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เทศบาลตําบลปาติ้ว
เขต/อําเภอ ปาติ้ว    จังหวัดยโสธร

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

419  ซอย-  ถนนอรุณประเสริฐ  แขวง/ตําบล โพธิ์ไทร
  เขต/อําเภอ ปาติ้ว  จังหวัดยโสธร  35150

พื้นที่ 5.72 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,084 คน
ชาย 1,519 คน

หญิง 1,565 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลปาติ้ว
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลปาติ้ว จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลปาติ้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลปาติ้วจึงขอชี้แจง
ใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 15,811,409.88 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 13,973,889.13 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 4,261,766.26 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 18 โครงการ รวม 289,021.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 5,199,456.16 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 30,607,947.11 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 309,605.16 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 217,147.65 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 156,615.97 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 695,458.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 88,212.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,234,131.33 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,906,777.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,460,283.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 24,291,942.25 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 4,225,304.11 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,273,935.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,378,869.81 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,810,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 603,833.33 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,420,283.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 547,645.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลปาติ้ว
อ.ปาติ้ว  จ.ยโสธร

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 816,506.29 340,500.00 390,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

369,943.85 275,000.00 295,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 234,604.29 220,000.00 220,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์

875,880.00 800,000.00 800,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 81,751.00 121,000.00 121,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,378,685.43 1,756,500.00 1,827,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,940,953.76 19,162,000.00 19,167,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,940,953.76 19,162,000.00 19,167,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,099,612.00 17,928,030.00 17,548,170.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

14,099,612.00 17,928,030.00 17,548,170.00

รวม 35,419,251.19 38,846,530.00 38,542,170.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,274,959.23 6,735,704.00 6,552,260.00

งบบุคลากร 12,491,449.00 15,946,596.00 16,244,980.00

งบดําเนินงาน 9,403,482.62 10,738,130.00 10,797,930.00

งบลงทุน 3,585,307.00 4,151,100.00 3,952,000.00

งบเงินอุดหนุน 980,406.88 1,275,000.00 995,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 32,735,604.73 38,846,530.00 38,542,170.00

รวม 32,735,604.73 38,846,530.00 38,542,170.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลปาติ้ว

อ.ปาติ้ว  จ.ยโสธร

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,882,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,799,480

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,520,922

แผนงานสาธารณสุข 1,711,760

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 122,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,383,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 76,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 667,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,685,600

แผนงานการเกษตร 421,028

แผนงานการพาณิชย์ 720,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,552,260

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 38,542,170



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,674,540 389,280 1,554,840 7,618,660
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,049,900 389,280 1,554,840 4,994,020

งบดําเนินงาน 2,649,100 205,000 603,000 3,457,100
    ค่าตอบแทน 271,100 0 83,000 354,100

    ค่าใช้สอย 1,368,000 185,000 392,000 1,945,000

    ค่าวัสดุ 363,000 20,000 122,000 505,000

    ค่าสาธารณูปโภค 647,000 0 6,000 653,000

งบลงทุน 667,800 80,000 29,000 776,800
    ค่าครุภัณฑ์ 367,800 80,000 29,000 476,800

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000 0 0 300,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลป่าติ้ว
อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร

หน้า : 1/11



งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 9,021,440 674,280 2,186,840 11,882,560

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลป่าติ้ว
อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร

หน้า : 2/11



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 769,980 769,980
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 769,980 769,980

งบดําเนินงาน 842,000 842,000
    ค่าตอบแทน 90,000 90,000

    ค่าใช้สอย 492,000 492,000

    ค่าวัสดุ 260,000 260,000

งบลงทุน 182,500 182,500
    ค่าครุภัณฑ์ 182,500 182,500

งบเงินอุดหนุน 5,000 5,000
    เงินอุดหนุน 5,000 5,000

                              รวม 1,799,480 1,799,480

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลป่าติ้ว
อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร

หน้า : 3/11



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,414,992 1,928,100 3,343,092
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,414,992 1,928,100 3,343,092

งบดําเนินงาน 434,000 2,175,830 2,609,830
    ค่าตอบแทน 48,000 0 48,000

    ค่าใช้สอย 314,000 1,433,730 1,747,730

    ค่าวัสดุ 53,000 596,100 649,100

    ค่าสาธารณูปโภค 19,000 146,000 165,000

งบเงินอุดหนุน 0 568,000 568,000
    เงินอุดหนุน 0 568,000 568,000

                              รวม 1,848,992 4,671,930 6,520,922

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลป่าติ้ว
อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร

หน้า : 4/11



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 1,190,760 1,190,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,190,760 1,190,760

งบดําเนินงาน 391,000 391,000
    ค่าตอบแทน 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 235,000 235,000

    ค่าวัสดุ 70,000 70,000

    ค่าสาธารณูปโภค 26,000 26,000

งบเงินอุดหนุน 130,000 130,000
    เงินอุดหนุน 130,000 130,000

                              รวม 1,711,760 1,711,760

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลป่าติ้ว
อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร

หน้า : 5/11



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 22,000 22,000
    เงินอุดหนุน 22,000 22,000

                              รวม 122,000 122,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลป่าติ้ว
อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร

หน้า : 6/11



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 411,360 120,000 394,200 925,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 411,360 120,000 394,200 925,560

งบดําเนินงาน 156,000 323,000 889,000 1,368,000
    ค่าตอบแทน 0 0 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 0 250,000 635,000 885,000

    ค่าวัสดุ 156,000 18,000 214,000 388,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 55,000 0 55,000

งบเงินอุดหนุน 90,000 0 0 90,000
    เงินอุดหนุน 90,000 0 0 90,000

                              รวม 657,360 443,000 1,283,200 2,383,560

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลป่าติ้ว
อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร

