              เพื่อจายเปนคาครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว ในงานบริหารงานคลงั  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)  ตามรายการ ดังนี ้      

  (1) ตูเหลก็ ขนาด 2 บาน                                       ตั้งไว          5,000.- บาท 
เพื่อจายเปนคาจดัซื้อตูเหลก็  ขนาด 2 บาน จํานวน  1  ตู ๆละ 5,000.-บาท   เปนเงิน 

5,000.- บาท   
                      (2) เกาอีผู้มาติดตอราชการ                ตั้งไว          2,500.- บาท 
                 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ผูมาติดตอราชการ  จํานวน 1  ชุด ๆ ละ 2,500.- บาท  
เปนเงิน  2,500.- บาท 

ครุภัณฑสํานักงานตาม (1)-(2)  เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
และราคาที่ตัง้ซื้อไวเปนราคาทีห่าซื้อไดในทองตลาดปจจุบัน  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เทศบาลตําบลปาติ้ว    อําเภอปาติ้ว    จังหวัดยโสธร 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  กองชาง 
******************************* 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น       3,763,734.- บาท แยกเปน 
1.  รายจายประจํา                                   ตั้งไว    รวม   3,231,074.- บาท  แยกเปน 
       1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา                 ตั้งไว    รวม    519,156.-บาท  แยกเปน 
             1.1.1  เงินเดอืน 
                       ประเภท  เงินเดือนพนกังาน                             ตั้งไว          498,636.- บาท 
                       เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจําป  ตาม
อัตราที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป   ต้ังไวในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ต้ังจายจากเงิน
รายได   (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

1.1.2  เงินเดือน 
         ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ                                       ตั้งไว            20,520.- บาท 

                    เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหกับพนกังานเทศบาล ที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบฯ เชน เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินคาตอบแทนรายเดือน ฯลฯ ตั้งไวในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  
ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
         1.2  หมวดคาจางชั่วคราว                  ตั้งไว  รวม   1,081,478.- บาท  แยกเปน 

1.2.1 ประเภท   คาจางพนักงานจาง                  ต้ังไว         781,358.- บาท 
                  เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนกังานจางของเทศบาล      ต้ังไวดังนี้ 

          (1)  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา   ต้ังไว  จํานวน    133,229.-บาท 
                    (2)  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน                             ต้ังไว  จํานวน    264,254 .-บาท 
                    (3)  งานไฟฟาถนน                                               ต้ังไว  จํานวน    245,462 .-บาท 
   (4)  งานสวนสาธารณะ            ต้ังไว   จํานวน   138,413 .-บาท 
 ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาและแผนงานเคหะและชุมชน) 

1.2.2  ประเภท   เงินเพิม่ตางๆ ของพนักงานจาง                ตั้งไว      300,120 .- บาท 
                  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหกบัพนักงานเทศบาลจาง ที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบฯ เชน เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ต้ังไวในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ต้ังจาย
จากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
        1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ            ตั้งไว    รวม      1,138,940.- บาท  แยกเปน 
       คาตอบแทน     ตั้งไว    รวม        110,000.- บาท 
          1.3.1  คาตอบแทน 
                  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล                               ต้ังไว    20,000.- บาท 
                    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลอืคารกัษาพยาบาลของพนกังานฯ  และผูมสีิทธ์ิไดรบัตามระเบยีบฯ     
ตั้งไวในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
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         1.3.2  คาตอบแทน 
                 ประเภท   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                ตั้งไว   10,000.- บาท 
                    เพื่อจายเปนคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง   และ
ผูปฏิบัตงิานของเทศบาล   ตั้งไวในงานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา) 
           1.3.3   คาตอบแทน 
                    ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                              ต้ังไว  20,000.- บาท 
                    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  พนักงานเทศบาล  และผูมีสทิธิ์ไดรับตาม
ระเบียบฯ  ต้ังไวในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
          1.3.4  คาตอบแทน 
        ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัตริาชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล  ตั้งไว    20,000.- บาท 
       เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล เชน คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจงานกอสราง,ชางผูควบคุมงาน ฯลฯ ตั้งไวในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ตั้งจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

1.3.5   คาตอบแทน 
          ประเภท  เงินประโยชนตอบแทนอื่น                              ต้ังไว      40,000.- บาท 
                    เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น  สําหรบัพนักงานเทศบาล  พนักงานจางเปนกรณี
พิเศษ(เงินรางวลัประจําป) ฯลฯ   ต้ังไวในงานบรหิารทั่วไป  ตั้งไวในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ตั้งจายจาก
เงินรายได  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
 
            คาใชสอย                        ตั้งไว รวม    528,940.- บาท 
            1.3.6  คาใชสอย 
                    ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ                        ตั้งไว            418,940.- บาท 
                     เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ เชน  คาบอกรับวารสาร คาจางเหมาบริการ          
คาจัดทําพัสดุ  และคาธรรมเนียมตางๆ  ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได   ต้ังไว ดังนี้ 
                       (1)  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน                              ตั้งไว  จํานวน  18,940.-บาท 
                       (2)  งานสวนสาธารณะ                                          ตั้งไว  จํานวน  400,000.-บาท 
 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานเคหะและชุมชน) 
             1.3.7 คาใชสอย 
                      ประเภท  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน        ต้ังไว       40,000.- บาท 
                      เพื่อจายเปนคาบํารงุรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  สิ่งปลูกสรางตาง ๆ  ตั้งไวในงานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)       
             1.3.8 คาใชสอย 

         ประเภท  รายจายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 
                                                  ต้ังไว  70,000 .- บาท   

1. คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล  
                                                                                                  ต้ังไว       30,000.- บาท 
 



 

 

