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เรื่อง ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

  ตามที่ สภาเทศบาลตําบลปาติ้ว ไดเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗ ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  ประจําป  พ.ศ. 
๒๕๕๖   เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  น้ัน 

 บัดนี้  ผูวาราชการจังหวัดยโสธร   ไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แลว  เห็นชอบใหเทศบาลตําบลปาติ้วประกาศใชเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ได   และนายกเทศมนตรีไดลงนามบังคับใชเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผลบังคับใช  ตั้งแตวันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖     

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
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เทศบัญญัติ
เรื่อง

งบประมาณรายจาย

งานแผนงานและงบประมาณ

www.tessabalpatiu.go.th

  ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว
อําเภอปาติ้ว     จังหวัดยโสธร

สํานักปลัดเทศบาล
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เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

สวนที่ 1 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2557

ของ
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว

  บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลปาติ้ว  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผูบริหารเทศบาลตําบลปาติ้ว  จึง

ขอช้ีแจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย

การดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ดังตอไปนี้

1.  สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ณ  วันที่  30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2556  เทศบาลตําบลปาติ้ว

มีสถานะการเงินดังนี้  ณ  วันที่  30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2556

1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  12,243,907.59บาท

1.1.2  เงินสะสม  619,820.08 บาท

1.2  เงินกูคงคาง  11,932,000.00 บาท

2.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  2555

(1)  รายรับจริงทั้งสิ้น   23,103,838.20          บาท  ประกอบดวย

     หมวดภาษีอากร 465,722.40                บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 241,649.40                บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 197,549.05                บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 536,992.00                บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 291,284.00                บาท

หมวดรายไดจากทุน บาท

หมวดภาษีจัดสรร 13,422,847.35           บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,947,794.00             บาท

(2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค - บาท

(3)  รายจายจริง  จํานวน  23,055,772.24บาท ประกอบดวย

งบกลาง 999,498.33                บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) 10,253,536.00           บาท

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)

10,385,287.91           บาท

งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) 958,750.00                บาท

งบรายจายอื่น  (หมวดรายจายอื่น) - บาท

งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 458,700.00                บาท

(4)  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค - บาท

(5)  มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน - บาท
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2.1  รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 465,722.40        446,000        450,000.00        

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 241,649.40        185,600        200,600.00        

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 197,549.05        210,000        210,000.00        

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 536,992.00        600,000        500,000.00        

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 291,284.00        180,500        195,500.00        

หมวดรายไดจากทุน - - -

รวมรายไดจัดเก็บเอง 1,733,196.85    1,622,100     1,556,100.00    

รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให อปท.

หมวดภาษีจัดสรร 13,422,847.35    14,880,000    15,895,000.00    

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท. 13,422,847.35  14,880,000   15,895,000.00  

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท.

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,947,794.00     10,000,000    10,500,000.00    

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให  อปท. 7,947,794.00    10,000,000   10,500,000.00    

23,103,838.20  26,502,100   27,951,100.00  
.

2.2  รายจาย

รายจายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557

จายจากงบประมาณ

งบกลาง 999,498.33        2,958,759      3,066,864.00     

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา 10,253,536.00    11,434,501    10,997,056.00    

              และคาจางชั่วคราว)

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 10,385,287.91    10,002,740    11,291,980.00    

                และหมวดคาสาธารณูปโภค)

งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) 958,750.00        1,226,700      1,412,800.00     

งบรายจายอื่น  (หมวดรายจายอื่น) - -

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 458,700.00        879,400        1,182,400.00     

23,055,772.24  26,502,100   27,951,100.00  

 - 4 -

รายจาย

รวมจายจากงบประมาณ

รายรับ

รวม

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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เทศบาลตําบลปาติ้ว
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

สวนที่  2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ยอดรวม

ดานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป 10,293,120.00                  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,564,100.00                    

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,806,520.00                    

แผนงานสาธารณสุข 1,452,676.00                    

แผนงานสังคมสงเคราะห 190,000.00                       

แผนงานเคหะและชุมชน 3,223,260.00                    

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 50,000.00                        

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,243,000.00                    

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,998,500.00                    

แผนงานการเกษตร 352,560.00                       

แผนงานการพาณิชย 531,000.00                       

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 3,246,364.00                    

27,951,100.00                  

 - 6 -

ดาน

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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แผนงานงบกลาง

งบ                 งาน งานงบกลาง รวม

งบกลาง 2,897,264                                                                                                                 2,897,264             

บําเหน็จ/บํานาญ 349,100                                                                                                                   349,100                

รวม 3,246,364                                                                                                                 3,246,364             

 - 7 -

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ                         งาน งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร

     เงินเดือน(ฝายบริหาร) 2,624,640                           2,624,640                  

     เงินเดือน(ฝายประจํา) 2,316,940                           155,180                               1,468,860                        3,940,980                  

งบดําเนินงาน

      คาตอบแทน 189,000                             50,000                             239,000                    

      คาใชสอย 1,411,000                           24,000                                 365,000                           1,800,000                  

      คาวัสดุ 281,000                             15,000                                 63,000                             359,000                    

      คาสาธารณูปโภค 505,000                             12,000                             517,000                    

งบลงทุน 29,500                             29,500                      

      คาครุภัณฑ 30,000                               30,000                      

      คาที่ดินสิ่งกอสราง 725,000                             725,000                    

งบรายจายอื่น

      รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน -                           

      เงินอุดหนุน 10,000                               18,000                                 28,000                      

รวม 8,092,580                        212,180                             1,988,360                      10,293,120                

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

     เงินเดือน(ฝายบริหาร) -                            

     เงินเดือน(ฝายประจํา) 774,700                                                                                                            774,700                     

งบดําเนินงาน

      คาตอบแทน -                            

      คาใชสอย 445,000                                                                                                            445,000                     

      คาวัสดุ 215,000                                                                                                            215,000                     

      คาสาธารณูปโภค -                            

งบลงทุน -                            

      คาครุภัณฑ

      คาที่ดินสิ่งกอสราง 90,000                                                                                                              90,000                       

งบรายจายอื่น

      รายจายอื่น -                            

งบเงินอุดหนุน

      เงินอุดหนุน 39,400                                                                                                              39,400                       

รวม 1,564,100                                                                                                  1,564,100                   
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รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

งบ                      งาน รวม



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

แผนงานการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา

งบบุคลากร

     เงินเดือน(ฝายบริหาร) -                                      

     เงินเดือน(ฝายประจํา) 521,040                                                  521,040                                

งบดําเนินงาน

      คาตอบแทน 110,000                                                  110,000                                

      คาใชสอย 560,000                                                  1,033,800                                               1,593,800                             

      คาวัสดุ 70,000                                                   766,080                                                  836,080                                

      คาสาธารณูปโภค 6,000                                                     116,000                                                  122,000                                

งบลงทุน

      คาครุภัณฑ 3,600                                                     3,600                                   

      คาที่ดินสิ่งกอสราง -                                      

งบรายจายอื่น

      รายจายอื่น -                                      

งบเงินอุดหนุน

      เงินอุดหนุน 620,000                                                  620,000                                

รวม 1,270,640                                           2,535,880                                           3,806,520                             
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รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

งบ                      งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร

     เงินเดือน(ฝายบริหาร)

     เงินเดือน(ฝายประจํา) 615,576                                             615,576                          

งบดําเนินงาน

      คาตอบแทน 355,600                                             355,600                          

      คาใชสอย 40,000                                               217,000                                             257,000                          

      คาวัสดุ 20,000                                               60,000                                               80,000                            

      คาสาธารณูปโภค 5,000                                                5,000                              

งบลงทุน

      คาครุภัณฑ 4,500                                                75,000                                               79,500                            

      คาที่ดินสิ่งกอสราง -                                 

งบรายจายอื่น

      รายจายอื่น -                                 

งบเงินอุดหนุน

      เงินอุดหนุน 60,000                                               60,000                            

รวม 1,040,676                                       412,000                                         1,452,676                        
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รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

งบ                      งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

แผนงานสังคมสงเคราะห

งบบุคลากร

     เงินเดือน(ฝายบริหาร)

     เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

      คาตอบแทน

      คาใชสอย 190,000                                                                                                            190,000                          

      คาวัสดุ

      คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

      คาครุภัณฑ

      คาที่ดินสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น

      รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน

      เงินอุดหนุน

รวม 190,000                                                                                                    190,000                          
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รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

งบ                      งาน งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห รวม



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

แผนงานเคหะและชุมขน

งบบุคลากร

     เงินเดือน(ฝายบริหาร)

     เงินเดือน(ฝายประจํา) 231,240                      128,160                      509,160                      868,560                    

งบดําเนินงาน

      คาตอบแทน 90,000                        90,000                     

      คาใชสอย 350,000                      792,000                      1,142,000                 

      คาวัสดุ 160,000                      25,000                        265,000                      20,000                        470,000                    

      คาสาธารณูปโภค 75,000                        75,000                     

งบลงทุน

      คาครุภัณฑ 20,700                        29,000                        49,700                     

      คาที่ดินสิ่งกอสราง 148,000                      180,000                      328,000                    

งบรายจายอื่น

      รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน

      เงินอุดหนุน 200,000                      200,000                    

รวม 759,940                    787,160                    1,656,160                 20,000                     3,223,260                 
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รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

งบ                      งาน งานไฟฟาถนน รวมงานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดนํ้าเสีย



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

     เงินเดือน(ฝายบริหาร)

     เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

      คาตอบแทน

      คาใชสอย 20,000                                                                                                   20,000                           

      คาวัสดุ

      คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

      คาครุภัณฑ

      คาที่ดินสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น

      รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน

      เงินอุดหนุน 30,000                                                                                                   30,000                           

รวม 50,000                                                                                            50,000                           

 -14 -

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

งบ                      งาน งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน รวม



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบบุคลากร

     เงินเดือน(ฝายบริหาร)

     เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

      คาตอบแทน

      คาใชสอย 128,000                                          1,070,000                                       1,198,000                                    

      คาวัสดุ 40,000                                           40,000                                        

      คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

      คาครุภัณฑ

      คาที่ดินสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น

      รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน

      เงินอุดหนุน 5,000                                             5,000                                         

รวม 168,000                                      1,075,000                                    1,243,000                                    
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รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

งบ                      งาน งานกีฬาและนันทนาการ รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

     เงินเดือน(ฝายบริหาร)

     เงินเดือน(ฝายประจํา) 420,360                                              938,640                                          1,359,000                      

งบดําเนินงาน

      คาตอบแทน 60,000                                                20,000                                            80,000                          

      คาใชสอย 210,000                                          210,000                        

      คาวัสดุ 275,000                                          275,000                        

      คาสาธารณูปโภค 1,500                                              1,500                            

งบลงทุน

      คาครุภัณฑ

      คาที่ดินสิ่งกอสราง 73,000                                            73,000                          

งบรายจายอื่น

      รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน

      เงินอุดหนุน

รวม 480,360                                           1,518,140                                    1,998,500                      
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รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

งบ                      งาน
           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ            

อุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน รวม



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

แผนงานการเกษตร

งบบุคลากร

     เงินเดือน(ฝายบริหาร)

     เงินเดือน(ฝายประจํา) 292,560                                                                                                        292,560                        

งบดําเนินงาน

      คาตอบแทน

      คาใชสอย 60,000                                                                                                          60,000                          

      คาวัสดุ

      คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

      คาครุภัณฑ

      คาที่ดินสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น

      รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน

      เงินอุดหนุน

รวม 352,560                                                                                                 352,560                        
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รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

งบ                      งาน งานสงเสริมการเกษตร รวม



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

แผนงานการพาณิชย

งบบุคลากร

     เงินเดือน(ฝายบริหาร)

     เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

      คาตอบแทน

      คาใชสอย 26,000                           26,000                         

      คาวัสดุ 55,000                           55,000                         

      คาสาธารณูปโภค 250,000                          250,000                       

งบลงทุน

      คาครุภัณฑ

      คาที่ดินสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น

      รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน

      เงินอุดหนุน 200,000                          200,000                       

รวม 200,000                       81,000                         250,000                       531,000                       
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รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

งบ                      งาน งานกิจประปา รวมงานตลาดสด งานโรงฆาสัตว



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  อาศัยอํานาจ

ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552) มาตรา 65 จึงตรา

เทศบัญญัติขึ้นไว  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว  และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัด 

ขอ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

ขอ 2  เทศบัญญัตินี้ใชบังคับตั้งแตวันที่  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556

ขอ 3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น

27,951,100 บาท

ขอ 4  งบประมาณรายจายทั่วไป  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีอากร หมวดภาษีจัดสรร

ยอดรวม

ดานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป 10,293,120.00           

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,564,100.00            

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,806,520.00            

แผนงานสาธารณสุข 1,452,676.00            

แผนงานสังคมสงเคราะห 190,000.00               

แผนงานเคหะและชุมชน 3,223,260.00            

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 50,000.00                

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,243,000.00            

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,998,500.00            

แผนงานการเกษตร 352,560.00               

แผนงานการพาณิชย 531,000.00               

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 3,246,364.00            

27,951,100.00           
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แผนงาน

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว   จังหวัดยโสธร

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น  27,951,100.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตาม

ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล

ขอ 6  ใหนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันที่ 

(ลงนาม)

         (นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย)

ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว

เห็นชอบ

(ลงนาม)
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สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557

ณ 30 มิ.ย.56

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 230,052.02 232,058.72 278,548.03 249,754.50 -6.66 260,000.00

ภาษีบํารุงทองที่ 16,683.34 19,134.94 18,984.87 11,177.89 5.35 20,000.00

ภาษีปาย 97,962.60 115,575.33 146,297.50 110,993.50 2.53 150,000.00

อากรฆาสัตว 27,064.00 24,283.00 21,892.00 14,740.00 -8.64 20,000.00

371,761.96 391,051.99 465,722.40 386,665.89 -3.38 450,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

38,934.00 34,308.00       33,393.00 23,067.00 -10.16 30,000.00

999.10 1,712.05         1,983.65 2,609.30 0.82 2,000.00

- - - - 100.00 100.00

1,440.00 1,730.00         2,460.00 1,360.00 -18.70 2,000.00

1,880.00 3,696.00         2,372.00 1,295.00 -15.68 2,000.00

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตราย 35,000.00 32,200.00       31,400.00 22,600.00 11.46 35,000.00

ตอสุขภาพ

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 900.00 1,100.00         1,200.00 600.00 -16.67 1,000.00

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาตการพนัน

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

รายงานประมาณการายรับ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการขายสุราและยาสูบ

ประมาณการรายรับจริง
ป 2553 ป 2554 ป 2555

รวมหมวดภาษีอากร
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ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557

ณ 30 มิ.ย.56

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่ 7,400.00 12,500.00 13,100.00 5,500.00         23.66-        10,000.00       

สะสมอาหาร

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการ โฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 5,290.00 4,800.00 5,485.00 4,345.00 8.84-          5,000.00

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 368.00 440.00 490.00 320.00 2.04          500.00

43,440.00 46,950.00 49,430.00 25,440.00 21.38        60,000.00

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 29,850.00 24,925.00 13,855.00 27,275.00 116.53      30,000.00

- 6,480.00 - - 100.00      2,000.00

15,331.75 566.25 86,480.75 29,178.75 76.87-        20,000.00

1,020.00 - - - 100.00      1,000.00

181,852.85    171,407.30    241,649.40 143,590.05 16.99-       200,600.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. - 26,617.89 21,823.56 - 8.36-          20,000.00

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - 19,286.75 36,275.49 15,935.21 10.27        40,000.00

คาเชาหรือคาเชาบริการสถานที่ 209,750.00 144,680.00 139,450.00 108,300.00 7.57          150,000.00

รายไดจากทรัพยสินอื่นๆ 38,161.50 - - - - -

247,911.50 190,584.64 197,549.05 124,235.21 6.30        210,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

การดําเนินกิจการตลาด 355,167.00 530,518.00 536,992.00 406,522.00 6.89-          500,000.00

355,167.00 530,518.00 536,992.00 406,522.00 6.89-        500,000.00

ป 2553 ป 2554 ป 2555
ประมาณการรายรับจริง

คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมาย และขอบัญญัติทองถิ่น
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คาปรับอื่นๆ 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