หน้า : 7/11



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 76,000 76,000
    ค่าใช้สอย 76,000 76,000

                              รวม 76,000 76,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 118,000 399,000 517,000
    ค่าใช้สอย 88,000 399,000 487,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 150,000 150,000
    เงินอุดหนุน 0 150,000 150,000

                              รวม 118,000 549,000 667,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลป่าติ้ว
อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร

หน้า : 8/11



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบบุคลากร 226,080 2,009,820 2,235,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 226,080 2,009,820 2,235,900

งบดําเนินงาน 35,000 422,000 457,000
    ค่าตอบแทน 35,000 5,000 40,000

    ค่าใช้สอย 0 175,000 175,000

    ค่าวัสดุ 0 240,000 240,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 2,000 2,000

งบลงทุน 157,300 2,835,400 2,992,700
    ค่าครุภัณฑ์ 157,300 0 157,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,835,400 2,835,400

                              รวม 418,380 5,267,220 5,685,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลป่าติ้ว
อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 161,028 161,028
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 161,028 161,028

งบดําเนินงาน 260,000 260,000
    ค่าใช้สอย 260,000 260,000

                              รวม 421,028 421,028
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบดําเนินงาน 640,000 80,000 720,000
    ค่าใช้สอย 260,000 0 260,000

    ค่าวัสดุ 140,000 0 140,000

    ค่าสาธารณูปโภค 240,000 80,000 320,000

                              รวม 640,000 80,000 720,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลป่าติ้ว
อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร
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แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,552,260 6,552,260
    งบกลาง 6,552,260 6,552,260

                              รวม 6,552,260 6,552,260

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลป่าติ้ว
อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร

หน้า : 11/11





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลปาติ้ว
อําเภอ ปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 110,500.00 0.00 % 110,500.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 431,518.05 446,063.50 514,019.20 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 15,242.05 17,139.57 15,452.97 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 182,468.00 260,855.00 252,832.12 200,000.00 25.00 % 250,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 20,492.00 32,960.00 34,202.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 649,720.10 757,018.07 816,506.29 340,500.00 390,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 17,562.00 36,270.00 37,977.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 3,894.00 7,635.00 7,992.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ 0.00 0.00 0.00 37,000.00 0.00 % 37,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,318.30 2,880.90 2,454.10 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,005.00 2,450.00 2,598.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 102,460.00 104,260.00 116,890.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,890.00 1,680.00 1,560.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 18,700.00 12,300.00 20,665.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 43,427.35 58,798.75 99,242.75 40,000.00 25.00 % 50,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

44,700.00 61,800.00 55,400.00 50,000.00 10.00 % 55,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

13,100.00 15,800.00 18,100.00 15,000.00 33.33 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 900.00 1,150.00 720.00 500.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 350.00 320.00 380.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 5,010.00 5,495.00 5,965.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 256,316.65 310,839.65 369,943.85 275,000.00 295,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 169,360.00 163,600.00 156,860.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ดอกเบี้ย 67,527.00 74,990.60 77,744.29 70,000.00 0.00 % 70,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 236,887.00 238,590.60 234,604.29 220,000.00 220,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 721,800.00 886,215.00 875,880.00 800,000.00 0.00 % 800,000.00
     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 721,800.00 886,215.00 875,880.00 800,000.00 800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 24,800.00 25,700.00 2,500.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 685.00 1,135.00 252.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 108,258.00 60,390.00 78,999.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 133,743.00 87,225.00 81,751.00 121,000.00 121,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 472,799.03 238,350.43 249,132.57 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 13,663,647.28 14,020,382.51 14,262,513.53 14,400,000.00 0.00 % 14,400,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,106,644.10 1,197,884.53 1,125,195.23 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 23,936.88 22,176.31 48,123.69 25,000.00 20.00 % 30,000.00
     ภาษีสุรา 632,329.81 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,523,840.47 2,444,028.02 2,669,523.01 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00
     ภาษียาสูบ 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 22,184.58 18,525.53 20,493.98 17,000.00 0.00 % 17,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 19,796.08 19,056.58 23,502.75 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

568,175.00 758,903.00 542,469.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,033,372.63 18,719,306.91 18,940,953.76 19,162,000.00 19,167,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

13,372,961.00 13,407,084.00 14,099,612.00 17,928,030.00 -2.12 % 17,548,170.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,372,961.00 13,407,084.00 14,099,612.00 17,928,030.00 17,548,170.00
รวมทุกหมวด 33,404,800.38 34,406,279.23 35,419,251.19 38,846,530.00 38,542,170.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อ.ปาติ้ว  จ.ยโสธร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,542,170   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 390,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 110,500 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

ภาษีป้าย จํานวน 250,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 30,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 295,500 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ จํานวน 37,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

สูงกว่าปที่แล้ว  จํานวน  50,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับ
ประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 55,000 บาท

สูงกว่าปที่แล้ว  จํานวน  5,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับ
ประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 20,000 บาท

สูงกว่าปที่แล้ว  จํานวน  5,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับ
ประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท

สูงกว่าปที่แล้ว  จํานวน  500 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภท
นี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 5,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 220,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 150,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม
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ดอกเบี้ย จํานวน 70,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 800,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 800,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 121,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 100,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,167,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 500,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 14,400,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,200,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 30,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 17,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 500,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 17,548,170 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 17,548,170 บาท

ต่ํากว่าปที่แล้ว  จํานวน  379,860 บาท (ประมาณการรายรับลด
ลงในส่วนเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามภารกิจถ่าย
โอนเลือกทํา)
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520 695,520 695,520 0 % 695,520