-55- 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล  ดังนี ้
                             1. โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา   ต้ังไว 30,000.-บาท                 

ตั้งไวในงานบําบัดน้ําเสีย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)   
2.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ              ต้ังไว  40,000.-บาท 

                   เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตาง ๆ   ในราชอาณาจักร   เชน  คาเบี้ยเลี้ยง 
คาเชาที่พัก  คาพาหนะ ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาลและผูมสีิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ  ตั้งไวในงานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
 

          คาวัสดุ                          ตั้งไว รวม   500,000.- บาท 
           1.3.9  คาวัสดุ 
                   ประเภท  วัสดุสํานักงาน                              ตั้งไว            15,000.- บาท 
                   เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานกังาน  เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ ช้ันวางเอกสาร ฯลฯ    ตั้งไวใน
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)   

1.3.10  คาวัสดุ 
                  ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ                         ตั้งไว            150,000 .- บาท 
                  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออปุกรณไฟฟา ตาง ๆ  เชน  หลอดไฟฟา  สายไฟฟา ฯลฯ   ต้ังไวในงาน 
ไฟฟาถนน    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)   
 1.3.11  คาวัสดุ 
                        ประเภท  วัสดุกอสราง                       ตั้งไว            120,000.- บาท 
                        เพื่อจายเปนคาจัดซือ้วัสดุกอสราง  เชน อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ฯลฯ   ตั้งไว ดังนี้ 
                         (1)  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน                  ตั้งไว  จํานวน        100,000.- บาท 
                         (2)  งานบําบัดน้ําเสีย                                 ตั้งไว  จํานวน         20,000.- บาท 
 ต้ังจายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานเคหะและชุมชน) 
           1.3.12 คาวัสดุ 
                       ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น     ต้ังไว                   150,000.- บาท 
                      เพื่อจายเปนคาวสัดุเชือ้เพลงิและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง น้ํามนัเบนซิน น้ํามนัดีเซล  ฯลฯ   
ตั้งไวในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)   
           1.3.13  คาวัสดุ 

         ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร                         ตั้งไว                  10,000.- บาท 
          เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมลู หมึกปริ้น  ฯลฯ ตั้งไว 
ในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)   
           1.3.14  คาวัสดุ 
                       ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว                        ตั้งไว                   10,000.- บาท 

          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดงุานบานงานครัว เชน จอบ  เสียม  คาด บุงกี๋  ถุงมือ  ฯลฯ   
ตั้งไวในงานสวนสาธารณะ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
            1.3.15  คาวัสดุ 
                      ประเภท  วัสดุการเกษตร                                  ตั้งไว                  15,000.- บาท 
                      เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวสัดุการเกษตรตางๆ เชน พันธุพืช  ปุย  วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ตั้งไวในงาน
สวนสาธารณะ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
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  1.3.16  คาวัสดุ 

                       ประเภท  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง             ต้ังไว                  20,000.- บาท 
                       เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ  ตั้งไว ใน
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)  
             1.3.17  คาวัสดุ 
                            ประเภท  วัสดุอื่นๆ                            ตั้งไว                   10,000.- บาท 
                            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ  เชน  มิเตอรน้ํา- ไฟฟา  ตะแกรงกันสวะ  ฯลฯ   ต้ังไว 
ในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)  
 
       1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค                      ตั้งไว  รวม     91,500.- บาท  แยกเปน 
                  1.4.1  ประเภท  คาไฟฟา                                ตั้งไว               50,000.- บาท 
                          เพื่อจายเปนคาไฟฟา ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร  ตั้งไวในงานสวนสาธารณะ  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  
                  1.4.2  ประเภท  คาน้ําประปา            ตั้งไว              40,000.- บาท 
                             เพื่อจายเปนคาน้ําประปา ใหกบัการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจรญิ  ตั้งไวในงาน
สวนสาธารณะ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)      
   

                  1.4.3  ประเภท  คาไปรษณีย คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียกร   คาเชาตูไปรษณีย  
                                                     ตั้งไว            1,500.- บาท 
                          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณยี  คาลงทะเบียน  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  ตั้งไวใน
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
   

1.5  หมวดเงินอุดหนุน                  ตั้งไว  รวม    400,000.-บาท 
             1.5.1  ประเภท  เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชน หรือกิจการสาธารณประโยชน  ตั้งไว 400,000.- บาท 
                     (1)  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร      ตั้งไว            200,000.- บาท 
                           เพื่อจายอุดหนุนเปนเงินสมทบในการขยายเขตไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล  ใหแก
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ตั้งไวในงานไฟฟาถนน  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) (ตั้งจายจาก
เงินรายได จํานวน 92,700 บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 107,300 บาท) 
  (2)  อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริญ     ตั้งไว            200,000.- บาท 
                           เพื่อจายอุดหนุนเปนเงนิสมทบในการขยายเขตน้าํประปาในเขตเทศบาล  ใหแกการประปา
สวนภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริญ  ต้ังไวในงานกิจการประปา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย) 
                    เงินอุดหนุนตาม (1),(2) จะดําเนินการไดเมือ่ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด  จังหวัดยโสธร 
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2. รายจายเพื่อการลงทุน                                    ตั้งไว รวม     532,300.- บาท แยกเปน 
            2.1  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง                  ตั้งไว รวม     532,300.- บาท 
คาครุภัณฑ                                           ตั้งไว  รวม      21,500.- บาท 

2.1.1  ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน                             ตั้งไว  รวม       6,500.- บาท 
                    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ต้ังไวในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา)  ตามรายการ ดังนี ้

(1) เกาอี้ทํางาน       ตั้งไว  2,000.-บาท 
- เกาอี้ทํางาน ระดับ 1-3  จํานวน  2  ตัวๆละ 1,000.-บาท  เปนเงิน  2,000.-บาท 