คาปรับการผิดสัญญา

คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557

ณ 30 มิ.ย.56

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

คาขายแบบแปลน 124,400.00 142,900.00 300.00           96.50-        5,000.00         

คารับรองสําเนา/และถายเอกสาร 79.00 147.00 55.00 172.00           809.09      500.00           

เงินอุดหนุน/ชดเชยที่สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ - 45,210.00 26,000.00       11.52-        40,000.00       

จายใหแกหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 42,048.00 149,061.50 103,119.00 136,644.00 45.46        150,000.00     

42,127.00 273,608.50 291,284.00 163,116.00 32.88-       195,500.00

หมวดรายไดจากทุน  - - - - - - -

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 10,236,749.89 9,345,931.72 10,434,546.02 9,915,538.87 19.60        12,480,000.00

ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 768,594.12 797,213.97 882,328.90 815,186.40 22.40        1,080,000.00

ภาษีธุรกิจเฉพาะ - - - 60,321.04 100.00      50,000.00

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน - - - - 100.00      10,000.00

ภาษีสุรา 431,133.16 463,213.65 505,494.17 406,438.55 6.83          540,000.00

ภาษีสรรพสามิต 1,167,651.82 1,116,411.43 908,399.76 884,971.33 18.89        1,080,000.00

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 296,726.00 583,144.00 642,166.00 337,352.00 6.57-          600,000.00

คาภาคหลวงแร 15,910.63 31,429.33 12,976.30 11,102.91 54.13        20,000.00

คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม 21,651.48 19,498.32 36,936.20 33,884.51 5.24-          35,000.00

12,938,417.10 12,356,842.42 13,422,847.35 12,464,795.61 18.42       15,895,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ป 2553 ป 2554 ป 2555

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รวมหมวดภาษีจัดสรร
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ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557

ณ 30 มิ.ย.56

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี - - - - -

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ 11,889,032.00 9,257,482.00 7,947,794.00 9,392,193.00 32.11 10,500,000.00

ภารกิจถายโอน

11,889,032.00 9,257,482.00 7,947,794.00 9,392,193.00 32.11 10,500,000.00

26,026,269.41 23,171,494.85 23,103,838.20 23,081,117.76 20.98 27,951,100.00รวมทุกหมวด

ประมาณการ
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ป 2555ป 2553 ป 2554

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รายรับจริง
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ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 27,951,100.00                    บาท

หมวดภาษีอากร รวม 450,000.00      บาท

(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                จํานวน 260,000.00       บาท

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว  จํานวน  10,000.-  บาท  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

จึงคาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น

(2) ภาษีบํารุงทองที่                                       จํานวน 20,000.00         บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

(3)  ภาษีปาย                                             จํานวน   150,000.00       บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิมจึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

(4)  อากรการฆาสัตว                                    จํานวน  20,000.00         บาท

คําชี้แจง ตํ่ากวาปที่แลว  จํานวน  6,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง

จึงคาดวาจะไดรับลดลง

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต                      รวม 200,600.00      บาท

(1)  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  

                             จํานวน 30,000.00         บาท

คําชี้แจง ตํ่ากวาปที่แลว  จํานวน  5,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง

จึงคาดวาจะไดรับลดลง

(2)  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการขายสุราและยาสูบ  จํานวน 2,000.00บาท   

คําชี้แจง  เทากับปที่แลว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

(3)  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน          จํานวน  100.00             บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม  จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

(4)  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร           จํานวน   2,000.00           บาท

คําชี้แจง  เทากับปที่แลว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

(5)  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร          จํานวน  2,000.00           บาท

คําชี้แจง  เทากับปที่แลว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

(6)  คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 35,000.00บาท

คําชี้แจง  เทากับปที่แลว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม
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รายงานรายละเอียดประมาณการายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายไดจัดเก็บเอง
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(7) คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000.00บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

(8)  คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายหรือสถานที่สะสมอาหาร  จํานวน 10,000.00บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

(9) คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง            จํานวน 5,000.00บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

(10)  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร          จํานวน  500.00             บาท

คําชี้แจง   เทากับปที่แลว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

(11)  คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                 จํานวน  60,000.00         บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

(12) คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถิ่น                จํานวน   2,000.00บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม  จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

(13)  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก        จํานวน  30,000.00         บาท

คําชี้แจง มากกวาปที่แลว จํานวน  10,000.-บาท  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

จึงคาดวาจะไดรับเพิ้มขึ้น

(14)  คาปรับการผิดสัญญา                                                      จํานวน 20,000.00         บาท

คําชี้แจง มากกวาปที่แลว จํานวน  10,000.-บาท  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

จึงคาดวาจะไดรับเพิ้มขึ้น

(15)  คาปรับอื่นๆ                                                                    จํานวน 1,000.00           บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

หมวดรายไดจากทรัพยสิน                                                   รวม 210,000.00      บาท

(1)  ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.                              รวม 20,000.00         บาท

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว จํานวน  10,000.-  บาท  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

จึงคาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น

(2)ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                          รวม 40,000.00         บาท

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว จํานวน  10,000.-  บาท  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

จึงคาดวาจะไดรับเพิมขึ้น

(3)  คาเชาหรือคาบริการสถานที่                        จํานวน  150,000.00       บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย                รวม 500,000.00      บาท

(1)  รายไดจากการดําเนินกิจการตลาด                 จํานวน  500,000.00       บาท

คําชี้แจง   ตํ่ากวาปที่แลว  จํานวน  100,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง 

จึงคาดวาจะไดรับลดลง
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หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    รวม 195,500.00      บาท

(1)  คาขายแบบแปลน                               จํานวน 5,000.00           บาท

คําชี้แจง   ตํ่ากวาปที่แลว  จํานวน  15,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมลดลง 

จึงคาดวาจะไดรับลดลง

(2)  คารับรองสําเนาและถายเอกสาร                     จํานวน   500.00             บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

(3) เงินอุดหนุน/ชดเชยที่สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติจายใหแกหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน   

จํานวน 40,000.00         บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

(4)  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                จํานวน 150,000.00       บาท

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว จํานวน  30,000.-  บาท  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

จึงคาดวาจะไดรับเพิมขึ้น

หมวดรายไดจากทุน   -

หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,895,000.00  บาท

(1)  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ              จํานวน  12,480,000.00   บาท

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว จํานวน 780,000.-บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

จึงคาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น

(2)  ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9                              จํานวน 1,080,000.00     บาท

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว  จํานวน  60,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

จึงคาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น

(3)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                  จํานวน 50,000.00         บาท

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว  จํานวน  40,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

จึงคาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น

(4)  ภาษีสุรา                                              จํานวน  540,000.00       บาท

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว  จํานวน  120,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

จึงคาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น

(5)  ภาษีสรรพสามิต                                      จํานวน   1,080,000.00     บาท

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว  จํานวน  60,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

จึงคาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น

(6)  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน    จํานวน    600,000.00       บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม
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รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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(7)  คาภาคหลวงแร                                      จํานวน   20,000.00         บาท

คําชี้แจง เทากับปที่แลว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

(8)  คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม                              จํานวน   35,000.00         บาท

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว  จํานวน  5,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

จึงคาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น

(9)  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน          จํานวน 10,000.00         บาท

คาดวาจะไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 10,500,000.00  บาท

เงินอุดหนุนตามอํานาจหนาที่                             จํานวน 8,500,000.00     บาท

คําชี้แจง   เทากับปที่แลว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเทาเดิม จึงคาดวาจะไดรับเทาเดิม

เงินอุดหนุนกําหนดวัตถุประสงค                          จํานวน 2,000,000.00     บาท

คําชี้แจง สูงกวาปที่แลว  จํานวน  500,000.-  บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

จึงคาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น
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***************************************

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง % ป 2557

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 685,766.00      679,600.00      630,331.00      695,520           695,520.00      0.00 695,520          

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000.00      120,000.00      118,285.00      120,000           120,000.00      0.00 120,000          

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00      120,000.00      118,285.00      120,000           120,000.00      0.00 120,000          

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 165,600.00      165,600.00      177,560.00      198,720           198,720.00      0.00 198,720          

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล -                   1,227,713.00       1,366,200.00       1,483,316           1,490,400.00    0.00 1,490,400        

เงินคาตอบแทนอื่น - -

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 955,030.00         990,860.00         1,206,539.00       1,707,267           1,300,990.00    -1.41 1,117,740        

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 287,780.00      -3.56 185,280          

เงินประจําตําแหนง 42,000.00          42,000.00           61,100.00           67,200               67,200.00        6.25 109,200          

คาตอบแทนพนักงานจาง 498,100.00         699,720.00         698,600.00         805,320             518,270.00      -1.91 419,520          

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 508,200.00      -0.45 485,200          

2,586,496.00      4,045,493.00      4,376,900.00      5,197,343          5,307,080.00  -0.69 4,941,580      

2,586,496.00      4,045,493.00      4,376,900.00      5,197,343       5,307,080.00  -0.69 4,941,580      

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร
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งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 115,893.00         1,800.00            -                 53,000.00        -43.40 30,000            

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม 20,000.00        13,868.00        11,496.00        12,808            15,000.00        -33.33 10,000            

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,600.00          26,150.00        25,169.00        10,900            40,000            

คาเชาบาน 36,000.00        41,500.00        42,000.00        78,000            84,000.00        0.00 84,000            

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 19,300.00        10,000.00        -50.00 5,000              

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 45,000.00        10,821.00        22,701.00        30,968            20,000.00        0.00 20,000            

เงินชวยเหลือบุตร

245,793.00        94,139.00          101,366.00        132,676            182,000.00     3.85 189,000         

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 226,029.00      350,769.00      367,850.00      598,540           150,000.00      300,000          

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 107,236.00      45,350.00        50,460.00        58,750            65,000.00        50,000            

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 647,949.90      

 - โครงการ

1. โครงการจัดงานวันเทศบาล 6,000.00          6,000.00          5,000.00          13,000            5,000.00          0.00 5,000              

2. โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม 25,000.00        29,725.00        15,000.00        35,000            20,000.00        -20.00 16,000            

3. โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 31,410.00        31,410.00        19,600.00        49,997            50,000.00        -20.00 40,000            
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รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดคาตอบแทน
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หมวดคาใชสอย  ตอ

4. กิจกรรมวันปยมหาราช 10,000.00        7,666.00          7,121.00          9,915              10,000.00        0.00 10,000            

5. โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ 17,433.00        12,077.00        55,203.00        89,891            90,000.00        -11.11 80,000            

6. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะ 190,200.00      -                 150,000.00      -33.33 100,000          

ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

7. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน 250,000.00      250,000.00      160,569.00      270,000           150,000.00      0.00 150,000          

เทศบาลและพนักงานจางเทศบาล

8. โครงการ/กิจกรรมสําคัญตางๆ ตามนโยบาย 40,560.00        35,760.00        16,694.00        18,095            40,000.00        -50.00 20,000            

จังหวัดและรัฐบาล

9. คาใชจายในการดําเนินงานศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจาง 18,000.00        18,000.00        18,000.00        18,000            25,000.00        0.00 25,000            

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

10. โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว 9,945              10,000.00        -50.00 5,000              

11. วันทองถิ่นไทย 2,000.00          400.00 10,000            

12. โครงการเทศบาลพบประชาชน 26,554            24,000.00        150.00 60,000            

13. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย -                 50,000.00        0.00 50,000            

14. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิก 245,090.00      137,823.70      -                 -                 300,000.00      -100.00

สภาเทศบาล

15. คาใชจายในการจัดหาพวงมาลัย,ชอดอกไม 400.00            -                 5,000.00          -100.00

16. โครงการ/กิจกรรมปกปองสถาบัน 21,913.00        -                 100.00 20,000            

17 โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป 22,675.00        13,868.00        13,954.00        16,056            12,000.00        -100.00 -

18. สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 15,640.00        12,640.00        2,640.00          5,300              12,000.00        -100.00 -
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รายจายจริง ประมาณการ
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16. โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสถาปนาและ -                 5,000.00          -100.00

งานกาชาด จังหวัดยโสธร -                 

17. โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ทชุมชน -                 -                 100.00 90,000            

18. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา 100,000.00      45,000.00        72,000.00        73,870            -                 1,000.00 40,000            

ทองถิ่นทองที่สัมพันธ

19. โครงการอบรมใหความรูกฎหมายของประชาชน -                 100.00 10,000            

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ 550,874.00      502,860.00      398,666.15      441,637           300,000.00      0.00 300,000          

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 65,420.00        52,651.00        41,139.00        44,970            40,000.00        30,000            

2,569,516.90      1,573,512.70      1,244,296.15      1,779,520          1,515,000.00  -6.86 1,411,000      

หมวดคาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 55,310.24        57,510.50        41,670.00        54,746            20,000.00        -25.00 15,000            

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 55,430.00        45,750.00        65,510.00        55,565            20,000.00        0.00 20,000            

วัสดุงานบานงานครัว 21,450.00        21,650.00        22,748.00        27,549            15,000.00        0.00 15,000            

วัสดุกอสราง 25,413.00        27,650.00        28,600.00        30,831            20,000.00        100.00 40,000            

วัสดุยานพาหนะและขนสง 22,010.00        2,710.00          2,880.00          15,098            20,000.00        0.00 20,000            

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 130,000.00      146,000.00      146,520.00      171,050           120,000.00      16.67 140,000          

วัสดุการเกษตร 4,930.00          4,930.00          4,930.00          4,700              3,000.00          0.00 3,000              

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,201.00          2,394.00          -                 1,615              10,000.00        -50.00 5,000              

วัสดุเครื่องแตงกาย -                 -                 -                 -                 

วัสดุคอมพิวเตอร 20,450.00        27,540.00        21,200.00        35,580            20,000.00        0.00 20,000            
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รายจายจริง

รวมหมวดคาใชสอย

ประมาณการ
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วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุสนาม

วัสดุอื่นๆ 1,456.00          1,456              5,000.00          -40.00 3,000              

337,194.24     336,134.50     334,058.00     396,734         253,000.00     41.67 281,000         

3,152,504.14      2,003,786.20      1,679,720.15      2,308,930          1,950,000.00  38.65 1,881,000      

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 251,484.15      258,778.56      227,571.34      293,594           250,000.00      -25.00 250,000          

คาน้ําประปา 90,228.00        82,465.00        83,663.18        180,363           75,000.00        -25.00 50,000            

คาบริการโทรศัพท 29,565.00        68,542.00        66,282.32        36,945            70,000.00        -25.00 120,000          

คาบริการไปรษณีย 1,205.00          2,125.00          3,072.49          4,872              5,000.00          75.00 5,000              

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,567.00          3,765.00          3,695.00          6,700              15,000.00        75.00 80,000            

375,049.15        415,675.56        384,284.33        522,475            415,000.00     91.67 505,000         

3,527,553.29      2,419,461.76      2,064,004.48      2,831,405          2,365,000.00  71.67 2,386,000      

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน 109,320.00      26,835.00        54,580.00        59,050            66,300.00        -100.00

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 100.00 30,000            

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 40,000.00        

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 42,380.00      24,000.00       24,000.00       30,000.00      -100.00

151,700.00     50,835.00       118,580.00     59,050           96,300.00      -68.85 30,000           
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รวมหมวดคาครุภัณฑ

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รายจายจริง ประมาณการ

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง % ป 2557

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 330,900.00      -                 170,800.00      99,000            100.00 725,000          

330,900.00     -                170,800.00     99,000           -               100.00 725,000         

482,600.00     50,835.00       289,380.00     158,050         96,300.00      31.15 755,000         

482,600.00     50,835.00       289,380.00     158,050         96,300.00      31.15 755,000         

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ 7,000.00        97,000.00       5,000.00        10,000           10,000.00        10,000            

ของอําเภอปาติ้ว

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

7,000.00        97,000.00       5,000.00        10,000           10,000.00      0.00 10,000           

7,000.00        97,000.00       5,000.00        10,000           10,000.00      0.00 10,000           

6,603,649.29  6,612,789.76   6,735,284.48   8,196,798       7,778,380.00  102.13 8,092,580      
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รวมงบเงินอุดหนุน