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,720 157,223 104,239 145,701 36.39 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,583,143 2,530,159 2,571,621 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,723,907 1,831,560 1,886,100 2,109,900 5.31 % 2,221,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 144,000 144,000 144,000 144,000 0 % 144,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลปาติ้ว
อําเภอปาติ้ว    จังหวัดยโสธร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 634,934 576,000 540,000 648,000 -16.67 % 540,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 70,547 64,000 60,000 72,000 -16.67 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,657,388 2,699,560 2,714,100 3,057,900 3,049,900
รวมงบบุคลากร 5,282,028 5,282,703 5,244,259 5,629,521 5,674,540

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 12,000 1,083.33 % 142,000

คาเบี้ยประชุม 7,872 11,496 10,746 16,500 0 % 16,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 34,210 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 84,000 80,789.53 51,000 84,000 0 % 84,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 13,500 9,400 18,600 0 % 18,600

รวมค่าตอบแทน 130,882 105,785.53 71,146 141,100 271,100
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 398,950.56 340,369.52 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 451,266.55 552,000 -22.1 % 430,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 32,885 44,590 25,745 57,000 -12.28 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต

0 1,520 1,863 2,000 0 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 248,990 246,064 259,658 173,000 -19.08 % 140,000

โครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน" 0 7,335 5,160 10,000 0 % 10,000

โครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

0 0 35,625 40,000 0 % 40,000

โครงการ/กิจกรรมสําคัญตางๆตามนโยบาย
จังหวัดและรัฐบาล

0 0 0 113,000 -82.3 % 20,000

โครงการ/กิจกรรมสําคัญตางๆตามนโยบาย
จังหวัดและรัฐาล

253,446 238,670 13,880 0 0 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว

0 0 0 240,000 -39.58 % 145,000

โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (13 ตุลาคม)

0 0 0 6,346 136.37 % 15,000

โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

0 0 2,500 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

0 0 20,058 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล

0 46,861.2 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยูหัว(28 กรกฎาคม)

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 0 0 500 1,000 100 % 2,000

โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 10,550 2,500 2,000 1,500 233.33 % 5,000

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม 12,615 12,000 10,269 12,000 0 % 12,000

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ(5 
ธันวาคม)

0 0 0 500 3,900 % 20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 
มิถุนายน)

0 0 0 23,000 30.43 % 30,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวัน
แมแหงชาติ (12 สิงหาคม)

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000 8,000 7,775 0 100 % 8,000

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 14,950 19,581.2 19,692 0 0 % 0

โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตชุมชน 39,500 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สี
เขียว

6,837 0 0 0 0 % 0

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 0 0 0 0 100 % 2,000

โครงการประชาสัมพันธกิจกรรม/งาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงประชา
สัมพันธหนวยงานเทศบาลตําบลปาติ้ว

0 0 5,832 30,000 0 % 30,000

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและสงเสริมการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการชุมชน

43,600 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

0 93,350 116,560 120,000 0 % 120,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล

120,280 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

0 0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 0 100 % 2,000

โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรม ที่ดีในการ
ตอต้านการทุจริต

0 0 0 0 100 % 2,000

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดู
งานพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง

152,121 151,660 149,970 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดหาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา ฯลฯ

0 0 0 3,000 0 % 3,000

มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ด้านการป้องกันการทุจริต

0 0 0 5,000 0 % 5,000

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยยุติธรรม
ชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว

0 0 1,250 5,000 0 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 72,915.2 83,902.56 28,921.96 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,417,639.76 1,296,403.48 1,158,525.51 1,664,346 1,368,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 97,142 95,154 76,850 105,000 -23.81 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 33,444 14,080 34,627 35,000 0 % 35,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 24,216 19,715 29,225 37,000 -18.92 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 30,196.4 19,112 39,404 40,000 -25 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,240 2,800 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 222,920 130,000 122,370 130,000 0 % 130,000

วัสดุการเกษตร 4,240 3,640 3,370 14,000 -28.57 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 300 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 44,590 41,170 3,010 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0 728 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 457,988.4 326,399 309,156 409,000 363,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 274,736.77 436,504.09 344,910.74 420,000 0 % 420,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 35,706.11 61,472.59 46,132.11 72,000 0 % 72,000

คาบริการโทรศัพท 95,175.77 73,706.96 66,761.9 90,000 0 % 90,000

คาบริการไปรษณีย 0 1,562 1,650 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 79,767.34 55,563.6 55,563.6 60,000 0 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 485,385.99 628,809.24 515,018.35 647,000 647,000
รวมงบดําเนินงาน 2,491,896.15 2,357,397.25 2,053,845.86 2,861,446 2,649,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ 0 0 4,500 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 0 100 % 3,900

เก้าอี้บุนวม 10,000 0 0 0 0 % 0

เก้าอี้ประชุมพนักพิง 0 19,200 0 0 0 % 0

เครื่องขัดพื้น 0 0 20,000 0 0 % 0

เครื่องทําลายเอกสาร 28,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติด
ผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บี
ทียู 

0 21,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องปรับอากาศ( แบบแยกสวน) แบบติด
ผนัง ขนาด 9,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 13,000

เครื่องปรับอากาศ(แบบแยกสวน) แบบติด
ผนัง (ระบบInverter) ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 36,400

ชั้นโชว 0 0 0 0 100 % 3,000

ชั้นวางโทรทัศน 0 0 0 0 100 % 6,000

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 100 % 179,000

ตู้เหล็ก(ชนิดบานเลื่อน) 0 0 0 0 100 % 18,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร(ชนิดบานเลื่อน) 0 0 5,500 0 0 % 0