(2)  ชุดรับแขก      ตั้งไว  3,500.-บาท 
    -  ชุดรับแขก  จํานวน  1  ชุด ๆ ละ 3,500.-บาท  เปนเงิน  3,500.-บาท 

 (3)  โทรศัพท         ต้ังไว   1,000.-บาท 
               เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรศัพทสํานักงาน จํานวน  1  เครื่องๆละ 1,000.-บาท  เปนเงิน 

1,000.-บาท   
ครุภัณฑตาม (1)-(3)  เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ และราคาที่ตัง้

ซื้อไวเปนราคาที่หาซือ้ไดในทองตลาดปจจบุัน 
 

2.1.2  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร         ตั้งไว     15,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร มีรายละเอียด  ดงันี้    
(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป  จํานวน  1  เครื่องๆละ  15,000.-บาท 

เปนเงิน  15,000.-บาท   
ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)   
            ครุภัณฑคอมพิวเตอรดังกลาว เปนครุภัณฑที่ไมมกีําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑและราคา
ที่ตั้งซื้อไวเปนราคาตามเกณฑราคาพื้นฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
  

คาที่ดินและสิ่งกอสราง     ตั้งไว รวม            510,800.- บาท 
2.1.3  ประเภท  วางทอระบายนํ้า  ตั้งไว                275,600.-บาท 

เพื่อจายเปนคาวางทอระบายนํ้าในชุมชนเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน     
275,600.-บาท  ตั้งจายจากเงินอดุหนนุทั่วไป  ตั้งไวในงานบาํบัดน้ําเสีย  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  ดังนี ้ 

(1)  โครงการวางทอระบายน้ํา  คสล.ถนนเทศบาล 6  หมูที่ 4  ตําบลโพธิ์ไทร  อําเภอปาติ้ว  

จังหวัดยโสธร  โดยทําการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด  0.60 x 1.00 เมตร  ยาวรวม 100  เมตร  พรอม
บอพักจํานวน  10  บอ   จํานวนเงิน  159,600.-บาท (ตามแบบรปูรายการเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)  

(2)  โครงการวางทอระบายน้ําขางตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว  หมูที่ 4  ตําบลโพธิ์ไทร  
อําเภอปาติ้ว  จงัหวัดยโสธร  โดยทําการวางทอระบายน้าํ คสล. ขนาด  0.60 x 1.00 เมตร  ยาวรวม 24  เมตร  
พรอมบอพกัจํานวน  1  บอ   จาํนวนเงิน  38,000.-บาท (ตามแบบรปูรายการเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) 

(3)  โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.  ซอยเทศบาล  8 เชื่อมซอยเทศบาล 10 หมูที่ 5 ตําบล
โพธิ์ไทร  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร  โดยวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร  พรอมบอพักน้ํา 
จํานวน 8 บอพัก ยาว 85 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด  เปนเงิน  78,000.-บาท   
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2.1.4  ประเภท  กอสรางถนน   ตั้งไว                235,200.-บาท 
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนในชุมชนเขตเทศบาลตําบลปาติว้ จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน     

235,200.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งไวในงานกอสรางสรางพื้นฐาน  (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา)  ดังนี้ 

 (1)  โครงการกอสรางถนน คสล. ขางตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว  หมูที่ 4  ตําบลโพธิ์ไทร  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว 23 เมตร  หนา  0.15 เมตร พื้นที่ไมนอย
กวา  92  ตารางเมตร  จํานวนเงิน  56,700.-บาท (ตามแบบรูปรายการเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)  

(2)  โครงการกอสรางทางเทา  ถนนเทศบาล 6   หมูที่ 4  ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จงัหวัดยโสธร  
ขนาดผิวจราจรกวาง 2.00 เมตร ยาว 54 เมตร  จํานวนเงิน  81,000.-บาท  (ตามแบบรปูรายการเทศบาลตําบล
ปาติ้วกําหนด)  

(5)  โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 8  หมูที่ 5  ตําบลโพธิ์ไทร  อําเภอปาติ้ว  
จังหวัดยโสธร  พื้นที่ไมนอยกวา  185 ตารางเมตร จํานวนเงนิ  97,500.-บาท  (ตามแบบรปูรายการเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด) 

 
-------------------------------------------------- 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เทศบาลตําบลปาติ้ว    อําเภอปาติ้ว    จังหวัดยโสธร 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
******************************* 

 
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น           3,105,742 .- แยกเปน 
 1.  รายจายประจํา            ตั้งไว    รวม     2,708,342.-บาท    แยกเปน 
     1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา                  ตั้งไว    รวม       555,312.-บาท   แยกเปน 
           1.1.1  เงินเดือน 
                    ประเภท  เงินเดือนพนักงาน                         ตั้งไว           514,512.- บาท 
                    เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ตามอัตรา
ที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป   ต้ังไวใน งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   ตั้งจายจากเงิน
รายได   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
           1.1.2  เงินเดือน 

         ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ                                ต้ังไว                    40,800.-  บาท 
                   เพื่อจายเปนเงินเพิม่ตางๆใหกับพนักงานเทศบาล ที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว เงินเพิม่ตามคุณวุฒิ ฯลฯ   ต้ังไวในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
    1.2 หมวดคาจางชั่วคราว                ตั้งไว     รวม   576,130.- บาท   แยกเปน 

1.2.1 ประเภท   คาจางพนักงานจาง               ต้ังไว                     382,450.- บาท 
                  เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนกังานจางของเทศบาล  ต้ังไวในงานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู    ต้ังจายจากเงินรายได    (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ) 