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารทั่วไป

รายจายจริง ประมาณการ



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556  ยอดตาง
 %

ป 2557

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 130,100.00 135,700.00 138,380.00 130,200.00 152,539.00 1.73       155,180      

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน

130,100.00 135,700.00 138,380.00 130,200.00 152,539.00 1.73      155,180      

130,100.00 135,700.00 138,380.00 130,200.00 152,539.00 1.73      155,180      

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  โครงการ

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 7,800.00 11,000.00 12,000.00 14,170.00 100.00   15,000        

2. โครงการสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน 10,000.00 9,800.00 11,000.00 12,000.00 100.00   9,000         

17,800.00 20,800.00 23,000.00 26,170.00 0.00 100.00  24,000        

หมวดคาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,261.00 19,101.00 19,668.00 19,984.00 20,000.00 25.00-     15,000         

18,261.00 18,261.00 18,261.00 18,261.00 20,000.00 25.00-    15,000        
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รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายจายจริง ประมาณการ

งบดําเนินงาน

รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาวัสดุ



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556  ยอดตาง
 %

ป 2557

18,261.00 18,261.00 18,261.00 18,261.00 20,000.00 95.00    39,000        

18,261.00 18,261.00 18,261.00 18,261.00 20,000.00 95.00    39,000        

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนเอกชน

1. โครงการจัดทําแผนชุมชน 18,000         

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00  18,000        

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00  18,000        

148,361.00 153,961.00 156,641.00 148,461.00 172,539.00 96.73    212,180      
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รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556  ยอดตาง % ป 2557

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 721,660.00      971,511.00      782,366.00      784,380.00      991,047     0.91          1,000,080     

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 42,072       144.30      102,780       

เงินประจําตําแหนง 100.00      42,000         

คาตอบแทนพนักงานจาง 288,740.00      288,740.00      288,740.00      288,740.00      263,995     4.00-          253,440       

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 79,560       11.31-        70,560         

1,010,400.00  1,260,251.00  1,071,106.00  1,073,120.00  1,376,674  6.70          1,468,860    

1,010,400.00  1,260,251.00  1,071,106.00  1,073,120.00  1,376,674  6.70          1,468,860    

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาตอบแทน)

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 1,095,333.00    1,263,940.00    1,475,969.00    1,306,165.00    45,000       55.56-        20,000         

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000       -           10,000         
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

ประมาณการ

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

รายจายจริง



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556  ยอดตาง % ป 2557

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาตอบแทน)ตอ

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,200.00          5,000         -           5,000           

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 5,793.00          8,761.00          4,321.00          7,250.00          20,000       25.00-        15,000         

เงินชวยเหลือบุตร

1,101,126.00  1,272,701.00  1,480,290.00  1,316,615.00  80,000      37.50-        50,000        

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 57,620.00        62,121.00        69,750.00        107,648.00      90,000       150,000       

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. โครงการปรับปรุงฐานขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน 90,000       90,000         

ทรัพยสิน

2. โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บรายได 15,000       20,000         

3. โครงการภาษีพบประชาชนและรับชําระภาษี 10,000       20,000         

เคลื่อนที่

4. โครงการอบรมผูประกอบการคาภายในเขตเทศบาล 10,000       15,000         

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 30,000.00        43,000.00        50,000.00        71,356.00        60,000       50,000         

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,820.00        22,101.00        51,139.00        13,550.00        15,000       20,000         

107,440.00     127,222.00     170,889.00     192,554.00     290,000    -          365,000      
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รวมหมวดคาตอบแทน

รวมหมวดคาใชสอย

รายจายจริง ประมาณการ



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556  ยอดตาง % ป 2557

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาวัสดุ)

วัสดุสํานักงาน 41,561.00        43,810.00        52,781.85        37,821.40        30,000       16.67-        25,000         

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุงานบานงานครัว 3,000.00          2,800.00          920.00            2,400.00          100.00      5,000           

วัสดุกอสราง

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,000         -           3,000           

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 62,000.00        45,000.00        50,000.00        4,800.00          10,000       -           10,000         

วัสดุการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุคอมพิวเตอร 19,850.00        10,102.00        11,530.00        9,070.00          20,000       -           20,000         

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุสนาม

วัสดุอื่นๆ

126,411.00     101,712.00     115,231.85     54,091.40      63,000      83.33       63,000        

1,334,977.00  1,501,635.00  1,766,410.85  1,563,260.40  433,000    45.83       478,000      
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รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดคาวัสดุ



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556  ยอดตาง % ป 2557

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 3,121.00          3,972.00          4,887.43          5,883.40          15,000       20.00-        12,000         

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

3,121.00        3,972.00        4,887.43        5,883.40        15,000      20.00-       12,000        

3,121.00        3,972.00        4,887.43        5,883.40        448,000    9.38        490,000      

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน 7,600.00          7,500.00          4,500.00          7,500         60.00       12,000         

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 24,000.00        24,000.00        24,000.00        7,500        133.33     17,500        

24,000.00      7,600.00        24,000.00      28,500.00      7,500        293.33     29,500        

24,000.00      7,600.00        24,000.00      28,500.00      7,500        293.33     29,500        

3,121.00        3,972.00        4,887.43        5,883.40        7,500        293.33     29,500        

291,861.00     292,712.00     293,627.43     294,623.40     1,832,174  8.52        1,988,360    

7,043,871.29  7,059,462.76  7,185,552.91  8,639,882.46  9,783,093  5.21        10,293,120  
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รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงานบริหารงานคลัง

รวมหมวดคาครุภัณฑ

รวมงบลงทุน

ประมาณการ

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รายจายจริง
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รับ
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อิน
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์เน
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่าน
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ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 164,940.00   179,440.00   201,720.00   262,160.00   339,551.00      4.60 355,180.00      

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง 510,680.00   408,120.00   425,400.00   443,400.00   486,907.00      -13.84 419,520.00      

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน

675,620.00  587,560.00  627,120.00  705,560.00  826,458.00     -6.26 774,700.00     

675,620.00  587,560.00  627,120.00  705,560.00  826,458.00     -6.26 774,700.00     
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รายจายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,160.00      26,150.00     59,650.00     66,802.00     60,000.00        -100.00 -

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

เงินชวยเหลือบุตร

6,160.00      26,150.00     59,650.00     66,802.00     60,000.00       -100.00

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 86,143.34     54,522.68     44,643.00     54,052.00     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการตั้งจุดตรวจ และบริการประชาชนชวง 10,000.00     10,000.00     10,000.00     10,000.00     20,000.00        - 20,000            

เทศกาลปใหม 

2. โครงการตั้งจุดตรวจ และบริการประชาชนชวง 10,000.00     10,000.00     10,000.00     10,000.00     20,000.00        - 20,000            

เทศกาลสงกรานต
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รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดคาตอบแทน
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ำห

รับ
เผ
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่าน
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เต
อร
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็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

หมวดคาใชสอย

3. โครงการ อปพร.รักษาความสงบเรียบรอยงาน 25,000.00     20,000.00     20,000.00     20,000.00     15,000.00        15,000

ประเพณีบุญเดือนสาม

4. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อปพร. 100,000.00   50,000.00        100.00 100,000

5. โครงการวัน อปพร. 87,082.00     10,000.00     15,000.00        -33.33 10,000

6. กิจกรรมการฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน 2,000.00          400.00 10,000

7. โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝาย 100,000.00   40,000.00        -100.00 0

พลเรือน (อปพร.)

8. โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน 100,000.00   25,155.00     48,000.00     20,000.00        -50.00 10,000

9. โครงการฝกอบรมเยาวชนปองกันและแกไขปญหา 90,000.00     90,000.00     80,000.00     50,000.00        -20.00 40,000

ยาเสพติด

10. โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 100.00 100,000

11. โครงการปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาล 100.00 50,000

12. โครงการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในเขต 100.00 40,000

เทศบาล

13.โครงการกิจกรรมเดินรณรงควันตอตานยาเสพติด 100.00 10,000

โลก (26 มิถุนายน)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 25,000.00        -20.00 20,000

608,225.34  119,707.68  223,643.27  247,206.70  257,000.00     73.15 445,000
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รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดคาใชสอย



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

หมวดวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,170.00      37,755.00     50,000.00     

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุงานบานงานครัว 1,045.00      17,600.00     5,000.00          - 5,000              

วัสดุกอสราง

วัสดุยานพาหนะและขนสง 54,240.00     25,740.00     40,000.00        50-         20,000            

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 87,000.00     98,000.00     100,088.00   75,560.00     150,000.00      13         170,000          

วัสดุการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุคอมพิวเตอร 7,500.00      

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000.00        33-         20,000            

วัสดุสนาม

96,170.00    135,755.00  160,873.00  168,900.00  225,000.00     4-          215,000         

96,170.00    135,755.00  160,873.00  168,900.00  542,000.00     22        660,000         

96,170.00    135,755.00  160,873.00  168,900.00  542,000.00     22        660,000         

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 78,500.00    25,000.00        100-      -

ครุภัณฑสนาม 48,000.00        100-       -

-             -             -             78,500.00    73,000.00       100-      -
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รวมหมวดคาครุภัณฑ

ประมาณการรายจายจริง

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

1. โครงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคปองกันและแกไข 100,000.00      90,000            

ปญหาภัยแลง (กอสรางถังเก็บน้ําสํารอง)

100,000.00     -10.00 90,000          

173,000.00     -47.98 90,000          

173,000.00     -47.98 90,000          

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนย -             -             12,000.00    30,000.00    20,000.00       0.00 20,000          

ปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด

2. โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธตอตานยาเสพติด 100.00 19,400          

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

-             -             12,000.00    30,000.00    20,000.00       97.00 39,400          

-             -             12,000.00    30,000.00    20,000.00       97.00 39,400          

771,790.00  723,315.00  799,993.00  904,460.00  1,561,458.00   0.17 1,564,100.00  

771,790.00  723,315.00  799,993.00  904,460.00  1,561,458.00   0.17 1,564,100.00  
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รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงบลงทุน

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมงบเงินอุดหนุน



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 288,360.00 130,800.00 436,960.00 498,890.00 652,860.00 -29.67 459,180.00

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 102,420.00 -39.60 61,860.00

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 180,000.00 180,000.00 149,530.00 72,793.00 18,720.00 -100.00

468,360.00 310,800.00 586,490.00 571,683.00 774,000.00 -32.68 521,040.00

648,360.00 490,800.00 736,020.00 644,476.00 774,000.00 -32.68 521,040.00
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รายจายจริง

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

ประมาณการ



สำ
เน

า ส
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รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาตอบแทน)

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 49,400.00 -39.27 30,000.00

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000.00 0.00 5,000.00

คาเชาบาน 0.00 0.00 37,576.00 43,493.00 59,400.00 -7.41 55,000.00

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00 -100.00

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 3,007.00 20,000.00 0.00 20,000.00

เงินชวยเหลือบุตร

3,007.00 0.00 37,576.00 43,493.00 143,800.00 -23.50 110,000.00

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการฝกอบรมคอมพิเตอรชวงปดภาคเรียน 10,000.00 50.00 15,000.00

2. โครงการจัดหาชุดนักเรียน ชุดกีฬาและชุดวัฒนธรรม 60,000.00 - 60,000.00

ใหเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว

3. โครงการบริหารงานหองสมุดไอทีและศูนยการเรียนรู 52,431.00 55,043.00 77,905.00 149,140.00 180,000.00 - 180,000.00

ชุมชน
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รวมหมวดคาตอบแทน

ประมาณการรายจายจริง



สำ
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า ส
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รับ
เผ
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พร่ผ

่าน
อิน
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็ตเท

่าน
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ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)  ตอ

4. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา 80,000.00 -100.00

5. โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง 30,000.00 -100.00

การศึกษา

6. โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา 100.00 200,000.00

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ 20,000.00 25,410.00 55,130.00 65,014.00 100,000.00 -20.00 80,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,560.00 10,256.00 11,250.00 14,350.00 20,000.00 25.00 25,000.00

80,991.00 90,709.00 144,285.00 228,504.00 480,000.00 16.67 560,000.00

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาวัสดุ)

วัสดุสํานักงาน 12,560.00 21,500.00 23,018.00 22,148.00 25,000.00 -20.00 20,000.00

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000.00 -25.00 15,000.00

คาอาหารเสริม(นม)

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,674.00 12,450.00 11,450.00 15,250.00 20,000.00 -25.00 15,000.00

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร 11,520.00 10,500.00 15,432.00 18,750.00 20,000.00 - 20,000.00

วัสดุการศึกษา

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุสนาม

วัสดุอื่นๆ

29,754.00 44,450.00 49,900.00 56,148.00 85,000.00 -17.65 70,000.00

29,754.00 44,450.00 49,900.00 56,148.00 708,800.00 -24.49 740,000.00

รายจายจริง

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมหมวดคาใชสอย

ประมาณการ



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น
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ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

คาน้ําประปา

คาบริการโทรศัพท

คาบริการไปรษณีย 1,500.00 -33.33 1,000.00

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 10,551.01 10,211.84 14,920.58 6,700.18 15,000.00 -66.67 5,000.00

10,551.01 10,211.84 14,920.58 6,700.18 16,500.00 -63.64 6,000.00

43,312.01 54,661.84 102,396.58 106,341.18 725,300.00 2.85 746,000.00

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน 52,380.00 79,600.00 45,050.00 154,700.00 13,000.00 -72.31 3,600.00

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑงานบานงานครัว 3,600.00 -100.00

ครุภัณฑกีฬา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3,600.00 -100.00

52,380.00 79,600.00 45,050.00 154,700.00 20,200.00 -82.18 3,600.00

52,380.00 79,600.00 45,050.00 154,700.00 20,200.00 -82.18 3,600.00

95,692.01 134,261.84 147,446.58 261,041.18 20,200.00 -82.18 3,600.00

95,692.01 134,261.84 147,446.58 261,041.18 1,519,500.00 -112.01 1,270,640.00
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจายจริง

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รวมหมวดคาครุภัณฑ

ประมาณการ

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน
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ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

แผนงานการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 200,000 25.00 250,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการบัณฑิตนอย 5,000 5,000

2. โครงการวันเด็กแหงชาติ 25,000 -20.00 20,000

3. โครงการพาบุตรหลานเขาวัด 10,000 10,000

4. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 540,000 37.93 744,800

5. โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองคราชันย 10,000 -100.00

6. โครงการวันไหวครู 100.00 2,000

7. โครงการจัดประชุมผูปกครอง 100.00 2,000

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

790,000 30.86 1,033,800
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รวมหมวดคาใชสอย

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายจายจริง ประมาณการ
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ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาวัสดุ)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุงานบานงานครัว 50,000 20.00 60,000

คาอาหารเสริม(นม) 512,316.00 598,213.00 613,378.58 685,917.80 668,100 -11.68 590,080

วัสดุกอสราง 21,699.00 20,000 50.00 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000 -100.00

วัสดุการเกษตร 100.00 6,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุการศึกษา 100.00 80,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุสนาม

วัสดุอื่นๆ

542,316.00 628,213.00 665,077.58 715,917.80 748,100 2.40 766,080

542,316.00 628,213.00 665,077.58 715,917.80 1,538,100 17.02 1,799,880
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รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รายจายจริง

รวมหมวดคาวัสดุ

ประมาณการ



สำ
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า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้นป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง

 %
ป 2557

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 42,101.01 31,211.84 45,720.05 56,372.59 50,000 20.00 60,000

คาน้ําประปา 19,450.00 10,007.00 15,725.25 21,270.71 36,000 0.00 36,000

คาบริการโทรศัพท 6,534.68 16,048.50 15,000 33.33 20,000

คาบริการไปรษณีย

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

61,551.01 41,218.84 67,979.98 93,691.80 101,000.00 14.85 116,000.00

603,867.01 669,431.84 733,057.56 809,609.60 1,639,100.00 16.89 1,915,880.00

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 389,147.00 449,200.00 392,600.00 388,700.00 374,400.00 65.60 620,000.00

เงินอุดหนุนเอกชน

389,147.00 449,200.00 392,600.00 388,700.00 374,400.00 65.60 620,000.00

1,535,330.01 1,746,844.84 1,790,735.14 1,914,227.40 2,013,500.00 25.94 2,535,880.00