โตะทํางาน 0 0 0 0 100 % 11,800

โตะสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร 0 850 0 0 0 % 0

โตะอเนกประสงค 0 29,000 0 0 0 % 0

โทรศัพทสํานักงาน 0 2,500 0 0 0 % 0

พัดลม 16,850 0 0 0 0 % 0

พัดลมดูดอากาศ 0 0 4,480 0 0 % 0

พัดลมตั้งพื้น 0 4,000 0 0 0 % 0

ม้านั่งยาว 0 0 0 0 100 % 5,000

ม้าหินออน 0 1,900 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงรถโฆษณา/ระบบประกาศ 0 0 0 5,000 -100 % 0

ชุดไมลประชุมไร้สาย 0 56,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องบันทึกภาพ 0 0 34,990 0 0 % 0

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV  ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 
1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว

0 0 0 0 100 % 40,500

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV  ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 
1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว

0 0 0 0 100 % 18,200

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 0 0 12,000 0 0 % 0

ตู้น้ําดื่ม 9,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เย็น 0 0 0 0 100 % 13,000

เตาอบไมโครเวฟ 0 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 16,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ 
LED สี

0 0 0 0 100 % 15,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 3,300 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาว
ดํา (18หน้า/นาที)

0 3,300 0 0 0 % 0

อุปกรณจัดเก็บ log File ระบบเครือขาย
แบบที่ 1

49,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 143,650 153,750 81,470 5,000 367,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 0 150,000 150,000 150,000 100 % 300,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 200,000 150,000 150,000 300,000
รวมงบลงทุน 143,650 353,750 231,470 155,000 667,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,000 10,000 0 0 0 % 0

โครงการ "อําเภอ...จิตอาสา" น้อมนําพา
สังคมเป็นสุข (อุดหนุนปกครองอําเภอปา
ติ้ว)

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวัน
สําคัญ

0 0 10,000 20,000 0 % 20,000

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระ
ราชดําริ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 10,000 10,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 10,000 10,000 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,927,574.15 8,003,850.25 7,539,574.86 8,675,967 9,021,440
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 299,760 320,640 339,540 362,820 7.29 % 389,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 299,760 320,640 339,540 362,820 389,280
รวมงบบุคลากร 299,760 320,640 339,540 362,820 389,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 19,570 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นเทศบาลตําบลปาติ้ว

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี

0 15,704 20,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตชุมชน 0 19,500 0 20,000 -100 % 0

โครงการเทศบาลพบประชาชน 23,660 0 0 45,000 0 % 45,000

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและสงเสริมการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการชุมชน

0 50,545 36,965 36,566 228.17 % 120,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

0 0 0 3,407 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 43,230 85,749 56,965 124,973 185,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,981 17,789 16,914 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 19,981 17,789 16,914 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 63,211 103,538 73,879 144,973 205,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตชุมชน 0 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 80,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 80,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 362,971 424,178 413,419 507,793 674,280
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 907,440 955,500 665,610 681,920 46.69 % 1,000,320

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 46,500 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 399,960 415,800 433,680 450,720 4.39 % 470,520

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 59,640 49,080 36,120 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,427,040 1,480,380 1,181,910 1,216,640 1,554,840
รวมงบบุคลากร 1,427,040 1,480,380 1,181,910 1,216,640 1,554,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,960 9,880 4,940 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 36,000 37,500 10,500 0 100 % 52,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 60 % 16,000

รวมค่าตอบแทน 45,960 47,380 15,440 25,000 83,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 238,991 231,357 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 189,928.76 200,000 0 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 52,712 80,850 54,534 30,000 0 % 30,000

โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน
ประจําปี

0 10,000 10,820 12,000 0 % 12,000

โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บรายได้ 10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาลประจําปี

0 8,390 0 10,000 0 % 10,000

โครงการปรังปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

228,960 83,640 84,660 90,000 0 % 90,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี

38,000 0 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้

0 29,945 0 12,000 0 % 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าภายในเขต
เทศบาล

0 0 0 12,000 0 % 12,000

จัดทําคูมือการป้องกันผลประโยชนทับซ้อน 0 0 0 6,000 0 % 6,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,170 3,670 11,550 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 572,833 447,852 351,492.76 392,000 392,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 53,809 43,187 34,248.9 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 890 0 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,850 3,365 2,250 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 9,100 5,500 34,700 35,000 0 % 35,000

วัสดุคอมพิวเตอร 35,080 30,000 26,600 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 106,729 82,052 97,798.9 122,000 122,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 2,567.06 2,872.04 1,878.04 6,000 0 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,567.06 2,872.04 1,878.04 6,000 6,000
รวมงบดําเนินงาน 728,089.06 580,156.04 466,609.7 545,000 603,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 0 100 % 2,500

เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก 0 5,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 42,000 0 0 0 0 % 0

โตะทํางาน 0 0 0 0 100 % 4,500

พัดลมติดผนัง 0 4,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 22,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 22,000 22,000 22,000 0 % 22,000

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 2,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 64,000 31,500 22,000 46,600 29,000
รวมงบลงทุน 64,000 31,500 22,000 46,600 29,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 30,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,249,129.06 2,092,036.04 1,670,519.7 1,808,240 2,186,840
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,539,674.21 10,520,064.29 9,623,513.56 10,992,000 11,882,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 181,380 191,940 200,940 216,780 6.26 % 230,340

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 476,400 481,350 487,440 497,280 1.28 % 503,640

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 43,020 38,070 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 700,800 711,360 724,380 750,060 769,980
รวมงบบุคลากร 700,800 711,360 724,380 750,060 769,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 27,800 20,900 47,600 -15.97 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 33,950 35,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 61,750 55,900 97,600 90,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการ อปพร. รักษาความสงบเรียบร้อย
ในงานประเพณีบุญเดือนสาม