1.2.2  ประเภท   เงินเพิม่ตางๆ ของพนักงานจาง     ต้ังไว         193,680 .- บาท 
                   เพื่อจายเปนเงินเพิม่ตางๆใหกับพนักงานเทศบาลจาง ที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบฯ เชน เงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ต้ังไวในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   ตั้งจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ) 
  1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ                        ตั้งไว รวม    1,395,400.- บาท  แยกเปน
 คาตอบแทน                 ตั้งไว    รวม     285,600.- บาท 

1.3.1  คาตอบแทน 
                   ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล         ต้ังไว           100,000 .- บาท 
                   เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานฯ  และผูมสีิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ     
ตั้งไวในงานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

1.3.2  คาตอบแทน  
         ประเภท คาเชาบาน                     ต้ังไว     57,600.- บาท 
         เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลทีม่ีสทิธิ์เบิกคาเชาบานตามระเบียบฯ  

ตั้งไวในงานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
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1.3.3  คาตอบแทน 
                     ประเภท  เงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร                                    ต้ังไว     10,000.- บาท 
                     เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  พนักงานเทศบาล  และผูมสีิทธิ์ไดรับตาม
ระเบียบฯ  ต้ังไวในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข   ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข ) 

1.3.4  คาตอบแทน 
                   ประเภท   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         ต้ังไว   80,000.- บาท 
                   เพื่อจายเปนคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรบัพนักงานเทศบาล พนักงานจางของเทศบาล  และ
ผูปฏิบัตงิานของเทศบาล  ต้ังไวในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน) 
           1.3.5  คาตอบแทน 
           ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัตริาชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล  ตั้งไว    5,000.- บาท 
                    เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัตริาชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล เชน คาตอบแทน
พนักงานปศสุัตว, พนักงานสาธารณสุข ฯลฯ ต้ังไวในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   ตั้งจายจากเงิน
รายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ) 
         1.3.6  คาตอบแทน 
                    ประเภท  เงินประโยชนตอบแทนอื่น                                  ต้ังไว    33,000.- บาท 
                    เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลพนักงานจาง เปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป) ฯลฯ ตั้งไวในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข) 
          

คาใชสอย                                     ตั้งไว  รวม   714,800.- บาท 
            1.3.7  คาใชสอย 
                     ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการ                            ตั้งไว        256,800.- บาท 
                     เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  เชน  คาบอกรับวารสาร  คาจางเหมา
บริการคาจัดทําพสัดุ  และคาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ  ตั้งไวในงานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู   ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ) 
            1.3.8  คาใชสอย 
                     ประเภท  รายจายเพื่อบํารงุรกัษาหรอืซอมแซมทรัพยสิน         ตั้งไว     30,000.- บาท 
                     เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ สิ่งปลูกสรางตาง ๆ  ตั้งไวในงานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)         

1.3.9 คาใชสอย 
                      ประเภท รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ    

                                                                                 ตั้งไว      428,000.- บาท 
                            1. เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ   ของเทศบาล    
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งจายไว  ดังนี้ 
    (1)  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น                 ตั้งไว    247,000.- บาท 
                   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 
  1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข  ตั้งไว    30,000.-บาท 
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  2. โครงการรณรงคปองกันไขเลอืดออก   ตั้งไว   50,000.-บาท 
  3. โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา    ตั้งไว   30,000.-บาท 
  4. โครงการควบคุมโรคระบาด                            ตั้งไว       10,000.-บาท  
  5.โครงการปรับปรงุศูนย ศสมช.    ตั้งไว       80,000.-บาท 
  6. โครงการรณรงครับบรจิาคโลหิต    ตั้งไว    16,000.-บาท 
  7.  โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ    ตั้งไว    10,000.-บาท 
  8.  โครงการอนามัยโรงเรียน    ตั้งไว          6,000.-บาท 
  9.  โครงการประกวดรานอาหารสะอาดปลอดภัย  ตั้งไว     10,000.-บาท 
  10.  โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ  ตั้งไว          5,000.-บาท 
                     ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)    
             (2)  งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล                        ตั้งไว   115,000.- บาท 
                  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 
                    1.  โครงการกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู   ตั้งไว  100,000.-บาท 
  2.  โครงการพฒันาศักยภาพเครอืขายเฝาระวังสิ่งแวดลอม ตั้งไว    10,000.-บาท  

3.  โครงการธนาคารขยะ     ตั้งไว         5,000.-บาท     
                    ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ) 

    (3)  งานตลาดสด                                                             ตั้งไว   26,000.- บาท 
                  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 

       1  .โครงการลางตลาดเทศบาล    ตั้งไว         6,000.-บาท 
                 2. โครงการอบรมผูประกอบการตลาดสด   ตั้งไว        5,000.-บาท 
                 3. โครงการอบรมผูประกอบการรานคา   ตั้งไว       15,000.-บาท 

       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการการพาณิชย)   
             2.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ              ตั้งไว  40,000.-บาท 
                 เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน    คาเบี้ยเลี้ยง   
คาเชาที่พกั  คาพาหนะ คาลงทะเบียน ฯลฯ ของพนกังานเทศบาล  พนักงานจางและผูมสีิทธิไดรับตามระเบียบฯ ตั้ง
ไวในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ) 
             

คาวัสดุ                        ตั้งไว  รวม        395,000.- บาท 
      1.3.10  คาวัสดุ 

      ประเภท  วัสดุสํานักงาน                       ต้ังไว         25,000 .- บาท 
                 เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ  ต้ังไวในงานบริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)  
     1.3.11  คาวัสดุ                                                                                                                                                                

         ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร              ตั้งไว        15,000 .- บาท 
          เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมลู ,  หมึกปริ้น  ฯลฯ ตั้งไวใน
งานบรกิารสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น  ตั้งจายจากเงินอดุหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)  
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1.3.12  คาวัสดุ 
                     ประเภท  วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น                          ตั้งไว   150,000 .- บาท 
                       เพื่อจายเปนคาวสัดุเชื้อเพลงิ    และหลอลื่น   เชน  น้ํามันเบนซนิ  น้ํามันดีเซล น้ํามัน เครื่อง  ฯลฯ  
ตั้งไวในงานกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
     1.3.13  คาวัสดุ 
                     ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว                              ตั้งไว        90,000   .- บาท 
                     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน จอบ  เสียม  ถุงมือ ถังรองรับขยะ ฯลฯ   
ตั้งไวในงานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

1.3.14  คาวัสดุ 
                     ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย                  ตั้งไว      15,000 .- บาท 

           เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายตาง ๆ เชน  รองเทา  เครื่องแบบ  หมวก ฯลฯ  
 ต้ังไวในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
 1.3.15  คาวัสดุ  
                     ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย               ตั้งไว     25,000.- บาท 
                      เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพษิสุนัขบา โรคไขหวัดนก  น้ํายาเคมีกําจัดยงุ  
คลอรีน วัสดุตรวจหาสารเสพติด และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ  ตั้งไวในงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น     
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)  
   1.3.16  คาวัสดุ 
                     ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ                              ตั้งไว      15,000  .- บาท       
                     เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณไฟฟา ตาง ๆ  เชน  หลอดไฟฟา  สายไฟฟา ฯลฯ      ต้ังไวใน
งานโรงฆาสัตว   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 

1.3.17  คาวัสดุ 
           ประเภท  วัสดุกอสราง      ตั้งไว     20,000  .-บาท 
           เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดกุอสราง  เชน อิฐ  หิน  ปูน  ทราย ฯลฯ  ตั้งไวในงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
      1.3.18  คาวัสดุ 
                     ประเภท  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง                     ตั้งไว      40,000.- บาท 
                       เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ  ตั้งไวใน
งานกาํจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู  ตั้งจายจากเงินอดุหนนุทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน) 
  

1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค           ตั้งไว   รวม  121,500.- บาท  แยกเปน 
              1.4.1  ประเภท คาไฟฟา                               ตั้งไว       70,000.- บาท  

           เพื่อจายเปนคาไฟฟา ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร  ต้ังไวในงานโรงฆาสัตว 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 
              1.4.2  ประเภท  คาน้ําประปา               ต้ังไว      50,000  .- บาท 
                            เพื่อจายเปนคาน้ําประปา ใหกับการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริญ  ต้ังไวใน
งานบรหิารงานโรงฆาสัตว  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)     
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   1.4.3  ประเภท  คาไปรษณีย คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียกร   คาเชาตูไปรษณีย                           
                      ตั้งไว              1,500.- บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย  คาลงทะเบียน  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
       

1.5 หมวดเงินอุดหนุน                ตั้งไว   รวม    60,000 .- บาท  แยกเปน 
1.5.1  ประเภท  เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชน หรือกิจการสาธารณประโยชน  ตั้งไว  60,000 .- บาท 

                  (1)  อุดหนุนการดําเนินงาน อสม.ในชุมชน              ตั้งไว       60,000.-บาท 
          เพื่อจายอุดหนุนเปนคาดําเนินงานของ  อสม.ในเขตชุมชนของเทศบาลเพือ่สนบัสนุนการพฒันา
สาธารณสุข จํานวน  60,000.-บาท  ตั้งไวในงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปตามภารกิจถายโอน (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
 
2. รายจายเพื่อการลงทุน                              ตั้งไว  รวม              397,400.- บาท แยกเปน 
        2.1  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ตั้งไว  รวม              397,400.- บาท   
       คาครุภัณฑ                                                  ต้ังไว  รวม                47,400.- บาท                                                        

        
       2.1.1  ประเภท ครุภัณฑการแพทย   ตั้งไว                      47,400.- บาท 
       เพื่อจายเปนคาครุภัณฑการแพทย ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบรหิารทั่วไป)  ตามรายการ ดังนี้       

(1)  เครื่องวัดความดัน                       ตั้งไว           47,400.-บาท 
เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องวัดความดนั  จํานวน 6 เครื่องๆละ  7,900.-บาท  เปนเงิน  

47,400.-บาท 
 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง     ตั้งไว รวม            350,000.- บาท 

2.1.3  ประเภท  อาคาร    ตั้งไว                350,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคากอสราง ตอเติมอาคารเพิงพักตลาดสดเทศบาล(ตามแบบรปูรายการเทศบาล

กําหนด) เปนเงิน 350,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ตั้งไวในงานตลาดสด ตัง้จายจากเงนิอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการการพาณิชย)   (ตามแบบรปูรายการเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) 
 

------------------------------------------------------------------------   
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เทศบาลตําบลปาติ้ว   อําเภอปาติ้ว    จังหวัดยโสธร 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   กองการศึกษาและสวัสดิการสังคม 
 

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

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 5,329,674.-บาท    แยกเปน   
 1.  รายจายประจํา              ตั้งไว      รวม  5,309,474.-บาท    แยกเปน 
            1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา            ตั้งไว       รวม    921,940.-บาท    แยกเปน 
            1.1.1  เงินเดือน  
                     ประเภท  เงินเดือนพนกังาน                     ตั้งไว       819,520.- บาท 
                      เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนกังานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจําป        
ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป   ต้ังไว ดังนี้ 

(1) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา                  ตั้งไว         652,860 .- บาท 
(2) งานสงเสริมการเกษตร               ตั้งไว         166,660 .- บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษาและแผนงานการเกษตร) 
             1.1.2  เงินเดอืน 

         ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ                                   ต้ังไว    102,420.- บาท 
                       เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหกบัพนักงานเทศบาล ที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบฯ เชน เงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ   ต้ังไวในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ต้ังจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการศกึษา) 

             1.2  หมวดคาจางชั่วคราว    ตั้งไว   รวม      117,734.- บาท   แยกเปน 
   1.2.1 ประเภท   คาจางพนักงานจาง            ต้ังไว                99,014.- บาท 

                     เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดอืน ใหแกพนักงานจางของเทศบาล    ต้ังไว  ดังนี้ 
           (1)  งานสงเสริมการเกษตร                  ตั้งไว        99,014 .- บาท 

 ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษาและแผนงานการเกษตร)        
      1.2.2  ประเภท   เงินเพิ่มตางๆ ของพนกังานจาง       ตั้งไว  18,720 .- บาท 
                      เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานจาง ที่มสีิทธิไดรับตามระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอืน่ ๆ ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา  ต้ังจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา ) 

    1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ ตั้งไว รวม     3,762,900.- บาท  แยกเปน       
          คาตอบแทน    ตั้งไว    รวม         143,800.- บาท 
           1.3.1  คาตอบแทน 

                              ประเภท  เงินชวยเหลือคารกัษาพยาบาล             ตั้งไว      20,000.- บาท 
                              เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานฯ และผูมีสทิธิ์ไดรับตามระเบียบฯ     
ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
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 1.3.2  คาตอบแทน 

                              ประเภท  คาเชาบาน                        ตั้งไว     59,400.- บาท            
                              เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนกังานเทศบาลทีม่ีสทิธิ์เบิกคาเชาบานตามระเบียบฯ ตั้งไว
ในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 

     1.3.4  คาตอบแทน 
                     ประเภท  เงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร                                    ต้ังไว     10,000.- บาท 
                     เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  พนักงานเทศบาล  และผูมสีิทธิ์ไดรับตาม
ระเบียบฯ  ต้ังไวในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
                1.3.3  คาตอบแทน 
                        ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ตั้งไว   5,000.- บาท 
            เพื่อจายเปนเงินคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง และ
ผูปฏิบัตงิานของเทศบาล ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา                     
 1.3.4  คาตอบแทน 
              ประเภท  เงินประโยชนตอบแทนอื่น                            ตั้งไว    49,400.- บาท 
                       เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสาํหรับพนักงานเทศบาลพนักงานจาง เปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป)  ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา) 
    
               คาใชสอย                              ตั้งไว     รวม    2,740,000.- บาท 

 1.3.5   คาใชสอย 
                         ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ                     ต้ังไว      200,000.- บาท 
                         เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิารตาง ๆ ไดแก   คาบอกรับวารสาร  คาจางเหมา
บริการ  คาจัดทําพัสดุ  และคาธรรมเนียมตาง  ฯลฯ  ตั้งไวในงานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา  ต้ังจาย
จากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
 1.3.6  คาใชสอย 
                        ประเภท  รายจายเพื่อบํารงุรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   ต้ังไว     20,000.- บาท 
                        เพื่อจายเปนคาบํารงุรกัษาหรอืซอมแซมครุภัณฑ  สิ่งปลกูสรางตาง ๆ  ต้ังไวในงานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
 1.3.7  คาใชสอย 

             ประเภท  รายจายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 
                                                                                  ต้ังไว  2,520,000.- บาท 

            1. เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ  ของเทศบาล   
                                                                                                    ต้ังไว   2,420,000.- บาท 

                  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล   
ตามรายละเอยีด ดังนี ้

 (1)  งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น                  ตั้งไว   1,010,000.- บาท   
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีของทองถิ่น ไดแก 
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1.  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ     ตั้งไว   300,000.-บาท 
2.  โครงการจัดงานแหเทียนเขาพรรษา     ตั้งไว   100,000.-บาท 
3.  โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลักเมือง            ตั้งไว    40,000.-บาท 
4.  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง              ตั้งไว    80,000.-บาท 
5.  โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม            ตั้งไว   450,000.-บาท  
6.  โครงการจัดงานบญุผะเหวด                         ตั้งไว    40,000.-บาท 

                         ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)   
         (2) งานกีฬาและนันทนาการ                                           ตั้งไว  140,000.- บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการจัดการฝกอบรมและหรือแขงขันกีฬาเยาวชนตานยาเสพติด  ต้ังไว  70,000.-บาท 
2.  โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานยาเสพติด     ตั้งไว  60,000.-บาท 
3.  โครงการแขงขันกีฬาภายในและเดก็ปฐมวัย     ตั้งไว  10,000.-บาท 
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)              

        (3) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                           ต้ังไว       360,000.- บาท  
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ/กจิกรรม ดังนี้  

  1.  โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรชวงปดภาคเรียน  ตั้งไว   10,000.-บาท 
  2.  โครงการจัดหาชุดนักเรียน ชุดกีฬาและชุดวัฒนธรรมใหเด็กเลก็ของศูนยพฒันาเด็กเล็ก  
       เทศบาลตําบลปาติ้ว       ตั้งไว   60,000.-บาท 
  3.  โครงการบรหิารงานหองสมุดไอทีและศูนยการเรียนรูชุมชน ตั้งไว  180,000.-บาท 
  4.  โครงการจัดหาวัสดอุุปกรณเพือ่การศึกษา   ตั้งไว    80,000.-บาท 
  5.  โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว    30,000.-บาท 

                            ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา ) 
                  (4)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว   590,000.-บาท 

      เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ/กจิกรรม ดังนี ้
     1.  โครงการบัณฑิตนอย     ตั้งไว    5,000.-บาท 
 2.  โครงการวันเด็กแหงชาต ิ     ตั้งไว    25,000.-บาท 
 3.  โครงการพาบุตรหลานเขาวัด    ตั้งไว    10,000.-บาท 
 4.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา  ตั้งไว   540,000.-บาท 
 5.  โครงการศูนยพฒันาเด็กเล็กเทิดไทองคราชันย  ตั้งไว    10,000.-บาท  

                          ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
                (5) งานสวัสดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห          ตั้งไว          200,000.- บาท   
                      เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ  ของเทศบาล ดังนี้ 

  1.  โครงการสงเคราะหศพผูยากไร         ตั้งไว   30,000.-บาท 
  2.  โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาล  ตั้งไว   80,000.-บาท 
  3.  โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวสําหรับผูสงูอายุ ผูยากไร และผูดอยโอกาส  
                                                                                    ตั้งไว  90,000.-บาท 

                      ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห)    
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                  (6)  งานสงเสริมและสนบัสนุนความเขมแข็งของชุมชน               ตั้งไว  25,000.- บาท      
                              เพื่อจายเปนคาใชจาย  ดังนี้                    

                1. โครงการสงเสริมการแปรรปูผลิตภัณฑในชุมชน     ตั้งไว   20,000.-บาท 
       2. โครงการผลิตน้ํายาลางจาน     ตั้งไว    5,000.-บาท 

  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน)  
                   (7)  งานสงเสรมิการเกษตร            ตั้งไว   95,000.- บาท 
                             เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี ้

  1.  โครงการอบรมสงเสรมิเกษตรแนวทฤษฎีใหมไรนาสวนผสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ  
พอเพียง       ตั้งไว   40,000.-บาท 

    2.  โครงการเกษตรนวัตกรรมใหม    ตั้งไว   20,000.-บาท 
  3.  โครงการรณรงคลดการใชสารเคมีและไถกลบตอซัง              ตั้งไว   30,000.-บาท 
  4.  โครงการจัดตั้งธนาคารปุยอินทรีย    ตั้งไว    5,000.-บาท 

   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการเกษตร)  
                2.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ              ตั้งไว  100,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน    คาเบี้ยเลี้ยง   คาเชา
ที่พัก  คาพาหนะ คาลงทะเบยีน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจางและผูมีสทิธิไดรบัตามระเบยีบฯ  ตั้งไวใน
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา)  
     
 คาวัสดุ      ตั้งไว รวม        879,100.-  บาท 

         1.3.8  คาวัสดุ 
                            ประเภท  วัสดุสํานักงาน                ต้ังไว             25,000.- บาท 
                            เพื่อจายเปนคาวัสดสุํานักงานตาง ๆ  เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ   ตั้งไวในงาน
บรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
               1.3.9 คาวัสดุ                                                                                                                     

               ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร                       ตั้งไว              20,000.- บาท 
                เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทกึขอมลู ,  หมึกปริ้น  ฯลฯ  ตั้งไว
ในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา ตั้งจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
 1.3.10 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
                            ประเภท คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร                       ตั้งไว           20,000.- บาท 
                            เพื่อจายเปนคาวัสดโุฆษณาและเผยแพรตาง ๆ แผนปาย โปสเตอร ฟลม กระดาษสีตาง ๆ  
ฟวเจอรบอรดสี แผนเทปบันทึกเสียงรูปภาพ ฯลฯ  ตั้งไวในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 

       1.3.11  คาวัสดุ 
                       ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ                          ตั้งไว             20,000 .- บาท 
                       เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออปุกรณไฟฟา ตาง ๆ  เชน  หลอดไฟฟา  สายไฟฟา ฯลฯ  ตั้งไวในงาน
บรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
 
 
 



 

 

-68- 
 
 1.3.12 คาวัสดุ 
                     ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว                     ตั้งไว        50,000.- บาท 

          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดงุานบานงานครัว เชน น้ําด่ืมบรรจุขวด  สบู ผงซักฟอก น้ํายาลาง
จานไมกวาด  ฯลฯ  ตั้งไวในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏ
ในแผนงานการศกึษา)  

   1.3.13  คาวัสดุ 
                       ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น                  ตั้งไว      10,000.- บาท 
                       เพื่อจายเปนคาวัสดเุชื้อเพลิง  และหลอลืน่   เชน  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล น้ํามัน เครื่อง  
ฯลฯ  ตั้งไวในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)                    
             1.3.14  คาวัสดุ 
                       ประเภท  วัสดุกอสราง                      ตั้งไว        20,000.- บาท 
                       เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน ไมอัด ไมแปรรปู อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ฯลฯ   ต้ังไว ต้ังไว
ในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)   
            1.3.15  คาวัสดุ 
                       ประเภท คาอาหารเสริม (นม)      ตั้งไว     668,100 .-  บาท 
              เพื่อจายเปนคาวัสดุอาหารเสริม (นม)   ต้ังไวในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถายโอน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)  
            1.3.16  คาวัสดุ 
                       ประเภท  วัสดุการเกษตร                                     ต้ังไว         6,000.- บาท 

             เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน พันธุพืช  ปุย  วัสดุเพาะชํา ฯลฯ  ตั้งไวใน 
งานสงเสริมการเกษตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการเกษตร) 
 1.3.17  คาวัสดุ 
                       ประเภท  วัสดุกีฬา                         ตั้งไว         40,000.- บาท 

             เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬาตางๆ เชน ลูกฟุตบอล ตระกรอ วอลเลยบอล ฯลฯ  ตั้งไวในงาน
กีฬาและนันทนาการ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ)              