1,631,022.02 1,881,106.68 1,938,181.72 2,175,268.58 3,533,000.00 7.74 3,806,520.00
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เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

รายจายจริง

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รวมแผนงานการศึกษา

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมงบดําเนินงาน

รวมงบอุดหนุน

ประมาณการ



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 213,260.00 427,820.00 550,758.00 473,010.00 514,512 7.16 551,376

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 40,800 57.35 64,200

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง 78,960.00 108,000.00 90,000.00 167,760.00

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 193,680 -100.00

292,220.00 535,820.00 640,758.00 640,770.00 748,992 -17.81 615,576

292,220.00 535,820.00 640,758.00 640,770.00 748,992 -17.81 615,576
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รายจายจริง

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

ประมาณการ

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 38,000 38,000

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน 23,400.00 23,400.00 48,000.00 48,000.00 57,600 57,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 10,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 16,510.00 4,517.00 23,048.00 120,285.00 100,000 150.00 250,000

เงินชวยเหลือบุตร

39,910.00 27,917.00 71,048.00 168,285.00 205,600 72.96 355,600

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 0.00 90,140.00 372,855.00 134,280.00

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ 0.00 35,000.00 34,500.00 37,000.00 40,000.00 40,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

0.00 125,140.00 407,355.00 171,280.00 40,000.00 40,000.00
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ประมาณการรายจายจริง

รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาตอบแทน



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาวัสดุ)

วัสดุกอสราง 20,000         20,000         

20,000         20,000         

0.00 125,140.00 407,355.00 171,280.00 265,600.00 56.48 415,600.00

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

คาน้ําประปา

คาบริการโทรศัพท

คาบริการไปรษณีย 1,500.00 233.33 5,000.00

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

1,500.00 233.33 5,000.00

39,910.00 278,197.00 885,758.00 510,845.00 267,100.00 57.47 420,600.00

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน 100.00 4,500.00

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 47,400.00 -100.00

47,400.00 -90.51 4,500.00

292,220.00 660,960.00 1,048,113.00 812,050.00 1,063,492.00 -2.15 1,040,676.00
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ประมาณการ

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาครุภัณฑ

รายจายจริง
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า ส
ำห

รับ
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่าน
อิน
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็ตเท
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ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข 30,000 166.67 80,000

2. โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก 50,000 50,000

3. โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา 30,000 30,000

4. โครงการควบคุมโรคระบาด 10,000 10,000

5. โครงการปรับปรุงศูนย ศสมช. 80,000 -100.00

6. โครงการรณรงครับบริจาคโลหิต 16,000 16,000

7. โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 10,000 10,000

8. โครงการอนามัยโรงเรียน 6,000 6,000

9. โครงการประกวดรานอาหารสะอาดปลอดภัย 10,000 10,000
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รายจายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย) ตอ

10. โครวการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ 5,000 5,000

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

247,000 -12.15 217,000

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาวัสดุ)

วัสดุสํานักงาน 21,000.00 22,563.00 22,591.00 25,995.00 25,000 25,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 37,768.00 33,318.00 15,455.00 1,230.00 25,000 -20.00 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 20,000.00 19,865.00 20,946.00 11,860.00 15,000 0.00 15,000

78,768.00 75,746.00 58,992.00 39,085.00 65,000 -7.69 60,000

78,768.00 75,746.00 58,992.00 39,085.00 312,000 -11.22 277,000

78,768.00 75,746.00 58,992.00 39,085.00 312,000 -11.22 277,000

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 100.00 75,000.00

100.00 75,000.00

100.00 75,000.00

100.00 75,000.00
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รวมงบลงทุน

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รายจายจริง

รวมหมวดคาครุภัณฑ

ประมาณการ

รวมหมวดคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
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ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนเอกชน

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 372,000.00 10.75 412,000.00

138,768.00 135,746.00 118,992.00 99,085.00 1,435,492.00 1.20 1,452,676.00
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รายจายจริง ประมาณการ

รวมแผนงานสาธารณสุข

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

รวมงบอุดหนุน
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า ส
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รับ
เผ

ยแ
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่าน
อิน

เต
อร

์เน
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่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 176,755.00 52,845.00 113,750.00 102,000.00

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการสงเคราะหศพผูยากไร 30,000 -33.33 20,000

2. โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาล 80,000 80,000

3. โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวสําหรับผูสูงอายุ 90,000 90,000

ผูยากไร และผูดอยโอกาส

176,755.00 52,845.00 113,750.00 102,000.00 200,000 -5.00 190,000

176,755.00 52,845.00 113,750.00 102,000.00 200,000 -5.00 190,000

176,755.00 52,845.00 113,750.00 102,000.00 200,000 -5.00 190,000

176,755.00 52,845.00 113,750.00 102,000.00 200,000 -5.00 190,000

176,755.00 52,845.00 113,750.00 102,000.00 200,000 -5.00 190,000
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมงบดําเนินงาน

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห

รายจายจริง ประมาณการ

รวมงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห

รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
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ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟาถนน

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง 228,600.00   240,000.00   228,680.00   223,560.00   245,462 -5.79 231,240

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน

228,600.00  240,000.00  228,680.00  223,560.00  245,462 -5.79 231,240

228,600.00  240,000.00  228,680.00  223,560.00  245,462 -5.79 231,240

150,000 150,000

10,000

150,000 6.67 160,000

150,000 6.67 160,000

รวมงบดําเนินงาน 150,000 6.67 160,000
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายจายจริง

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

ประมาณการ

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

งบดําเนินงาน

หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประเภทวัสดุสํารวจ



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 100 10,000

ครุภัณฑโรงงาน 100 10,700

-             29,000.00    29,000.00    -             0 100 20,700

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

1. โครงการขยายไหลทางถนนเทศบาล 6 100 148,000

100 148,000

-             29,000.00    29,000.00    -             -             168,700

-             29,000.00    29,000.00    -             -             100 168,700

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ -              -              426,809.00   64,336.32     200,000 - 200,000

เงินอุดหนุนเอกชน

-             -             426,809.00  64,336.32    200,000 - 200,000

228,600.00  269,000.00  684,489.00  287,896.32  595,462 27.62 759,940
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รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน

รวมงานไฟฟาถนน

รายจายจริง

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

รวมงบอุดหนุน

รวมหมวดคาครุภัณฑ

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

ประมาณการ
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 228,600.00 237,569.00 228,680.00 223,560.00 138,413 -7.41 128,160

228,600.00 237,569.00 228,680.00 223,560.00 138,413 -7.41 128,160

228,600.00 237,569.00 228,680.00 223,560.00 138,413 -7.41 128,160

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 123,151.00 101,230.00 102,060.00 351,000.00 400,000 -12.50 350,000

123,151.00 101,230.00 102,060.00 351,000.00 400,000 -12.50 350,000

หมวดคาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 10,000 10,000

วัสดุการเกษตร 15,000 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,250.00 7,861.00 42,510.00 5,530.00

วัสดุเครื่องแตงกาย

4,250.00 7,861.00 42,510.00 5,530.00 25,000 25,000

127,401.00 109,091.00 144,570.00 356,530.00 425,000 375,000
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

ประมาณการ

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รายจายจริง
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หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 84,621.43 75,126.65 72,689.66 46,158.42 50,000 -20.00 40,000

คาน้ําประปา 18,580.00 29,021.00 9,342.63 6,681.62 40,000 -12.50 35,000

103,201.43 104,147.65 188,935.46 64,336.32 90,000 -16.67 75,000

459,202.43 450,807.65 562,185.46 644,426.32 515,000 -12.62 450,000

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบานงานครัว - 100 29,000

- 100 29,000

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการขยายไหลทางถนนเทศบาล 6 - 100 180,000

- 100 180,000

- 200 209,000

- 200 209,000

459,202.43 450,807.65 562,185.46 644,426.32 653,413 180 787,160
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รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รายจายจริง ประมาณการ

รวมงานสวนสาธารณะ

รวมหมวดคาครุภัณฑ

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 422,225.00 415,200.00 414,580.00 479,780.00 382,450.00 -6.03 359,400.00

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 100.00 149,760.00

422,225.00 415,200.00 414,580.00 479,780.00 382,450.00 33.13 509,160.00

422,225.00 415,200.00 414,580.00 479,780.00 382,450.00  33.13 509,160.00  

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 62,700.00 61,125.00 60,025.00 80,595.00 80,000.00 12.50 90,000.00

62,700.00 61,125.00 60,025.00 80,595.00 80,000.00 12.50 90,000.00

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 235,986.43 703,040.15 511,445.46 337,270.32 256,800.00 151.95 647,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

1. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 100,000.00 0.00 100,000.00

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอม 10,000.00 0.00 10,000.00
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ประมาณการ

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

รวมหมวดคาตอบแทน

รายจายจริง

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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3. โครงการธนาคารขยะ 5,000.00 0.00 5,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000.00 0.00 30,000.00

235,986.43 703,040.15 511,445.46 337,270.32 401,800.00 97.11 792,000.00

หมวดคาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 11,626.00 9,876.00 12,122.00 118,256.00 90,000.00 -11.11 80,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000.00 -25.00 30,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000.00 288,224.00 307,126.00 184,099.00 150,000.00 -6.67 140,000.00

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000.00 0.00 15,000.00

311,626.00 298,100.00 319,248.00 302,355.00 295,000.00 -10.17 265,000.00

610,312.43 1,062,265.15 890,718.46 720,220.32 776,800.00 47.66 1,147,000.00

610,312.43 1,062,265.15 890,718.46 720,220.32 776,800.00 47.66 1,147,000.00

1,032,537.43 1,477,465.15 1,305,298.46 1,200,000.32 1,159,250.00 42.86 1,656,160.00

 -65-

ประมาณการ

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รายจายจริง
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบําบัดนํ้าเสีย

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา 30,000.00 -100.00

หมวดคาวัสดุ

วัสดุกอสราง 20,000.00 0.00 20,000.00

งบลงทุน

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

1. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ถนนเทศบาล 6 ม.4 159,600.00 -100.00

ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
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รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รายจายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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2. โครงการวางทอระบายน้ําขางตลาดสดเทศบาล ม.4 38,000.00 -100.00

ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

3. โครงการวางทอระบายน้ําซอยเทศบาล 8 เชื่อมซอย 78,000.00 -100.00

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

325,600.00 -93.86 20,000.00

325,600.00 -93.86 20,000.00

325,600.00 -93.86 20,000.00

325,600.00 -93.86 20,000.00

1,720,339.86 2,197,272.80 2,551,972.92 2,132,322.96 2,733,725.00 17.91 3,223,260.00
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รวมงานบําบัดนํ้าเสีย

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน

รายจายจริง ประมาณการ
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

งบดํานเนินงาน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 127,750.00 28,240.00 339,960.00 31,300.00

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑในชุมชน 20,000.00 0.00 20,000.00

2. โครงการผลิตน้ํายาลางจาน 5,000.00 -100.00

127,750.00 28,240.00 339,960.00 31,300.00 25,000.00 -20.00 20,000.00

127,750.00 28,240.00 339,960.00 31,300.00 25,000.00 -20.00 20,000.00
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รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดคาใชสอย
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งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนเอกชน

1. โครงการ/กิจการที่เปนสาธารณประโยชน 15,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

2. อุดหนุนกลุมสตรีในชุมชน 100.00 20,000.00

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

15,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 200.00 30,000.00

15,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 200.00 30,000.00

142,750.00 28,240.00 339,960.00 31,300.00 35,000.00 42.86 50,000.00

142,750.00 28,240.00 339,960.00 31,300.00 35,000.00 42.86 50,000.00
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รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายจายจริง ประมาณการ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

หมวดใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการจัดการฝกอบรมและ/หรือแขงขันกีฬา 0.00 272,000.00 35,000.00 70,000.00 60,000.00

เยาวชนตานยาเสพติด

2. โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานยาเสพติด 60,000.00 60,000.00 50,000.00

3. โครงการแขงขันกีฬาภายในและเด็กปฐมวัย 10,000.00 8,000.00

4. โครงการแขงขันกีฬาภายในเทศบาล 10,000.00

272,000.00 95,000.00 140,000.00 0.00 128,000.00

หมวดคาวัสดุ

วัสดุกีฬา 40,000.00 40,000.00

0.00 0.00 - - 40,000.00 0.00 40,000.00

0.00 0.00 - - 180,000.00 0.00 168,000.00

- - 272,000.00 95,000.00 180,000.00 0.00 168,000.00
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 450,864.00 450,707.00 450,000.00 450,000.00 300,000.00 16.67 350,000.00

2. โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 250,000.00 250,000.00 230,000.00 220,000.00 100,000.00 20.00 120,000.00

3. โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลักเมือง 85,000.00 70,000.00 100,000.00 53,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00

4. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 150,000.00 130,000.00 136,000.00 130,000.00 80,000.00 50.00 120,000.00

5. โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม 450,000.00 470,000.00 495,600.00 490,000.00 450,000.00 -11.11 400,000.00

6. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด 107,000.00 59,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00

1,492,864.00 1,429,707.00 1,471,600.00 1,393,000.00 1,010,000.00 5.94 1,070,000.00

1,492,864.00 1,429,707.00 1,471,600.00 1,393,000.00 1,010,000.00 5.94 1,070,000.00

1,492,864.00 1,429,707.00 1,471,600.00 1,393,000.00 1,010,000.00 5.94 1,070,000.00
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมงบดําเนินงาน

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง % ป 2557

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการรวมสืบสานประเพณี"จัดทําขบวนแหบั้งไฟ 5,000.00 0.00 5,000.00

โบราณในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร)

เงินอุดหนุนเอกชน

5,000.00 0.00 5,000.00

5,000.00 0.00 5,000.00

1,492,864.00 1,429,707.00 1,471,600.00 1,393,000.00 1,015,000.00 5.91 1,075,000.00

1,492,864.00 1,429,707.00 1,743,600.00 1,488,000.00 1,195,000.00 4.02 1,243,000.00
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รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายจายจริง ประมาณการ

รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 133,229.00 -7.41 123,360.00

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 300,120.00 -1.04 297,000.00

433,349.00 -3.00 420,360.00

433,349.00 -3.00 420,360.00

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 100.00 40,000.00

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000.00 20,000.00

20,000.00 200.00 60,000.00

20,000.00 200.00 60,000.00

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาตอบแทน



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

 -73-

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน 45,000.00 0.00 6,500.00 -100.00

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 43,000.00 0.00 15,000.00 -100.00

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 8,000.00 74,000.00

ครุภัณฑโรงงาน

88,000.00 0.00 8,000.00 74,000.00 21,500.00 -100.00

88,000.00 0.00 8,000.00 74,000.00 474,849.00 1.16 480,360.00
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมหมวดคาครุภัณฑ

รายจายจริง ประมาณการ

งบลงทุน



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 423,540.00 451,560.00 493,000.00 508,680.00 498,636.00 21.72 606,960.00

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 20,520.00 84.80 37,920.00

เงินประจําตําแหนง 100.00 42,000.00

คาตอบแทนพนักงานจาง 353,175.00 473,640.00 496,860.00 628,890.00 264,254.00 -4.73 251,760.00

776,715.00 925,200.00 989,860.00 1,137,570.00 783,410.00 19.81 938,640.00

776,715.00 925,200.00 989,860.00 1,137,570.00 783,410.00 19.81 938,640.00
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 60,000.00 -100.00

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16,618.00 52,666.00 12,483.00 18,750.00 10,000.00 -50.00 5,000.00

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 20,000.00 -25.00 15,000.00

เงินชวยเหลือบุตร

16,618.00 52,666.00 12,483.00 18,750.00 90,000.00 -77.78 20,000.00

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 202,857.00 206,725.00 116,206.50 82,400.00 18,940.00 427.98 100,000.00

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการวางระบบผังเมือง 100.00 30,000.00

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ 40,000.00 -25.00 30,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,000.00 25.00 50,000.00

202,857.00 206,725.00 116,206.50 82,400.00 98,940.00 112.25 210,000.00
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รวมหมวดคาตอบแทน

ประมาณการรายจายจริง

รวมหมวดคาใชสอย



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

หมวดคาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,647.00 7,890.00 4,836.00 5,820.00 15,000.00 33.33 20,000.00