14,835 13,550 4,750 12,700 18.11 % 15,000

โครงการกิจกรรมเดินรณรงควันตอต้านยา
เสพติดโลก (26 มิถุนายน)

7,110 6,311.6 4,312 0 100 % 10,000

โครงการกิจกรรมวัน อปพร. 15,000 11,370 0 0 100 % 15,000

โครงการตั้งดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการ
เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดยโสธร เทศบาล
ตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 34,600 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําทวมขัง
ในเขตเทศบาล

0 4,885 0 15,000 0 % 15,000

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยหนาว 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 14,986 15,000 0 % 15,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ชวงเทศกาลปีใหม 2560

22,373 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ชวงเทศกาลสงกรานต 2560

21,245 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว

0 27,150 28,900 30,000 0 % 30,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

0 13,401 12,577 15,000 0 % 15,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต

0 10,892.9 9,150 0 100 % 15,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

9,672 8,070 0 12,000 0 % 12,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น(หลักสูตรทบทวน)

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เทศบาล
ตําบลปาติ้ว

0 71,269 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลปาติ้ว

0 40,875 39,490 37,800 32.28 % 50,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ 
อปพร. เทศบาลตําบลปาติ้ว

126,705 0 116,440 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือน(อปพร.)(หลักสูตรจัดตั้ง)

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการหมูบ้านปลอดยาเสพติด 25,295 0 0 0 0 % 0

โครงการให้บริการการแพทยฉุกเฉิน 3,200 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 47,880 41,006.66 84,594.01 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 293,315 248,781.16 315,199.01 362,100 492,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,298 10,485 2,945 15,000 0 % 15,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 25,800 24,200 5,525 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 49,950 149,470 104,660 150,000 0 % 150,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 7,720 110,830 5,510 15,000 0 % 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 7,750 42,000 -52.38 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 92,768 294,985 126,390 292,000 260,000
รวมงบดําเนินงาน 386,083 605,516.16 497,489.01 751,700 842,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 26,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 4,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ถังน้ํา แบบพลาสติก 0 0 12,800 0 0 % 0

ถังน้ําแบบพลาสติก 0 19,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา 0 14,000 0 0 0 % 0

ปัมสูบน้ํา(SUBMERSBLE PUMP) 0 0 3,400 0 0 % 0

เลื่อยโซยนต 25,000 0 0 0 0 % 0

เลื่อยยนต 0 0 10,800 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศนวงจรปิด(CCTV) 0 0 90,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน 96,000 0 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลปาติ้ว

0 179,000 179,000 180,000 0 % 180,000

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

รางรองเตียงพยาบาล 0 0 22,000 0 0 % 0

อุปกรณเคลื่อนย้ายผู้ปวย เตียงพยาบาล
แบบล้อเลื่อน ชนิดปรับนั่งได้

0 0 40,000 0 0 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงไฟปา 10,000 0 0 0 0 % 0

วงล้อเก็บสายดับเพลิง 0 30,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟ 0 2,800 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,500

ครุภัณฑอื่น

ไฟหยุดตรวจแบบแบตเตอรี่/ไฟฟ้า 16,500 0 0 0 0 % 0

เรือพลาสติก 11,760 0 0 0 0 % 0

สัญญาณไฟกระพริบ 0 49,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 185,260 298,500 358,000 180,000 182,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างห้องเก็บเครื่องสูบน้ํา
เทศบาลตําบลปาติ้ว

51,800 0 0 0 0 % 0

โครงการตอเติมโรงจอดรถศูนย อปพร. 
เทศบาลตําบลปาติ้ว

49,850 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 101,650 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 286,910 298,500 358,000 180,000 182,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 15,000 10,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 10,000 5,000 0 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,388,793 1,625,376.16 1,589,869.01 1,686,760 1,799,480
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,388,793 1,625,376.16 1,589,869.01 1,686,760 1,799,480

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 83,680 1,161.09 % 1,055,280

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 0 100 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,240 266,965 273,960 281,596 2.17 % 287,712

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 25,180 12,515 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 349,420 279,480 285,960 377,276 1,414,992
รวมงบบุคลากร 349,420 279,480 285,960 377,276 1,414,992
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 8,000 0 % 8,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 28,000 48,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 315,726 322,400 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 291,541 370,000 -67.57 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 138,755 226,822 68,896 25,000 0 % 25,000

โครงการจัดทําแผนการศึกษา 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา 130,200 5,400 0 0 100 % 80,000

โครงการบริหารงานห้องสมุดไอทีและศูนย
การเรีนยรู้ชุมชน

114,041.91 0 0 0 0 % 0

โครงการบริหารงานห้องสมุดไอทีและศูนย
การเรียนรู้ชุมชน

0 118,596 110,070 115,000 -47.83 % 60,000

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหลงเรียนรู้
และการศึกษาตามอัธยาศัย

0 0 0 4,000 0 % 4,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 24,510 13,300 26,230 56,000 -64.29 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 723,232.91 686,518 496,737 575,000 314,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,507.45 45,823 22,810 35,000 -42.86 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,040.8 13,531 7,681 25,000 -60 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,400 0 360 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร 13,000 9,300 8,300 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 55,948.25 68,654 39,151 83,000 53,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 1,000 0 % 1,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,356.68 14,868.52 17,312.6 28,000 -35.71 % 18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 17,356.68 14,868.52 17,312.6 29,000 19,000
รวมงบดําเนินงาน 796,537.84 770,040.52 553,200.6 715,000 434,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 26,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู

0 32,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

เต็นทกระโจม 0 6,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,000 38,400 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างห้องน้ําอาคารห้องสมุดไอ
ทีและศูนยการเรียนรู้ชุมชน

0 0 193,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 193,000 0 0
รวมงบลงทุน 26,000 38,400 193,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,171,957.84 1,087,920.52 1,032,160.6 1,092,276 1,848,992
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 882,817 970,200 1,030,860 1,105,380 4.11 % 1,150,848

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 513,331.13 492,695 513,510 612,392 3.41 % 633,252
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 47,937.58 48,385 50,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,444,085.71 1,511,280 1,594,370 1,861,772 1,928,100
รวมงบบุคลากร 1,444,085.71 1,511,280 1,594,370 1,861,772 1,928,100

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 0 540 2,000 2,000 0 % 2,000

โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลปาติ้ว

0 15,000 0 0 0 % 0

โครงการแตงกายตามวิถีไทย 0 0 0 4,000 0 % 4,000

โครงการประชุมผู้ปกครอง 1,980 4,000 2,000 2,000 0 % 2,000

โครงการป้องกันเด็กจมน้ําในสถานศึกษา 0 0 0 2,000 0 % 2,000

โครงการปัจฉิมนิเทศน 4,250 882.9 4,000 4,000 0 % 4,000

โครงการพาบุตรหลานเข้าวัด 5,000 5,000 6,000 0 0 % 0

โครงการเรียนรู้คูภูมิปัญญา 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการวัฒนธรรมตามวิถีไทย 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 16,770 19,736 0 0 % 0

โครงการวันสําคัญของชาติ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค
ราชันย

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก

0 0 0 6,000 0 % 6,000

โครงการสงเสริมทักษะศิลปะ ดนตรี กีฬา
และนันทนาการ

0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสถานศึกษาปลอดโรค 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

903,700 1,036,926 1,112,290 1,348,730 0 % 1,348,730

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
จัดการศึกษาของเทศบาล

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเสริมสร้างทักษะการฝึก
ประสบการณนอกสถานที่

0 0 0 40,000 -75 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 914,930 1,079,118.9 1,146,026 1,503,730 1,433,730
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,800 9,800 9,800 25,000 -60 % 10,000

คาอาหารเสริม (นม) 601,389.28 635,210.78 600,974.82 648,100 -15.43 % 548,100

วัสดุกอสร้าง 19,604 21,970 72,289 130,000 -76.92 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุการเกษตร 7,450 0 7,950 8,000 0 % 8,000

รวมค่าวัสดุ 638,243.28 666,980.78 691,013.82 811,100 596,100
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 108,967.09 108,960.05 100,672.53 110,000 0 % 110,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 19,965.15 24,232.63 18,874.39 30,000 0 % 30,000

คาบริการโทรศัพท 1,850.05 2,543.29 2,508.21 6,000 0 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 130,782.29 135,735.97 122,055.13 146,000 146,000
รวมงบดําเนินงาน 1,683,955.57 1,881,835.65 1,959,094.95 2,460,830 2,175,830

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้พลาสติก จํานวน 200 ตัว
0 0 0 50,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดติด
ผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 บีที
ยู

0 0 63,000 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

ปัมสูบน้ํา 0 0 4,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

แผงโซลาเซลล ขนาดกําลังผลิต 5 Kwp      
 0 0 0 186,500 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0 0 41,200 0 0 % 0

โทรทัศนแอล อี ดี (LED TV) แบบ 
SmartTV 

0 0 0 13,500 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 9,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 117,700 250,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างหลังคาอเนกประสงค
ระหวาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปา
ติ้ว กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปา
ติ้ว 

0 0 387,500 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 387,500 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 505,200 250,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 601,120 586,880 0 0 0 % 0

โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 0 0 586,000 580,000 -2.07 % 568,000

รวมเงินอุดหนุน 601,120 586,880 586,000 580,000 568,000
รวมงบเงินอุดหนุน 601,120 586,880 586,000 580,000 568,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,729,161.28 3,979,995.65 4,644,664.95 5,152,602 4,671,930
รวมแผนงานการศึกษา 4,901,119.12 5,067,916.17 5,676,825.55 6,244,878 6,520,922

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 554,820 588,000 622,920 664,160 70.25 % 1,130,760

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 572,820 606,000 640,920 724,160 1,190,760
รวมงบบุคลากร 572,820 606,000 640,920 724,160 1,190,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 36,000 42,000 0 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 8,000 0 % 8,000

รวมค่าตอบแทน 36,000 36,000 36,000 60,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 18,235 40,000 1,012 30,000 0 % 30,000

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 29,460 29,960 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตาม
ชวงที่ระบาด)

0 9,200 8,200 10,000 0 % 10,000

โครงการควบคุมโรควัณโรค โรคเอดสใน
ชุมชน

0 4,900 0 5,000 0 % 5,000

โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความ
ดันโลหิต

0 5,000 0 5,000 0 % 5,000

โครงการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูก มะเร็ง
เต้านม

0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ผู้นําของ
ชุมชนในด้านสาธารณสุข

0 0 137,185 100,000 -80 % 20,000

โครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 39,800 39,700 40,000 0 % 40,000

โครงการรณรงคและสงเสริมการตรวจ
สุขภาพประจําปี

0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอนามัยโรงเรียน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 0 13,514 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 18,235 141,874 216,057 315,000 235,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 24,082 11,508 30,000 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 12,672 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 21,200 10,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 57,954 21,508 70,000 70,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 1,218.03 20,000 0 % 20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 1,258.32 6,000 0 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 2,476.35 26,000 26,000
รวมงบดําเนินงาน 54,235 235,828 276,041.35 471,000 391,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 28,000 0 0 0 0 % 0