       
         1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค            ตั้งไว  รวม    117,500.-  บาท  แยกเปน 
                1.4.1  ประเภท คาไฟฟา                      ตั้งไว             50,000.-  บาท  
                        เพื่อจายเปนคาไฟฟาใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร  ต้ังไวในงานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา  ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
                1.4.2  ประเภท  คาน้ําประปา             ตั้งไว            36,000.-  บาท 
                         เพื่อจายเปนคาน้ําประปา ใหกับการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริญ  ตั้งไวในงาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)   

     1.4.3  ประเภท  คาโทรศัพท                         ตั้งไว             15,000.- บาท 
         เพื่อจายเปนเงินคาโทรศัพทและโทรสารใหองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยจงัหวัดยโสธร 
         ต้ังไวในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา) 
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  1.4.4 ประเภท  คาบริการทางดานโทรคมนาคม                         ต้ังไว         15,000.- บาท 
         เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกบัการใชระบบอินเทอรเน็ต และคาสื่อสารอื่น ๆ ต้ังไวในงาน

บรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
 1.4.5 ประเภท  คาไปรษณีย คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียกร   คาเชาตูไปรษณีย  

                                                    ตั้งไว         1,500.- บาท 
       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย  คาลงทะเบียน และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  ตั้งไวในงาน

บรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
          

1.5  หมวดเงินอุดหนุน              ต้ังไว   รวม               389,400.-  บาท  แยกเปน 
  1.5.1  ประเภท  เงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชน หรือกิจการสาธารณประโยชน  ตั้งไว.- บาท 
                   (1) อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปาติ้ว (โพธาภินันทนุกูล)       ตั้งไว           374,400.-บาท 
              เพื่อจายอุดหนุนเปนคาอาหารกลางวันสําหรบัเดก็นักเรียนของโรงเรียนอนบุาลปาติ้ว (โพธา
ภินันทนุกูล) จัดสรรตามจํานวนเด็กนักเรียน ตามโครงการจดัหาอาหารกลางวัน ตั้งไวในงานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา  ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไปตามภารกจิถายโอน  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
           (2) อุดหนุนชุมชนในกิจการสาธารณะประโยชน   ตั้งไว            10,000 .-บาท 
  เพื่อจายอุดหนุนใหกับชุมชนในกจิการ/โครงการทีเ่ปนประโยชนตอชุมชน ตั้งไวในงานสงเสริม
และสนบัสนุนความเขมแข็งของชุมชน  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน) (จะดําเนินการไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด  จังหวัดยโสธร) 
  (3)  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปาติ้ว  ตั้งไว  5,000.-บาท 
  เพื่อจายอุดหนุนทีท่ําการปกครองปกครองอําเภอปาติ้ว  ตามโครงการรวมสบืสานประเพณี 
“จัดทําขบวนแหบั้งไฟโบราณในงานประเพณบีุญบัง้ไฟจงัหวดัยโสธร”  ตั้งไวในงานศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)   
(จะดําเนินการไดเมื่อไดรบัความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดบัจงัหวัด  จังหวัดยโสธร) 
 
2.  รายจายเพื่อการลงทุน            ตั้งไว รวม           20,200.-บาท แยกเปน          
2.1  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง                            ตั้งไว รวม         20,200.-บาท 
           คาครุภัณฑ                                       ตั้งไว รวม         20,200 .-บาท 
          2.1.1 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน                    ตั้งไว               13,300.-บาท 
       เพื่อจายเปนคาครุภัณฑสํานกังาน ตามรายการ ดังนี ้      

 (1) ตูเหล็ก ชนิด 2 บาน                                        ตั้งไว          9,000.- บาท 
                          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก  ชนิด 2 บาน จํานวน  2 ตู ๆละ 4,500.-บาท   เปนเงิน 
9,000.- บาท ตั้งไวในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา) 
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(2)  ชั้นวางหนังสือ       ตั้งไว  1,500.-บาท 
                เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ชั้นวางหนงัสือ  จํานวน  1 ตัวๆ ละ 1,500.-บาท   เปนเงนิ 1,500.- 

บาท ตัง้ไวในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
  (3)  โตะเอนกประสงค       ตั้งไว  2,500.-บาท 

                  เพื่อจายเปนคาจัดซือ้โตะเอนกประสงค  จํานวน  1 ตัวๆ ละ 2,500.-บาท   เปนเงนิ 
2,500.- บาท ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา) 

ครุภัณฑตาม (1)-(3)  เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และราคาที่ตัง้
ซื้อไวเปนราคาที่หาซื้อไดในทองตลาดปจจบุัน   
   

2.1.2  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว              ตั้งไว    3,600.-บาท 
         เพื่อจายเปนคาครุภัณฑงานบานงานครัว ตามรายการ ดังนี้       

     (1)  เกาอี้รบัประทานอาหารสําหรบัเด็ก  จํานวน 20 ตัว ๆ ละ 60.-บาท  เปนเงิน  1,200.-บาท 
ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งจายจากเงินอดุหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 

   (2)  โตะรบัประทานอาหารสําหรบัเด็ก  จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,200.-บาท  เปนเงิน  2,400.-บาท 
ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งจายจากเงินอดุหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 

ครุภัณฑตาม (1)-(2)  เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และราคาที่ตัง้
ซื้อไวเปนราคาที่หาซื้อไดในทองตลาดปจจบุัน   
 

2.1.4  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร               ตั้งไว     3,600.-บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร มีรายละเอียด  ดงันี้    

 (1)  เครื่องพมิพชนิดเลเซอร /ชนิด LED ขาวดํา(18 หนา/นาที)  จํานวน  1  เครื่องๆละ  3,600.-บาท  
เปนเงิน  3,600.-บาท  ตั้งไวในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา) 
  ครุภัณฑคอมพิวเตอรดงักลาว เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
และราคาที่ตัง้ซื้อไวเปนราคาตามเกณฑราคาพื้นฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            
 

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