วัสดุกอสราง 100,000.00 -40.00 60,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนสง 17,406.00 14,777.00 1,940.00 73,310.00 20,000.00 50.00 30,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 78,000.00 110,000.00 77,480.00 70,600.00 150,000.00 140,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร 5,090.00 7,546.00 5,070.00 5,760.00 10,000.00 50.00 15,000.00

วัสดุอื่นๆ 10,000.00 10,000.00

106,143.00 140,213.00 89,326.00 155,490.00 305,000.00 -9.84 275,000.00

122,761.00 192,879.00 101,809.00 174,240.00 493,940.00 2.24 505,000.00

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 1,500.00 1,500.00

1,500.00 1,500.00

139,379.00 245,545.00 114,292.00 192,990.00 495,440.00 2.23 506,500.00

งบลงทุน

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการกอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร 100.00 73,000.00

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสราง ถนน คสล. ขางตลาดสด 214,000.00 56,700.00 -100.00

เทศบาลตําบลปาติ้ว

2. โครวงการกอสรางทางเทา ถนนเทศบาล 6 ม.4 437,700.00 81,000.00 -100.00

3. โครงการขยายไหลทาง ถนนเทศบาล 8 ม.5 97,500.00 -100.00
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รวมหมวดคาวัสดุ

รายจายจริง ประมาณการ

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค



สำ
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า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
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ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

1,366,000.00 0.00 214,000.00 437,700.00 235,200.00 -68.96 73,000.00

1,366,000.00 0.00 214,000.00 437,700.00 235,200.00 -68.96 73,000.00

1,366,000.00 0.00 214,000.00 437,700.00 235,200.00 -68.96 73,000.00

2,282,094.00 1,170,745.00 1,318,152.00 1,768,260.00 1,514,050.00 0.27 1,518,140.00

2,370,094.00 1,170,745.00 1,326,152.00 1,842,260.00 1,988,899.00 0.48 1,998,500.00
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รวมงบลงทุน

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รายจายจริง ประมาณการ

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
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่าน
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์เน
็ตเท
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ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 115,080.00 123,960.00 165,640.00 136,090.00 166,660.00 -11.87 146,880.00

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 100.00 24,000.00

คาตอบแทนพนักงานจาง 98,400.00 77,520.00 82,560.00 87,960.00 99,014.00 4.71 103,680.00

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 100.00 18,000.00

213,480.00 201,480.00 248,200.00 224,050.00 265,674.00 10.12 292,560.00

213,480.00 201,480.00 248,200.00 224,050.00 265,674.00 10.12 292,560.00
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร



สำ
เน

า ส
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รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้นป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง

 %
ป 2557

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการอบรมสงเสริมเกษตรแนวทฤษฎีใหมไรนา 40,000.00 40,000.00 -100.00

สวนผสมตามหลักปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. โครงการเกษตรนวัตกรรมใหม 160,700.00 42,400.00 45,053.00 20,000.00 -100.00

3. โครงการรณรงคลดการใชสารเคมีและไถกลบตอซัง 30,000.00 30,000.00

4. โครงการจัดตั้งโรงสีขาว/ผลิตปุยอินทรีย 5,000.00 500.00 30,000.00

0.00 160,700.00 82,400.00 45,053.00 95,000.00 -36.84 60,000.00

หมวดวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 2,825.00 6,000.00 -100.00

0.00 2,825.00 0.00 0.00 6,000.00 -100.00

101,000.00 -40.59 60,000.00

101,000.00 -40.59 60,000.00

366,674.00 -3.85 352,560.00

213,480.00 365,005.00 330,600.00 269,103.00 366,674.00 -3.85 352,560.00

 -80-

รวมแผนงานการเกษตร

ประมาณการรายจายจริง

รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมงานสงเสริมการเกษตร

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน
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์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

แผนงานการพาณิชย

งานกิจการประปา

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการขยายเขตนํ้าประปา 200,000.00 0.00 200,000.00

เงินอุดหนุนเอกชน

200,000.00 0.00 200,000.00

200,000.00 0.00 200,000.00
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รวมงานกิจการประปา

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

รายจายจริง ประมาณการ

รวมงบอุดหนุน
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ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

แผนงานการพาณิชย

งานตลาดสด

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 723,475.00 0.00 66,000.00 48,800.00

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการลางตลาดสดเทศบาล 6,000.00 0.00 6,000.00

2. โครงการอบรมผูประกอบการตลาดสด 5,000.00 0.00 5,000.00

3. โครงการอบรมผูประกอบการรานคา 15,000.00 0.00 15,000.00

723,475.00 0.00 66,000.00 48,800.00 26,000.00 0.00 26,000.00

หมวดคาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 100.00 55,000.00

100.00 55,000.00

26,000.00 111.54 55,000.00

723,475.00 0.00 66,000.00 48,800.00 26,000.00 211.54 81,000.00
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รวมหมวดคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน

รายจายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจาย

 

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
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ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

งบลงทุน

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

อาคารตางๆ

1. ตอเติมอาคารเพิงพักตลาดสดเทศบาล 350,000.00 -100.00

350,000.00 -100.00 0.00

350,000.00 -100.00 0.00

723,475.00 0.00 66,000.00 48,800.00 376,000.00 -78.46 81,000.00
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รายจายจริง ประมาณการ

รวมงบลงทุน

รวมงานตลาดสด

รวมหมวดคาที่ดินสิ่งกอสราง
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ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง
 %

ป 2557

แผนงานการพาณิชย

งานโรงฆาสัตว

งบดําเนินงาน

หมวดวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,513.00 73,892.00 28,575.00 2,863.00 15,000.00 -100.00

20,513.00 20,513.00 20,513.00 20,513.00

20,513.00 20,513.00 20,513.00 20,513.00 15,000.00 -100.00 0.00

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 66,866.47 104,000.00 105,219.59 115,947.41 70,000.00 114.29 150,000.00

คาน้ําประปา 20,020.00 51,465.04 54,684.97 71,270.19 50,000.00 100.00 100,000.00

86,886.47 155,465.04 159,904.56 187,217.60 120,000.00 108.33 250,000.00

107,399.47 175,978.04 180,417.56 207,730.60 135,000.00 85.19 250,000.00

107,399.47 175,978.04 180,417.56 207,730.60 135,000.00 85.19 250,000.00

107,399.47 175,978.04 180,417.56 207,730.60 711,000.00 -25.32 531,000.00
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รายจายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมแผนงานการพาณิชย

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รวมงานโรงฆาสัตว
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ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556  ยอดตาง
 %

ป 2557

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

งบงบกลาง

หมวดงบกลาง

คาชําระหนี้เงินตน 1,040,840 -        1,040,840

คาชําระดอกเบี้ย 357,960 -        357,960

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 303,874.00 316,626.00 359,708.00 306,894.00 220,000 10.45     450,000

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000 -        6,000

สํารองจาย 270,167.14 73,500.00 461,349 1.62       536,114

รายจายตามขอผูกพัน 1,182,489.00 1,803,630.00 899,228.00 372,982.33 542,510 0.67-       506,350

1,762,530.14 2,126,256.00 1,338,436.00 685,876.33 2,628,659 1.02      2,897,264

 -85-

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดงบกลาง

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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รับ
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ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556  ยอดตาง
 %

ป 2557

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

งบงบกลาง

หมวดบําเหน็จบํานาญ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น 252,762.00 211,232.00 260,052.00 313,622.00 330,100 0.58       349,100

(กบท.)

252,762.00 211,232.00 260,052.00 313,622.00 330,100 0.58      349,100

2,015,292.14 2,337,488.00 1,598,488.00 999,498.33 2,958,759 0.97      3,246,364

2,015,292.14 2,337,488.00 1,598,488.00 999,498.33 2,958,759 0.97      3,246,364

2,015,292.14 2,337,488.00 1,598,488.00 999,498.33 2,958,759 0.97      3,246,364
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รวมงานงบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดบําเหน็จบํานาญ

รวมงบงบกลาง
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ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น   27,951,100.-บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล) รวม 8,092,580               บาท

งบบุคลากร รวม 4,941,580               บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง) รวม 2,624,640               บาท

(1)  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520                 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจายไว 12 เดือน  ตามอัตราที่กําหนด

ไวในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน ฯ 

(2)  ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

จํานวน 120,000                 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งจายไว 12 เดือน  

ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน ฯ 

(3)  ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000                 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ  ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ตั้งจายไว  12  เดือน  

ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน ฯ 

(4)  ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

จํานวน 198,720                 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ของเลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ตั้งจายไว  12  เดือน  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน ฯ 

(5)  ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 1,490,400               บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ของประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล    

และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว 12  เดือน

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) จํานวน 2,316,940               บาท

(1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,117,740               บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ตามอัตราที่กําหนดไว

ในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป   
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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(2)  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 185,280                 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินคาตอบแทนรายเดือน ฯลฯ 

(3) ประเภทเงินประจําตําแหนง จํานวน 109,200                 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับตําแหนงปลัดเทศบาล และตําแหนงบริหารอื่นๆที่มีสิทธิ์ไดรับตาม

ระเบียบฯ

(4)  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 419,520                 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของเทศบาล    

(5) ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 485,200                 

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครอง

ชีพช่ัวคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ 

งบดําเนินงาน จํานวน 2,386,000               บาท

หมวด คาตอบแทน จํานวน 189,000                 บาท

(1) ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จํานวน 30,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล เชน เงินตอบแทนผูปฏิบัติงาน

ดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน 

กรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการ

เลือกตั้ง ฯลฯ

(2) ประเภทคาเบ้ียประชุม จํานวน 10,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาที่ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบฯ   

(3) ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

จํานวน 40,000                   บาท

เพื่อจายเปนเงินคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง และผูปฏิบัติงานของ  

เทศบาล

(3)  ประเภทคาเชาบาน จํานวน 84,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกคาเชาบานตามระเบียบฯ 

(4) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000                     บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  พนักงานเทศบาล  และผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ 

(5) ประภเทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 20,000                   บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล  และผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ
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หมวดคาใชสอย จํานวน 1,411,000               บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000                 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  

คาบอกรับวารสาร  คาจางเหมาบริการ คาจัดทําพัสดุ  และคาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ  

(2)  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000                   บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล) พิธีเปดอาคารตางๆ 

คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

2.1  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน               30,000                     บาท

2.2  คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ

จํานวน 20,000                     บาท

(3) รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

จํานวน 1,031,000               บาท

3.1  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ   ของเทศบาล    

จํานวน 731,000                 บาท

1. โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 5,000                       บาท

2. โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม จํานวน 16,000                     บาท

3. โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวน 40,000                     บาท

4. โครงการจัดงานวันปยมหาราช จํานวน 10,000                     บาท

5. โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ จํานวน 80,000                     บาท

6. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 100,000                   บาท

   คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

7. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 150,000                   บาท

   พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง

8. โครงการ/กิจกรรมสําคัญตามนโยบาย จํานวน 20,000                     บาท

   จังหวัด/รัฐบาล

9. โครงการ/กิจกรรมปกปองสถาบัน จํานวน 20,000                     บาท

10. โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักด์ิรักษ จํานวน 5,000                       บาท

     พื้นที่สีเขียว

11. โครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 10,000                     บาท

12. โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 60,000                     บาท

13. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย จํานวน 50,000                     บาท
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14. โครงการบริหารศูนยรวมขอมูล จํานวน 25,000                     บาท

     ขาวสารการจัดซื้อจัดจางฯ

15. โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตชุมชน จํานวน 90,000                     บาท

16. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน จํานวน 40,000                     บาท

กีฬาทองถิ่นทองที่สัมพันธ

17. โครงการใหความรูทางกฎหมายแก จํานวน 10,000                     บาท

ประชาชน

3.2  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000                 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน    

คาเบี้ยเลี้ยง   คาเชาที่พัก  คาพาหนะ คาลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง

และผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ

(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

หมวดคาวัสดุ จํานวน 281,000                 บาท

(1) ประเภทวัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ  เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ ช้ันวางเอกสาร ฯลฯ   

(2)  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณไฟฟา ตาง ๆ  เชน  หลอดไฟฟา  สายไฟฟา ฯลฯ   

(3) ประเภทวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ตาง ๆ เชน จอบ เสียม มีด ไมกวาด บุงกี๋ ฯลฯ    

(4)  ประเภทวัสดุกอสราง จํานวน 40,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไมอัด  ไมแปรรูป  ฯลฯ   

(5)  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ  

(6)  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 140,000                 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล  ฯลฯ  

(7)  ประเภทวัสดุการเกษตร จํานวน 3,000                     บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน ปุย  วัสดุเพาะชํา ไมดอกไมประดับฯลฯ 

(8) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000                     บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  แผนปาย กระดาษเขียนโปสเตอร,รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก

การอัดหรือขยายสี  แผนเทปบันทึกเสียงรูปภาพ ฯลฯ  

(9) ประเภทคอมพิวเตอร จํานวน 20,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หมึกปริ้น  ฯลฯ 
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(10) ประเภทวัสดุอ่ืนๆ จํานวน 3,000                     บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ  เชน  มิเตอรน้ํา- ไฟฟา  ตะแกรงกันสวะ  หัวเชื่อมแกส  ฯลฯ   

หมวดคาสาธารณูปโภค จํานวน 505,000                 บาท

(1) ประเภทคาไฟฟา จํานวน 250,000                 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 

(2) ประเภทคานํ้าประปาคานํ้าบาดาล จํานวน 50,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 

(3) คาบริการโทรศัพท จํานวน 120,000                 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาโทรศัพทพื้นฐาน/โทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ

(4) คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000                     บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย  คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงิน  

ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส(GFMIF)

(5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาโทรภาพ คาวิทยุติดตามตัว คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ

อินเทอรเน็ทและคาสื่อสารอื่นๆ

งบลงทุน จํานวน 755,000                 บาท

หมวดคาครุภัณฑ จํานวน 30,000                   บาท

(1) ประเภทครุภัณฑไฟฟาวิทยุ  

1.  โทรทัศนวงจรปด  จํานวน 30,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อระบบโทรทัศนวงจรปด  กลอง 8 ตัว จํานวน 1  ชุดๆละ 30,000.-บาท  

เปนเงิน 30,000.-บาท (ตั้งงบประมาณรายจายตามราคาในทองตลาดปจจุบัน)

หมวดคาที่ดินสิ่งกอสราง รวม 725,000                 บาท

(1) คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ จํานวน 725,000                 บาท

1.โครงการกอสรางศาลาประชาคม หมูที่ 4     จํานวน 725,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางศาลาประชาคม หมูที่ 4 ตําบลพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว 

จังหวัดยโสธร จํานวน 1 หลัง  (ตามแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

งบเงินอุดหนุน จํานวน 10,000                   บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 10,000                   บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 10,000                   บาท

1. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญ

จํานวน 10,000                     บาท

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปาติ้ว  ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญ
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ(สํานักปลัดเทศบาล) รวม 212,180                 บาท

งบบุคลากร รวม 155,180                 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) จํานวน 155,180                 บาท

(1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 155,180                 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ตามอัตราที่กําหนดไว

ในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป   

งบดําเนินงาน จํานวน 39,000                   บาท

หมวดคาใชสอย จํานวน 24,000                   บาท

(1) รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

จํานวน 24,000                   บาท

1.1  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ   ของเทศบาล    

จํานวน 24,000                   บาท

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 15,000                     บาท

2. โครงการสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 9,000                       บาท

หมวดคาวัสดุ จํานวน 15,000                   บาท

(1) ประเภทวัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ  เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ ช้ันวางเอกสาร ฯลฯ   

งบเงินอุดหนุน จํานวน 18,000                   บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 18,000                   บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 18,000                   บาท

1. โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 18,000                     บาท

เพื่อจายอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล ตามโครงการจัดทําแผนชุมชน

งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) จํานวน 1,988,360               บาท

งบบุคลากร รวม 1,468,860               บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) จํานวน 1,468,860               บาท

(1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,000,080               บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ตามอัตราที่กําหนดไว

ในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป   

(2)  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 102,780                 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินคาตอบแทนรายเดือน ฯลฯ 
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(3) ประเภทเงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000                   บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับตําแหนงปลัดเทศบาล และตําแหนงบริหารอื่นๆที่มีสิทธิ์ไดรับตาม

ระเบียบฯ

(4)  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 253,440                 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของเทศบาล    

(5) ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 70,560                   

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครอง

ชีพช่ัวคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ 

งบดําเนินงาน จํานวน 490,000                 บาท

หมวด คาตอบแทน จํานวน 50,000                   บาท

(1) ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จํานวน 20,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล เชน เงินตอบแทนผูปฏิบัติงาน

ดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน 

กรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการ

เลือกตั้ง ฯลฯ

(2) ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

จํานวน 10,000                   บาท

เพื่อจายเปนเงินคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง และผูปฏิบัติงานของ  

เทศบาล

(3) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000                     บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  พนักงานเทศบาล  และผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ 

(4) ประภเทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 15,000                   บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล  และผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ

หมวดคาใชสอย จํานวน 365,000                 บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000                 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  

คาบอกรับวารสาร  คาจางเหมาบริการ คาจัดทําพัสดุ  และคาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ  
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(2) รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

จํานวน 195,000                 บาท

2.1  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ   ของเทศบาล    

จํานวน 145,000                 บาท

1. โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ จํานวน 90,000                     บาท

    ทะเบียนทรัพยสิน

2.  กิจกรรมประชาสัมพันธการจัดเก็บรายได   จํานวน 20,000                     บาท

3. โครงการภาษีพบประชาชนและรับ

   ชําระภาษีเคลื่อนที่      จํานวน 20,000                     บาท

4. โครงการอบรมผูประกอบการคาภายใน      จํานวน 15,000                     

   เขตเทศบาล

2.2  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน    

คาเบี้ยเลี้ยง   คาเชาที่พัก  คาพาหนะ คาลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง

และผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ

(3) คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

หมวดคาวัสดุ จํานวน 63,000                   บาท

(1) ประเภทวัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ  เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ ช้ันวางเอกสาร ฯลฯ   

(3) ประเภทวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000                     บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ตาง ๆ เชน จอบ เสียม มีด ไมกวาด บุงกี๋ ฯลฯ    

(5)  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 3,000                     บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ  

(6)  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล  ฯลฯ  

(9) ประเภทคอมพิวเตอร จํานวน 20,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หมึกปริ้น  ฯลฯ 

หมวดคาสาธารณูปโภค จํานวน 12,000                   บาท

(1) คาบริการไปรษณีย จํานวน 12,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย  คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงิน  

ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส(GFMIF)
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งบลงทุน จํานวน 29,500                   บาท

หมวดคาครุภัณฑ จํานวน 29,500                   บาท

(1) ประเภทสํานักงาน จํานวน 12,000                   บาท

1.  ตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 10,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน จํานวน 2 ตูๆละ 5,000.-บาท

เปนเงิน 10,000.-บาท (ตั้งงบประมาณรายจายตามราคาในทองตลาดปจจุบัน)

2. เกาอี้ผูมาติดตอราชการ จํานวน 2,000                     บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ผูมาติดตอราชการ จํานวน 4 ตัวๆละ 500.-บาท เปนเงิน 2,000.-บาท 

(ตั้งงบประมาณรายจายตามราคาในทองตลาดปจจุบัน)

(2) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 17,500                   บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 14,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องละ 14,000.-บาท

2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LEDขาวดํา จํานวน 3,500                     บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องละ 3,500.-บาท
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ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น   27,951,100.-บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักปลัดเทศบาล)

รวม 1,564,100               บาท

งบบุคลากร รวม 774,700                 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) รวม 774,700                 บาท

(1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 355,180                 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ตามอัตราที่กําหนดไว

ในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป   

(2)  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 419,520                 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของเทศบาล    

งบดําเนินงาน รวม 660,000                 บาท

หมวดคาใชสอย รวม 445,000                 บาท

(1) รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

จํานวน 425,000                 บาท

1.1  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ   ของเทศบาล    

จํานวน 425,000                 บาท

1. โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา     จํานวน 10,000                     บาท

   สาธารณภัย

2. โครงการกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 10,000                     บาท

3. โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     จํานวน 100,000                   บาท

4. โครงการฝกอบรม อปพร. จํานวน 100,000                   บาท

5. โครงการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม     จํานวน 40,000                     บาท

   ขังในเขตเทศบาล

6. โครงการปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาล  จํานวน 50,000                     บาท

7. โครงการ อปพร. รักษาความสงบเรียบรอยงาน

   ประเพณีบุญเดือนสาม จํานวน 15,000                     บาท
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8. โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน    จํานวน 20,000                     บาท

   ชวงเทศกาลปใหม

9. โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน    จํานวน 20,000                     บาท

   ชวงเทศกาลสงกรานต

10. โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 10,000                     บาท

11. โครงการฝกอบรมเยาวชนปองกันและ      จํานวน 40,000                     บาท

     แกไขปญหายาเสพติด

12. โครงการกิจกรรมเดินรณรงควันตอตาน     จํานวน 10,000                     บาท

     ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

(2) คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

หมวดคาวัสดุ รวม 215,000                 บาท

(1) ประเภทวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000                     บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ตาง ๆ เชน จอบ เสียม มีด ไมกวาด บุงกี๋ ฯลฯ    

(2)  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ  

(3)  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 170,000                 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล  ฯลฯ  

(4) วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิงตาง ๆ  เชน  เครื่องดับเพลิง  สายสงน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ํา สายทางดูด 

น้ํายาเคมีดับเพลิง ชุดดับเพลิงอื่น ๆ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 90,000                   บาท

หมวดคาที่ดินสิ่งกอสราง รวม 90,000                   บาท

(1) คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคปองกัน จํานวน 90,000                     บาท

  และแกไขปญหาภัยแลง(กอสรางถังเก็บน้ําสํารอง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 39,400                   บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 39,400                   บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 39,400                   บาท

1. โครงการฝกอบรมเยาวชนสัมพันธตอตานยาเสพติด 

จํานวน 19,400                     บาท

เพื่อจายอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรปาติ้ว ตามโครงการฝกอบรมเยาวชนสัมพันธตอตานยาเสพติด 

(จะดําเนินการไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด  จังหวัดยโสธร )

2. โครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 20,000                     บาท

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปาติ้ว ตามโครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติด

(จะดําเนินการไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให

แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด  จังหวัดยโสธร )
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ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น   27,951,100.-บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษาและสวัสดิการสังคม)

รวม 1,270,640               บาท

งบบุคลากร รวม 521,040                 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) รวม 521,040                 บาท

(1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 459,180                 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ตามอัตราที่กําหนดไว

ในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป   

(2)  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 61,860                   บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินคาตอบแทนรายเดือน ฯลฯ 

งบดําเนินงาน รวม 746,000                 บาท

หมวด คาตอบแทน รวม 110,000                 บาท

(1) ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จํานวน 30,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล เชน เงินตอบแทนผูปฏิบัติงาน

ดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน 

กรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการ

เลือกตั้ง  ฯลฯ

(2) ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

จํานวน 5,000                     บาท

เพื่อจายเปนเงินคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง และผูปฏิบัติงานของ  

เทศบาล

(3)  ประเภทคาเชาบาน จํานวน 55,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกคาเชาบานตามระเบียบฯ 

(4) ประภเทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 20,000                   บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล  และผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ

แผนงานการศึกษา
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หมวดคาใชสอย รวม 560,000                 บาท

(1) รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

จํานวน 535,000                 บาท

1.1  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ   ของเทศบาล    

จํานวน 455,000                 บาท

1. โครงการจัดหาชุดนักเรียนชุดกีฬาและ       จํานวน 60,000                     บาท

  ชุดวัฒนธรรม

2. โครงการบริหารงานหองสมุดไอทีและ        จํานวน 180,000                   บาท

   ศูนยการเรียนรูชุมชน

3. โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรชวงปด        จํานวน 15,000                     บาท

   ภาคเรียน

4. โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 200,000                   บาท

1.2  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน    

คาเบี้ยเลี้ยง   คาเชาที่พัก  คาพาหนะ คาลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง

และผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ

(2) คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

หมวดคาวัสดุ รวม 70,000                   บาท

(1) ประเภทวัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ  เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ ช้ันวางเอกสาร ฯลฯ   

(2)  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 15,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณไฟฟา ตาง ๆ  เชน  หลอดไฟฟา  สายไฟฟา ฯลฯ   

(3) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  แผนปาย กระดาษเขียนโปสเตอร,รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก

การอัดหรือขยายสี  แผนเทปบันทึกเสียงรูปภาพ ฯลฯ  

(4) ประเภทคอมพิวเตอร จํานวน 20,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หมึกปริ้น  ฯลฯ 

หมวดคาสาธารณูปโภค รวม 6,000                     บาท

(1) คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000                     บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย  คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงิน  

ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส(GFMIF)
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(2) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000                     บาท

เพื่อจายเปนคาโทรภาพ คาวิทยุติดตามตัว คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ

อินเทอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ

งบลงทุน รวม 3,600                     บาท

หมวดคาครุภัณฑ รวม 3,600                     บาท

(1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1.  โตะอเนกประสงค จํานวน 3,600                     บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะอเนกประสงค จํานวน 2 ตัวๆละ 1,800.-บาท  เปนเงิน 3,600.-บาท

(ตั้งงบประมาณรายจายตามราคาในทองตลาดปจจุบัน)

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(กองการศึกษาและสวัสดิการสังคม)

รวม 2,535,880               บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,915,880               บาท

หมวดคาใชสอย รวม 1,033,800               บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000                 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  

คาบอกรับวารสาร  คาจางเหมาบริการ คาจัดทําพัสดุ  และคาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ  

(2) รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

จํานวน 783,800                 บาท

2.1  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ   ของเทศบาล    

จํานวน 783,800                 บาท

1. โครงการบัณฑิตนอย     จํานวน 5,000                       บาท

2. โครงการวันเด็กแหงชาติ      จํานวน 20,000                     บาท

3. โครงการพาบุตรหลานเขาวัด      จํานวน 10,000                     บาท

4. โครงการวันไหวครู จํานวน 2,000                       บาท

5. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร     จํานวน 744,800                   บาท

    สถานศึกษา

6. โครงการจัดประชุมผูปกครอง จํานวน 2,000                       บาท

หมวดคาวัสดุ รวม 766,080                 บาท

(1) ประเภทวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ตาง ๆ เชน จอบ เสียม มีด ไมกวาด บุงกี๋ ฯลฯ    

(2) คาอาหารเสริม(นม) จํานวน 590,080                 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) ใหกับโรงเรียนอนุบาลปาติ้วรมโพธาภินันนุกูล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลปาติ้ว (ศูนย 1,2)
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(3)  ประเภทวัสดุกอสราง จํานวน 30,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไมอัด  ไมแปรรูป  ฯลฯ   

(4)  ประเภทวัสดุการเกษตร จํานวน 6,000                     บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน ปุย  วัสดุเพาะชํา ไมดอกไมประดับฯลฯ 

(5) วัสดุการศึกษา จํานวน 80,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาตางๆ  เชน  หุน  แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเยนการสอน

ทําดวยพลาสติก ฯลฯ

หมวดคาสาธารณูปโภค รวม 116,000                 บาท

(1) ประเภทคาไฟฟา จํานวน 60,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 

(2) ประเภทคานํ้าประปาคานํ้าบาดาล จํานวน 36,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 

(3) คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000                   บาท

เพื่อจายเปนเงินคาโทรศัพทพื้นฐาน/โทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 620,000                 บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 620,000                 บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 620,000                 บาท

1. โครงการจัดหาอาหารกลางวัน จํานวน 620,000                 บาท

เพื่อจายอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล  ตามโครงการจัดหาอาหารกลางวัน
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ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น   27,951,100.-บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

รวม 1,040,676               บาท

งบบุคลากร รวม 615,576                 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) รวม 615,576                 บาท

(1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 551,376                 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ตามอัตราที่กําหนดไว

ในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป   

(2)  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 64,200                   บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินคาตอบแทนรายเดือน ฯลฯ 

งบดําเนินงาน รวม 420,600                 บาท

หมวด คาตอบแทน รวม 355,600                 บาท

(1) ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จํานวน 38,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล เชน เงินตอบแทนผูปฏิบัติงาน

ดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน 

กรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการ

เลือกตั้ง  ฯลฯ

(2)  ประเภทคาเชาบาน จํานวน 57,600                   บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกคาเชาบานตามระเบียบฯ 

(3) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000                   บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  พนักงานเทศบาล  และผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ 

(4) ประภเทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 250,000                 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล  และผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ
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หมวดคาใชสอย รวม 40,000                   บาท

(1) รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

จํานวน 40,000                   บาท

1.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน    

คาเบี้ยเลี้ยง   คาเชาที่พัก  คาพาหนะ คาลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง

และผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ

หมวดคาวัสดุ รวม 20,000                   บาท

(1)  ประเภทวัสดุกอสราง จํานวน 20,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไมอัด  ไมแปรรูป  ฯลฯ   

หมวดคาสาธารณูปโภค รวม 5,000                     บาท

(1) คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000                     บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย  คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงิน  

ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส(GFMIF)

งบลงทุน รวม 4,500                     บาท

หมวดคาครุภัณฑ รวม 4,500                     บาท

(1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1.  ตูเหล็ก จํานวน 4,500                     บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก ชนิดบานเลื่อน จํานวน 1 ตูๆละ 4,500.-บาท  เปนเงิน 4,500.-บาท

(ตั้งงบประมาณรายจายตามราคาในทองตลาดปจจุบัน)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

รวม 412,000                 บาท

งบดําเนินงาน รวม 277,000                 บาท

หมวดคาใชสอย รวม 217,000                 บาท

(1) รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

จํานวน 217,000                 บาท

3.1  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ   ของเทศบาล    

จํานวน 217,000                 บาท

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน จํานวน 80,000                     บาท
   สาธารณสุข

2. โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก     จํานวน 50,000                     บาท
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3. โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000                     บาท

4. โครงการควบคุมโรคระบาด จํานวน 10,000                     บาท

5. โครงการรณรงครับบริจาคโลหิต จํานวน 16,000                     บาท

6. โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จํานวน 10,000                     บาท

7. โครงการอนามัยโรงเรียน จํานวน 6,000                       บาท

8. โครงการประกวดรานอาหารปลอดภัย จํานวน 10,000                     บาท

9. โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ จํานวน 5,000                       บาท

หมวดคาวัสดุ รวม 60,000                   บาท

(1) ประเภทวัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ  เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ ช้ันวางเอกสาร ฯลฯ   

(2) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หมึกปริ้น  ฯลฯ 

(3) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 75,000                   บาท

หมวดคาครุภัณฑ รวม 75,000                   บาท

(1) ประเภทครุภัณฑวิทยาศาตรหรือการแพทย จํานวน

1.  เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 75,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่องๆละ 75,000.-บาท 

เปนเงิน 75,000.-บาท(ตั้งงบประมาณรายจายตามราคาในทองตลาดปจจุบัน)

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000                   บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 60,000                   บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 60,000                   บาท

    1. โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข จํานวน 60,000                   บาท

เพื่อจายอุดหนุน อสม. ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 6 ชุมชน  ตามโครงการพัฒนา

ระบบบริการสาธารณสุข
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ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น   27,951,100.-บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (กองการศึกษาและสวัสดิการสังคม)

รวม 190,000                 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000                 บาท

หมวดคาใชสอย รวม 190,000                 บาท

(1) รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

จํานวน 190,000                 บาท

1.1  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ   ของเทศบาล    

จํานวน 190,000                 บาท

1. โครงการสงเคราะหศพผูยากไร จํานวน 20,000                     บาท

2. โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาล 

จํานวน 80,000                     บาท

3. โครงการจัดหาเครื่องนุงหมกันหนาว จํานวน 90,000                     บาท

   สําหรับผูสูงอายุ ผูยากไร  และผูดอยโอกาสในเขตเทศบาล
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ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น   27,951,100.-บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานไฟฟาถนน (กองชาง) รวม 759,940         บาท

งบบุคลากร รวม 231,240         บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) รวม 231,240         บาท

(1)  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 231,240         บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของเทศบาล    

งบดําเนินงาน รวม 160,000         บาท

หมวดคาวัสดุ รวม 160,000         บาท

(1)  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 150,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณไฟฟา ตาง ๆ  เชน  หลอดไฟฟา  สายไฟฟา ฯลฯ   

(2) วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000          บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจตางๆ  เชน บันไดอะลูมิเนียม เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ

งบลงทุน รวม 168,700         บาท

หมวดคาครุภัณฑ รวม 20,700          

(1) ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000          บาท

     1. เครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน 10,000          

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา (กระแสสลับ) เครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมนอยกวา 3,000  

วัตต  เครื่องจํานวน 1 เครื่องๆละ 10,000.-บาท เปนเงิน 10,000.-บาท

ราคาที่ตั้งซื้อไวเปนราคาที่หาซื้อไดในทองตลาดปจจุบัน   

(ตั้งงบประมาณรายจายตามราคาในทองตลาดปจจุบัน)

(2) ประเภทครุภัณฑโรงงาน จํานวน 10,700          บาท

1. เครื่องเจียหรือตัด จํานวน 2,200            บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจียหรือตัด ขนาดใบไมนอยกวา 4 นิ้ว ความเร็ยวรอบขณะเดินเครื่อง 

เปลาไมต่ํากวา 8,000 รอบตอนาที จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,200.-บาท เปนเงิน 2,200.-บาท

(ตั้งงบประมาณรายจายตามราคาในทองตลาดปจจุบัน)
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2. สวานไฟฟา จํานวน 8,500            บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานไฟฟาโรตารี่ 3 ระบบ(ธรรมดา โรตารี่ สกัด) ความเร็วรอบสูงสุดไม

นอยกวา 1,000รอบตอนาที อัตราการกระแทกไมนอยกวา 4,000 ครั้งตอนาที ปรับหมุนซาย-

ขวาได จํานวน 1 เครื่องๆละ 8,500.-บาท เปนเงิน 8,500.-บาท

(ตั้งงบประมาณรายจายตามราคาในทองตลาดปจจุบัน)

หมวดคาที่ดินสิ่งกอสราง รวม 148,000         บาท

(1) ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 148,000         บาท

1.โครงการขยายไหลทาง คสล.ถนนเทศบาล 6 จํานวน 148,000          บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการขยายไหลทาง คสล.ถนนเทศบาล 6 ขนาดผิวจราจรกวาง 

2 เมตร ยาว 47 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 117.50 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมทางเทา 

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000         บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 200,000         บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 200,000         บาท

1. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ จํานวน 200,000         บาท

เพื่อจายอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร  ในการขยายเขตไฟฟาสาธารณะในเขต

เทศบาลตําบลปาติ้ว  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

งานสวนสาธารณะ(กองชาง) รวม 787,160         บาท

งบบุคลากร รวม 128,160         บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) รวม 128,160         บาท

(1)  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 128,160         บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของเทศบาล    

งบดําเนินงาน รวม 450,000         บาท

หมวดคาใชสอย รวม 350,000         บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000         บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  

คาบอกรับวารสาร  คาจางเหมาบริการ คาจัดทําพัสดุ  และคาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ  

หมวดคาวัสดุ รวม 25,000          บาท

(1) ประเภทวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000          บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ตาง ๆ เชน จอบ เสียม มีด ไมกวาด บุงกี๋ ฯลฯ    

(2)  ประเภทวัสดุการเกษตร จํานวน 15,000          บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน ปุย  วัสดุเพาะชํา ไมดอกไมประดับฯลฯ 
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หมวดคาสาธารณูปโภค จํานวน 75,000          บาท

(1) ประเภทคาไฟฟา จํานวน 40,000          บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 

(2) ประเภทคานํ้าประปาคานํ้าบาดาล จํานวน 35,000          บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 

งบลงทุน รวม 209,000         บาท

หมวดคาครุภัณฑ รวม 29,000          

(1) ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 29,000          บาท

     1. เครื่องตัดหญา จํานวน 19,000          

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่องๆละ 9,500.-บาท  

เปนเงิน 19,000.-บาท(ตั้งงบประมาณรายจายตามราคาในทองตลาดปจจุบัน)

     2. เครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 6,000            บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม เครื่องยนตเบนซิน ความจุกระบอกสูบไมนอยกวา 20 ซีซี 

ความยาวใบตัดไมนอยกวา 20 น้ิว จํานวน 1 เครื่องๆละ 6,000.-บาท เปนเงิน 6,000.-บาท

(ตั้งงบประมาณรายจายตามราคาในทองตลาดปจจุบัน)

     3.  เลื่อยยนต จํานวน 4,000            บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยยนต  เครื่องยนตเบนซิน แบบบารโซ กําลังไมนอยกวา 1.5 แรงมา  

ขนาดบารไมนอยกวา 12 น้ิว จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,000.-บาท เปนเงิน 4,000.-บาท

(ตั้งงบประมาณรายจายตามราคาในทองตลาดปจจุบัน)

หมวดคาที่ดินสิ่งกอสราง รวม 180,000         บาท

(1) ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ จํานวน 180,000         บาท

1.โครงการกอสรางหองน้ําสวนสาธารณะ       จํานวน 180,000          บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางหองน้ําสวนสาธารณะเทศบาลตําบลปาติ้ว 

(สวนสาธารณะขางสระน้ําโรงเรียนปาติ้ววิทยา) จํานวน 1 หลัง (ตามแบบแปลเทศบาลตําบลปาติ้ว

กําหนด)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

รวม 1,656,160      บาท

งบบุคลากร รวม 509,160         บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) รวม 509,160         บาท

(1)  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 359,400         บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของเทศบาล    

(2) ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 149,760         บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานเทศบาลจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครอง
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ชีพช่ัวคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ 

งบดําเนินงาน รวม 1,147,000      บาท

หมวดคาตอบแทน รวม 90,000          บาท

(1) ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

จํานวน 90,000          บาท

เพื่อจายเปนเงินคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง และผูปฏิบัติงานของ  

เทศบาล

หมวดคาใชสอย รวม 792,000         บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 647,000         บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  

คาบอกรับวารสาร  คาจางเหมาบริการ คาจัดทําพัสดุ  และคาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ  

(2) รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

จํานวน 115,000         บาท

2.1  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ   ของเทศบาล    

จํานวน 115,000         บาท

1. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     จํานวน 100,000          บาท

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝาระวัง  จํานวน 10,000            บาท

    สิ่งแวดลอม

3. โครงการธนาคารขยะ จํานวน 5,000              บาท

(3) คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000          บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

หมวดคาวัสดุ รวม 265,000         บาท

(1)  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 140,000         บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล  ฯลฯ  

(2)  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 80,000          บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ตาง ๆ เชน จอบ เสียม มีด ไมกวาด บุงกี๋ ฯลฯ    

(3) วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000          บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายตางๆ  เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา ถุงเทา รองเทา ฯลฯ

(4)  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000          บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ  

 - 110 -



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

งานบําบัดนํ้าเสีย (กองชาง) รวม 20,000          บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000          บาท

หมวดคาวัสดุ รวม 20,000          บาท

(1)  ประเภทวัสดุกอสราง จํานวน 20,000          บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไมอัด  ไมแปรรูป  ฯลฯ   
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ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น   27,951,100.-บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (กองการศึกษาและสวัสดิการสังคม)

รวม 50,000                   บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000                   บาท

หมวดคาใชสอย รวม 20,000                   บาท

(1) รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

จํานวน 20,000                   บาท

1.1  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ   ของเทศบาล    

จํานวน 20,000                   บาท

1. โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ จํานวน 20,000                     บาท

   ในชุมชน

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000                   บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 30,000                   บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 30,000                   บาท

    1. โครงการ/กิจกรรมที่เปนประโยชนแกชุมชน  จํานวน 10,000                   บาท

เพื่อจายอุดหนุน ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 6 ชุมชน  ตามโครงการ/กิจกรรม

ที่เปนประโยชนแกชุมชน

    2. อุดหนุนกลุมสตรีในชุมชน จํานวน 20,000                     บาท
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น   27,951,100.-บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานกีฬาและนันทนาการ(กองการศึกษาและสวัสดิการสังคม)

รวม 168,000                 บาท

งบดําเนินงาน รวม 168,000                 บาท

หมวดคาใชสอย รวม 128,000                 บาท

(1) รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

จํานวน 128,000                 บาท

1.1  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ   ของเทศบาล    

จํานวน 128,000                 บาท

1. โครงการจัดการฝกอบรมและ/หรือ จํานวน 60,000                     บาท

   แขงขันกีฬา

2. โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ จํานวน 50,000                     บาท

   ตานยาเสติด

3. โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย จํานวน 8,000                       บาท

4. โครงการแขงขันกีฬาภายในเทศบาล จํานวน 10,000                     บาท

หมวดคาวัสดุ รวม 40,000                   บาท

(1) ประเภทวัสดุกีฬา จํานวน 40,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬาตาง ๆ เชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปงปอง ไมตีปงปอง ลูกแชรบอลฯลฯ    

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน(กองการศึกษาและสวัสดิการสังคม)

รวม 1,075,000               บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,070,000               บาท

หมวดคาใชสอย รวม 1,070,000               บาท

(1) รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

จํานวน 1,070,000               บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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1.1  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ   ของเทศบาล    

จํานวน 1,070,000               บาท

1. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 350,000                   บาท

2. โครงการจัดงานแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 120,000                   บาท

3. โครงการสรงน้ําศาลหลักเมือง รดน้ํา จํานวน 40,000                     บาท

   ขอพรผูสูงอายุและแหรูปเหมือนหลวง

   ปูโพธาฯ

4. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 120,000                   บาท

5. โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม จํานวน 400,000                   บาท

6. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด จํานวน 40,000                     บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000                     บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 5,000                     บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 5,000                     บาท

    1. โครงการรวมสืบสานประเพณี “จัดทําขบวนแหบั้งไฟโบราณในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร”

จํานวน 5,000                       บาท

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปาติ้ว  ตามโครงการรวมสืบสานประเพณี “จัดทําขบวนแห

บั้งไฟโบราณในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร”

(จะดําเนินการไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให

แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด  จังหวัดยโสธร )
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ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น   27,951,100.-บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง)

รวม 480,360                 บาท

งบบุคลากร รวม 420,360                 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) รวม 420,360                 บาท

(1)  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 123,360                 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของเทศบาล    

(2) ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 297,000                 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครอง

ชีพช่ัวคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ 

งบดําเนินงาน รวม 60,000                   บาท

หมวดคาตอบแทน รวม 60,000                   บาท

(1) ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จํานวน 40,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล เชน เงินตอบแทนผูปฏิบัติงาน

ดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน 

กรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการ

เลือกตั้ง ฯลฯ

(2) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000                   บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  พนักงานเทศบาล  และผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ 

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน(กองชาง) รวม 1,518,140               บาท

งบบุคลากร รวม 938,640                 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) รวม 938,640                 บาท

(1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 606,960                 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ตามอัตราที่กําหนดไว

ในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป   

 -115-

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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(2)  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 37,920                   บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินคาตอบแทนรายเดือน ฯลฯ 

(3) ประเภทเงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000                   บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับตําแหนงปลัดเทศบาล และตําแหนงบริหารอื่นๆที่มีสิทธิ์ไดรับตาม

ระเบียบฯ

(4)  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 251,760                 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของเทศบาล    

งบดําเนินงาน จํานวน 506,500                 บาท

หมวด คาตอบแทน จํานวน 20,000                   บาท

(1) ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

จํานวน 5,000                     บาท

เพื่อจายเปนเงินคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง และผูปฏิบัติงานของ  

เทศบาล

(2) ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 15,000                   บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล  และผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ

หมวดคาใชสอย รวม 210,000                 บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000                 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  

คาบอกรับวารสาร  คาจางเหมาบริการ คาจัดทําพัสดุ  และคาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ  

(2) รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

จํานวน 60,000                   บาท

2.1  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ   ของเทศบาล    

จํานวน 30,000                   บาท

1. โครงการวางระบบผังเมือง จํานวน 30,000                     บาท

2.2  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน    

คาเบี้ยเลี้ยง   คาเชาที่พัก  คาพาหนะ คาลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง

และผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ

(3) คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
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หมวดคาวัสดุ รวม 275,000                 บาท

(1) ประเภทวัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ  เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ ช้ันวางเอกสาร ฯลฯ   

(2)  ประเภทวัสดุกอสราง จํานวน 60,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไมอัด  ไมแปรรูป  ฯลฯ   

(3)  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ  

(4)  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 140,000                 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล  ฯลฯ  

(5) ประเภทคอมพิวเตอร จํานวน 15,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หมึกปริ้น  ฯลฯ 

(6) ประเภทวัสดุอ่ืนๆ จํานวน 10,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ  เชน  มิเตอรน้ํา- ไฟฟา  ตะแกรงกันสวะ  หัวเชื่อมแกส  ฯลฯ   

หมวดคาสาธารณูปโภค รวม 1,500                     บาท

(1) คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,500                     บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย  คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงิน  

ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส(GFMIF)

งบลงทุน รวม 73,000                   บาท

หมวดคาที่ดินสิ่งกอสราง รวม 73,000                   บาท

(1) ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ จํานวน 73,000                   บาท

1.โครงการกอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร   จํานวน 73,000                     บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร  จํานวน 1 หลัง

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
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ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น   27,951,100.-บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานสงเสริมการเกษตร(กองการศึกษาและสวัสดิการสังคม)    รวม 352,560                 บาท

งบบุคลากร รวม 292,560                 บาท

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) รวม 292,560                 บาท

(1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 146,880                 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ตามอัตราที่กําหนดไว

ในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป   

(2)  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000                   บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินคาตอบแทนรายเดือน ฯลฯ 

(3)  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 103,680                 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของเทศบาล    

(4) ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 18,000                   

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครอง

ชีพช่ัวคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ 

งบดําเนินงาน รวม 60,000                   บาท

หมวดคาใชสอย รวม 60,000                   บาท

(1) รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

จํานวน 60,000                   บาท

1.1  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ   ของเทศบาล    

จํานวน 60,000                   บาท

1. โครงการรณรงคลดการใชสารเคมีและไถกลบตอซัง

จํานวน 30,000                     บาท

2. โครงการจัดตั้งโรงสีขาว/ผลิตปุยอินทรีย     จํานวน 30,000                     บาท
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แผนงานการเกษตร

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น   27,951,100.-บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน

งานกิจการประปา(กองชาง) รวม 200,000                บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000                บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 200,000                บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 200,000                บาท

1. โครงการขยายเขตนํ้าประปา จํานวน 200,000                บาท

เพื่อจายอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริญ ในการขยายเขตนํ้าประปาในเขต

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

งานตลาดสด(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)) รวม 81,000                  บาท

งบดําเนินงาน รวม 81,000                  บาท

หมวดคาใชสอย รวม 26,000                  บาท

(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จํานวน 26,000                  บาท

1.1  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ   ของเทศบาล    

จํานวน 26,000                  บาท

1. โครงการลางตลาดสดเทศบาล จํานวน 6,000                     บาท

2. โครงการอบรมผูประกอบการตลาด จํานวน 5,000                     บาท

3. โครงการอบรมผูประกอบการรานคา จํานวน 15,000                    บาท

หมวดคาวัสดุ รวม 55,000                  บาท

(1)  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 55,000                  บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณไฟฟา ตาง ๆ  เชน  หลอดไฟฟา  สายไฟฟา ฯลฯ   

งานโรงฆาสัตว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) รวม 250,000                บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000                บาท

หมวดคาสาธารณูปโภค จํานวน 250,000                บาท

(1) ประเภทคาไฟฟา จํานวน 150,000                บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 

(2) ประเภทคาน้ําประปาคาน้ําบาดาล จํานวน 100,000                บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ 
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แผนงานการพาณิชย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น   27,951,100.-บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเปน

งานงบกลาง รวม 3,246,364               บาท

งบกลาง รวม 3,246,364.00           บาท

หมวดงบกลาง รวม 2,897,264.00           บาท

(1)  ประเภทคาชําระหน้ีเงินตน(กองคลัง) จํานวน 1,040,840.00           บาท

เพื่อชําระหนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  ชําระเงินตน  สัญญากูเงิน เลขที่  

1043/50/2555   จํานวน  1,040,834.45 บาท  ตั้งไวจํานวน 1,040,840.-บาท 

(2)  ประเภทคาชําระดอกเบ้ีย(กองคลัง) จํานวน 357,960                 บาท

เพื่อชําระหนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  ชําระดอกเบี้ยสัญญากูเงิน เลขที่  

1043/50/2555  จํานวน  357,960.-บาท 

(3) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม(กองคลัง)  จํานวน 450,000                 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมของคาจางชั่วคราวที่เทศบาลตองจายใหแกพนักงานจาง 

(สมทบในอัตรารอยละ 10  โดยคํานวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจากคาตอบแทนของพนักงานจาง 

จํานวน  2,290,080.-บาท  คิดเปนเงิน 229,008.-บาท,คาตอบแทนผูดูแลเด็ก จํานวน 419,460.-บาท 

สมทบในอัตรารอยละ 5 คิดเปนเงิน 20,958) ตั้งจายไวจํานวน  450,000.-บาท (กองคลัง)

(4)  ประเภทเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส(กองการศึกษาฯ)   จํานวน 6,000                     บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  จํานวน  1  รายๆละ 500 บาทตอเดือน  ต้ังจายไว 12 เดือน   

เปนเงิน 6,000.-บาท  เพื่อชวยเหลือเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพฯ (กองการศึกษาละสวัสดิการสังคม)

(5) ประเภทสํารองจาย จํานวน 536,114                 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่มีความจําเปน ตามที่เทศบาลเห็นสมควรเหมาะสม 

(ทุกสวนราชการเมื่อไดรับอนุมัติ)
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แผนงานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
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(6) ประเภทรายจายตามขอผูกพัน รวม 506,350                 บาท

6.1 เงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินของเทศบาล  (กองสาธารณสุขฯ)

จํานวน 62,000                   บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นของเทศบาล  ตามหนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่10 พฤศจิกายน 2552 

และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554  

โดยเทศบาลตองสมทบไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับการจัดสรรจาก

กองทุน(40บาท/รายหัวประชากร)เทศบาลสงสมทบเงินรายหัวตามจํานวนประชากรในเขตเทศบาล  

จํานวน 3,092 คน (ขอมูล  ณ  วันที่  30 มิถุนายน  2556) เปนเงิน  123,680.-บาท  

ตั้งจายไว 62,000.-บาท 

6.2 คาบํารุงสมาคมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(สํานักปลัดเทศบาล) 

จํานวน 25,350                   บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ตามหลักเกณฑการตั้งจายในอัตรารอยละ  

1/6ของรายรับจริงทุกประเภทของงบประมาณปที่ลวงมาแลว  ไมรวมเงินกู  เงินจายขาดเงินสะสม 

 และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889  ลงวันที่  

29  พฤศจิกายน  2538 และหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ที่ ส.ท.ท. 

562/2555  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2555  (เงินรายไดของเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2555  

ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท เปนเงินจํานวน  15,156,044.20บาท

ตั้งจายในอัตรารอยละ1/6 เปนเงิน 25,310.59.-บาท ) ตั้งจายไว 25,350.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

6.3 เงินทุนการศึกษา(สวนราชการที่ไดรับทุนการศึกษา)

จํานวน 246,000                 บาท

เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษาใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจาหนาที่ของเทศบาล

ตําบลปาติ้ว  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829  ลงวันที่  15  

กันยายน  2552  แยกไดดังนี้ 
(1)  ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  จํานวน 180,000                 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการศึกษาระดับปริญญาโท  ใหกับคณะผูบริหาร   

สมาชิกสภาเทศบาล และเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลปาติ้ว  จํานวน   3  ทุนๆ

ละ 60,000.-บาท  เปนเงิน 180,000.-บาท
(2)  ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี จํานวน 66,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

และเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลปาติ้ว  จํานวน  2 ทุนๆละ 33,000.-บาท    

เปนเงิน  66,000.-บาท
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6.4  เงินคาใชจายในการจัดการจราจร (สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน 50,000                   บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาอุปกรณเกี่ยวกับการจราจร เชนการทาสีตีเสน แผงกั้น  

จัดทําปายสัญญาณไฟจราจร และอื่นๆที่เกี่ยวของ

6.5  สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองการศึกษาและสวัสดิการสังคม)

จํานวน 123,000                 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  โดยยึดหลักการ ประชาชนออม 1 สวน  องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นสมทบ 1 สวน  และรัฐบาล 1 สวน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว  

2502  ลงวันที่ 20  สิงหาคม  2553

(1)  กองทุนสวัสดิการผูสูงอายุ  จํานวน 73,000                   บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนสวัสดิการผูสูงอายุ เทศบาลตําบลปาติ้ว ตามจํานวนสมาชิก  

ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2555  จํานวน 198 คน  เทศบาลจายสมทบจํานวน 365 บาท

ตอคนตอป เปนเงิน  72,270.-บาท  โดยตั้งจายไว 73,000.-บาท

(2) กองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000                   บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวันละ 1 บาท) เทศบาลตําบลปาติ้ว  

จํานวนสมาชิก ณ วันที่  8  ธันวาคม  2553  จํานวน  131 คน เทศบาลจายสมทบจํานวน 

365 บาทตอคนตอป เปนเงิน  47,815.-บาท  โดยตั้งจายไว 50,000.-บาท

หมวดบําเหน็จ/บํานาญ รวม 349,100                 บาท

(1) ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน(กองคลัง)

จํานวน 349,100                 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น คํานวณ ตั้งจายในอัตรารอยละ 2 

ของประมาณการรายรับในปงบประมาณนี้  ไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล  ตามหนังสือสํานัก 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 1766  ลงวันที่  26 

สิงหาคม 2554  ประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลในปงบประมาณ 2557  

ประมาณการไวจํานวน  17,451,100.-บาทเปนเงินจํานวน 349,022.-บาท 

ตั้งจายไว  349,100.-บาท 
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ั้นแผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง ประเภทคาชําระหนี้เงินตน

ประเภทคาชําระดอกเบี้ย

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

ประเภทสํารองจาย

ประเภทรายจายตามขอผูกพัน

หมวดบําเหน็จ/บํานาญ ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ/

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 695,520

ประเภทเงินตอบแทนประจําตําแหนง 120,000

นายก/รองนายก

ประเภทคาตอบแทนพิเศษนายก/ 120,000

รองนายก

ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ 198,720

/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
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แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา

ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา 1,490,400

เทศบาล    

เงินเดือน(ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน 2,273,000 355,180 459,180

ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 288,060 61,860

ประเภทเงินประจําตําแหนง 151,200

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง 672,960 419,520

ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 555,760

งบดําเนินงาน คาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ 50,000 30,000

อันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

ประเภทคาเบี้ยประชุม 10,000

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 50,000 5,000

นอกเวลาราชการ

ประเภทคาเชาบาน 84,000 55,000

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 35,000 20,000

 -124-

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย                                                       แผนงาน



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้นแผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา

คาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 474,000 250,000

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรอง 50,000

และพิธีการ

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการ 1,226,000 425,000 1,318,800

ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย

จายหมวดอื่นๆ

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 20,000 25,000

คาวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน 55,000 20,000

ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ 20,000 15,000

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 20,000 5,000 60,000

ประเภทวัสดุกอสราง 40,000 30,000

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 23,000 20,000

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 170,000

ประเภทวัสดุการเกษตร 3,000 6,000

ประเภทวัสดุการศึกษา 80,000

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 15,000

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 40,000 20,000

ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000
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ั้นแผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา

ประเภทวัสดุอาหารเสริม(นม) 590,080

ประเภทวัสดุสํารวจ

ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

ประเภทวัสดุกีฬา

ประเภทวัสดุอื่นๆ 3,000

คาสาธารณูปโภค ประเภทคาไฟฟา 250,000 60,000

ประเภทคาน้ําประปาคาน้ําบาดาล 50,000 36000

ประเภทคาบริการโทรศัพท 120,000 20,000

ประเภทคาบริการไปรษณีย 17,000 1,000

ประเภทคาบริการสื่อสารและ 80,000 5,000

โทรคมนาคม

งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 12,000 3,600

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 30,000

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 17,500
ประเภทครุภัณฑโรงงาน

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
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ั้นแผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 725,000 90,000

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

รายจายอื่น ประเภทรายจายอื่น

งบรายจายอื่น เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 28,000 39,400 620,000

งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน
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งบ/หมวด/ประเภทรายจาย                                                        แผนงาน
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ั้นแผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห แผนงานเคหะและชุมชน

งบกลาง งบกลาง ประเภทคาชําระหนี้เงินตน

ประเภทคาชําระดอกเบี้ย

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

ประเภทสํารองจาย

ประเภทรายจายตามขอผูกพัน

หมวดบําเหน็จ/บํานาญ ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ/

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก

ประเภทเงินตอบแทนประจําตําแหนง

นายก/รองนายก

ประเภทคาตอบแทนพิเศษนายก/

รองนายก

ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ

/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
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แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห แผนงานเคหะและชุมชน

ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา

เทศบาล    

เงินเดือน(ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน 551,376

ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 64,200

ประเภทเงินประจําตําแหนง

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง 718,800

ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 149,760

งบดําเนินงาน คาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ 38,000

อันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

ประเภทคาเบี้ยประชุม

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 90,000

นอกเวลาราชการ

ประเภทคาเชาบาน 57,600

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 250,000
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ั้นแผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห แผนงานเคหะและชุมชน

คาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 997,000

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการ 257,000 190,000 115,000

ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย

จายหมวดอื่นๆ

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000

คาวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน 25,000

ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ 150,000

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 90,000

ประเภทวัสดุกอสราง 20,000 20,000

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 140,000

ประเภทวัสดุการเกษตร 15,000

ประเภทวัสดุการศึกษา

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 15,000

ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง
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ประเภทวัสดุอาหารเสริม(นม)

ประเภทวัสดุสํารวจ 10,000

ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย 15,000

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 20,000

ประเภทวัสดุกีฬา

ประเภทวัสดุอื่นๆ

คาสาธารณูปโภค ประเภทคาไฟฟา 40,000

ประเภทคาน้ําประปาคาน้ําบาดาล 35,000

ประเภทคาบริการโทรศัพท

ประเภทคาบริการไปรษณีย 5,000

ประเภทคาบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม

งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 4,500

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 10,000

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประเภทครุภัณฑโรงงาน 10,700

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 29,000

ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 75,000
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย                                                    แผนงาน



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้นแผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห แผนงานเคหะและชุมชน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 180,000

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 148,000

งบรายจายอื่น รายจายอื่น ประเภทรายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสสราชการ 200,000

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 60,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจาย                                                    แผนงาน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

งบกลาง งบกลาง ประเภทคาชําระหนี้เงินตน

ประเภทคาชําระดอกเบี้ย

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

ประเภทสํารองจาย

ประเภทรายจายตามขอผูกพัน

หมวดบําเหน็จ/บํานาญ ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ/

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก

ประเภทเงินตอบแทนประจําตําแหนง

นายก/รองนายก

ประเภทคาตอบแทนพิเศษนายก/

รองนายก

ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ

/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย                                                  แผนงาน แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา

เทศบาล    

เงินเดือน(ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน 606,960

ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 37,920

ประเภทเงินประจําตําแหนง 42,000

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง 375,120

ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 297,000

งบดําเนินงาน คาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ 40,000

อันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

ประเภทคาเบี้ยประชุม

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 5,000

นอกเวลาราชการ

ประเภทคาเชาบาน

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 15,000

 - 134-

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย                                                  แผนงาน แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

คาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 100,000

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการ 20,000 1,198,000 60,000

ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย

จายหมวดอื่นๆ

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000

คาวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน 20,000

ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว

ประเภทวัสดุกอสราง 60,000

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 140,000

ประเภทวัสดุการเกษตร

ประเภทวัสดุการศึกษา

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 15,000

ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง
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งบ/หมวด/ประเภทรายจาย                                                  แผนงาน แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

ประเภทวัสดุอาหารเสริม(นม)

ประเภทวัสดุสํารวจ

ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

ประเภทวัสดุกีฬา 40,000

ประเภทวัสดุอื่นๆ 10,000

คาสาธารณูปโภค ประเภทคาไฟฟา

ประเภทคาน้ําประปาคาน้ําบาดาล

ประเภทคาบริการโทรศัพท

ประเภทคาบริการไปรษณีย 1,500

ประเภทคาบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม

งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประเภทครุภัณฑโรงงาน

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
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แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย                                                  แผนงาน แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 73,000

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

งบรายจายอื่น รายจายอื่น ประเภทรายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 5,000

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 30,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจาย                                                  แผนงาน แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้นแผนงานการเกษตร แผนงานการพณิยช แผนงานงบกลาง รวม

งบกลาง งบกลาง ประเภทคาชําระหนี้เงินตน 1,040,840      1,040,840

ประเภทคาชําระดอกเบี้ย 357,960         357,960

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 450,000         450,000

ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 6,000            6,000

ประเภทสํารองจาย 536,114         536,114

ประเภทรายจายตามขอผูกพัน 506,350         506,350

หมวดบําเหน็จ/บํานาญ ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ/ 349,100         349,100

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 695,520

ประเภทเงินตอบแทนประจําตําแหนง 120,000

นายก/รองนายก

ประเภทคาตอบแทนพิเศษนายก/ 120,000

รองนายก

ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ 198,720

/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
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งบ/หมวด/ประเภทรายจาย                                               แผนงาน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้น

แผนงานการเกษตร แผนงานการพณิยช แผนงานงบกลาง รวม

ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา 1,490,400

เทศบาล    

เงินเดือน(ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน 146,880 4,392,576

ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 24,000 476,040

ประเภทเงินประจําตําแหนง 193,200

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง 103,680 2,290,080

ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 18,000 1,020,520

งบดําเนินงาน คาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ 158,000

อันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

ประเภทคาเบี้ยประชุม 10,000

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 150,000

นอกเวลาราชการ

ประเภทคาเชาบาน 196,600

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 40,000

ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 320,000

 -139-

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย                                               แผนงาน



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้นแผนงานการเกษตร แผนงานการพณิยช แผนงานงบกลาง รวม

คาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,821,000

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรอง 50,000

และพิธีการ

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการ 60,000 26,000 4,895,800

ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะราย

จายหมวดอื่นๆ

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม 175,000

คาวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน 120,000

ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ 55,000 240,000

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 175,000

ประเภทวัสดุกอสราง 170,000

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 103,000

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 600,000

ประเภทวัสดุการเกษตร 24,000

ประเภทวัสดุการศึกษา 80,000

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 90,000

ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย                                               แผนงาน



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้นแผนงานการเกษตร แผนงานการพณิยช แผนงานงบกลาง รวม

ประเภทวัสดุอาหารเสริม(นม) 590,080

ประเภทวัสดุสํารวจ 10,000

ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย 15,000

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 20,000

ประเภทวัสดุกีฬา 40,000

ประเภทวัสดุอื่นๆ 13,000

คาสาธารณูปโภค ประเภทคาไฟฟา 150,000 500,000

ประเภทคาน้ําประปาคาน้ําบาดาล 100,000 221,000

ประเภทคาบริการโทรศัพท 140,000

ประเภทคาบริการไปรษณีย 24,500

ประเภทคาบริการสื่อสารและ 85,000

โทรคมนาคม

งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 20,100

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 40,000

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 17,500
ประเภทครุภัณฑโรงงาน 10,700

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 29,000

ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 75,000
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย                                               แผนงาน



สำ
เน

า ส
ำห

รับ
เผ

ยแ
พร่ผ

่าน
อิน

เต
อร

์เน
็ตเท

่าน
ั้นแผนงานการเกษตร แผนงานการพณิยช แผนงานงบกลาง รวม

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 1,068,000

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 148,000

งบรายจายอื่น รายจายอื่น ประเภทรายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 200,000 1,092,400

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 90,000
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย                                               แผนงาน