โตะคอมพิวเตอร 1,800 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 9,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 16,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ 17,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 71,800 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 71,800 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรับบริจาคโลหิต 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการรับบริจาคโลหิต 0 0 10,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินอุดหนุนเอกชน 0 120,000 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 120,000 0 0 % 0

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน)

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 120,000 130,000 130,000 130,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 120,000 130,000 130,000 130,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 698,855 961,828 1,046,961.35 1,325,160 1,711,760

วันที่พิมพ : 3/9/2563  14:20:36 หน้า : 35/67



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 29,950 0 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรควัณโรค/โรคเอดส 10,000 0 0 0 0 % 0

โครงการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้า
นม

19,900 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข

49,340 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคโรคไข้เลือกออก 49,400 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอนามัยแมและเด็ก 10,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 168,590 0 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,724 0 0 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 4,050 0 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 7,880 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 25,654 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 194,244 0 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,000 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 30,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 40,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 0 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 234,244 0 0 0 0
รวมแผนงานสาธารณสุข 933,099 961,828 1,046,961.35 1,325,160 1,711,760

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดหาเครื่องนุงหมกันหนาวให้กับผู้
สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการบ้านมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขต
เทศบาล

96,916 20,000 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสงเคราะหผู้ยากไร้ในชุมชน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 96,916 20,000 0 70,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 96,916 20,000 0 70,000 100,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ํา 0 90,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 0 0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 90,000 700 0 0
รวมงบลงทุน 0 90,000 700 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นในเขตอําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร

0 0 0 0 100 % 22,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 22,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 22,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 96,916 110,000 700 70,000 122,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 96,916 110,000 700 70,000 122,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 372,360 378,720 385,320 393,840 1.4 % 399,360

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 27,060 24,000 24,000 24,000 -50 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 399,420 402,720 409,320 417,840 411,360
รวมงบบุคลากร 399,420 402,720 409,320 417,840 411,360

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 59,888 86,460 76,892 107,200 -53.36 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 12,400 303.23 % 50,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 6,000 0 % 6,000

รวมค่าวัสดุ 59,888 86,460 76,892 175,600 156,000
รวมงบดําเนินงาน 59,888 86,460 76,892 175,600 156,000

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 148,523.38 101,383.9 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 17 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ปาติ้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 27,931.55 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 18 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ปาติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 18 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ปาติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 18/2 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 27,902.1 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 18/4 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 2 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ปาติ้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 27,948.1 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5(ซอยข้างไปรษณีย) หมูที่ 5 
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 27,902.1 0 0 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5(ทางไปบ้านหนองสําโรง) หมูที่ 5 
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 47,022.23 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5(ทางไปภูดิน) หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 6 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ปาติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 45,700.8 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 6(ทางไปบ้านปาตอง) หมูที่ 4 
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 148,523.38 101,383.9 204,406.88 140,000 90,000
รวมงบเงินอุดหนุน 148,523.38 101,383.9 204,406.88 140,000 90,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 607,831.38 590,563.9 690,618.88 733,440 657,360

งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 188,848 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 28,533 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 217,381 120,000 120,000 120,000 120,000
รวมงบบุคลากร 217,381 120,000 120,000 120,000 120,000
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 386,240 357,000 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 344,250 350,000 -28.57 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 386,240 357,000 344,250 350,000 250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 1,400 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 7,950 8,000 8,000 0 % 8,000

รวมค่าวัสดุ 0 9,350 8,000 18,000 18,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 28,734.91 35,814.57 40,990.15 40,000 0 % 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 7,597 10,177.95 7,575.6 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 36,331.91 45,992.52 48,565.75 55,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 422,571.91 412,342.52 400,815.75 423,000 323,000

รวมงานสวนสาธารณะ 639,952.91 532,342.52 520,815.75 543,000 443,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 479,520 435,935 384,240 391,080 -15.93 % 328,800
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 39,900 30,820 24,000 24,000 172.5 % 65,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 519,420 466,755 408,240 415,080 394,200
รวมงบบุคลากร 519,420 466,755 408,240 415,080 394,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 40,800 47,090 38,420 60,000 -33.33 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 40,800 47,090 38,420 60,000 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,375,178 915,274 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 835,082 905,000 -55.8 % 400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการขุดลอกทอระบายน้ําในเขต
เทศบาล

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร 31,200 76,175 0 0 100 % 50,000

โครงการชุมชนรักษสะอาด 10,000 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรอยาง
ยั่งยืน

0 0 0 100,000 -100 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อม

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการรณรงคติดตั้งบอดักไขมันสถาน
ประกอบการ

0 0 0 15,000 0 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,955 15,360 65,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,428,333 1,006,809 900,082 1,190,000 635,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 36,180 71,382 79,152 280,000 -71.43 % 80,000

วัสดุกอสร้าง 20,000 23,533 18,736 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,810 17,900 15,100 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 131,800 162,800 159,530 176,000 -59.09 % 72,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 4,740 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าวัสดุ 192,790 280,355 272,518 518,000 214,000
รวมงบดําเนินงาน 1,661,923 1,334,254 1,211,020 1,768,000 889,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องบดยอยกิ่งไม้ 185,000 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องชั่งระบบดิจิตอล 17,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องตัดหญ้า 9,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 211,500 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 211,500 0 0 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,392,843 1,801,009 1,619,260 2,183,080 1,283,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,640,627.29 2,923,915.42 2,830,694.63 3,459,520 2,383,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล

0 0 0 18,000 0 % 18,000

โครงการจัดทําป้ายคณะกรรมการ
ชุมชน/ป้ายบ้าน

14,350 0 0 18,000 0 % 18,000

โครงการจัดทําแผนที่เดินดินชุมชนเทศบาล
ตําบลปาติ้ว

0 0 0 5,000 0 % 5,000
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โครงการสงเสริมสนับสนุน การจัดทําแผน
พัฒนาหมูบ้าน/ชุมชน

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมอาชีพให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาล

14,431 23,875 0 24,000 0 % 24,000

โครงการสนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือน 0 0 0 6,000 0 % 6,000

รวมค่าใช้สอย 28,781 23,875 0 71,000 76,000
รวมงบดําเนินงาน 28,781 23,875 0 71,000 76,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่อเนกประสงค 10,900 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,900 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 10,900 0 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 39,681 23,875 0 71,000 76,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 39,681 23,875 0 71,000 76,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย 0 0 0 8,000 0 % 8,000

โครงการแขงขันกีฬาภายในเทศบาล 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬา 56,670 60,760 7,650 120,000 -58.33 % 50,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 56,670 60,760 7,650 148,000 88,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 17,230 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 17,230 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 73,900 60,760 7,650 178,000 118,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 0 0 290,184 0 0 % 0

โครงการจัดหาเครื่องออกกําลังกายให้แก
ชุมชนและสวนสาธารณะ

292,110 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 292,110 0 290,184 0 0
รวมงบลงทุน 292,110 0 290,184 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 366,010 60,760 297,834 178,000 118,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานบุญประเพณีปิดทองรอย
พระพุทธบาทจําลองและปิดทองรูปเหมือน
พระครูโพธาภินันท วัดปาสุริยาลัย ประจําปี 
พ.ศ.2563(บุญเดือนสาม)

0 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการจัดงานบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 298,682.8 265,334.8 345,988.8 0 100 % 320,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 13,638 14,460 97,880 118,000 -84.75 % 18,000

วันที่พิมพ : 3/9/2563  14:20:36 หน้า : 48/67



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลักเมืองรดน้ํา
ขอพรผู้สูงอายุและแหรูปเหมือนหลวงปูโพ
ธาภินันท

47,110 49,983 57,140 0 100 % 40,000

โครงการจัดทําเอกสารแนะนําแหลงทอง
เที่ยว

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการพาบุตรหลานเข้าวัด 0 0 0 10,000 -40 % 6,000

รวมค่าใช้สอย 359,430.8 329,777.8 501,008.8 238,000 399,000
รวมงบดําเนินงาน 359,430.8 329,777.8 501,008.8 238,000 399,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 40,000 40,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ(บุญ
ผะเหวด)

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานประเพณีปิดทองรอยพระ
พุทธบาทจําลองและปิดทองรูปเหมือนหลวง
ปูโพธาภินันท(บุญเดือนสาม)

0 0 0 0 100 % 90,000

โครงการรวมสืบสานประเพณี จัดขบวนแห
บั้งไฟโบราณในงานประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดยโสธร

0 0 20,000 0 100 % 20,000
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โครงการสงเสริมและอนุรักษภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นด้านศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของสภา
วัฒนธรรมมอําเภอปาติ้ว

0 0 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 40,000 40,000 40,000 20,000 150,000
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 40,000 40,000 20,000 150,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 399,430.8 369,777.8 541,008.8 258,000 549,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 765,440.8 430,537.8 838,842.8 436,000 667,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 192,840 200,640 208,680 219,120 3.18 % 226,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 192,840 200,640 208,680 219,120 226,080
รวมงบบุคลากร 192,840 200,640 208,680 219,120 226,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 30,600 22,500 5,000 0 % 5,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 15,100 25,700 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 4,800 45,700 48,200 35,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 4,800 45,700 48,200 35,000 35,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 36,400

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต 0 0 0 0 100 % 44,800

ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องเจาะปูน 0 0 0 0 100 % 20,000

เครื่องตัดคอนกรีต 0 0 0 0 100 % 25,000

เครื่องผสมปูน 0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องชารจแบตเตอรี่ 0 0 0 0 100 % 2,000
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ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 5,480 0 0 0 100 % 2,000

เครื่องดัดทอดัดเหล็ก 0 0 0 0 100 % 7,000

เครื่องสกัดคอนกรีต 21,500 0 0 0 0 % 0

ชุดตัด/เชื่อมแกส 5,200 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

เครื่องวัดระยะดิจิทัล 0 0 0 0 100 % 2,500

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1

22,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 0 0 0 100 % 2,600

จอภาพ 3,300 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 67,480 0 0 0 157,300
รวมงบลงทุน 67,480 0 0 0 157,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 265,120 246,340 256,880 254,120 418,380
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 671,700 705,720 745,140 1,057,820 44.48 % 1,528,380
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 371,520 377,760 384,240 392,700 1.21 % 397,440

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 27,900 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,113,120 1,149,480 1,195,380 1,534,520 2,009,820
รวมงบบุคลากร 1,113,120 1,149,480 1,195,380 1,534,520 2,009,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 400 27,330 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 2,200 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 19,879 23,646 5,820 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดทําและวางระบบผังเมืองในเขต
เทศบาลตําบลปาติ้ว

0 0 0 35,000 0 % 35,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,680 8,015 65,175.43 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 40,959 58,991 73,195.43 175,000 175,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 17,356 5,962 4,350 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 30,255 32,035 60,343 70,000 0 % 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,230 17,400 5,500 35,000 0 % 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 115,000 128,500 115,280 120,000 -25 % 90,000

วัสดุคอมพิวเตอร 750 20,000 3,600 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 4,830 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 178,591 203,897 193,903 270,000 240,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 2,000 2,000
รวมงบดําเนินงาน 219,550 262,888 267,098.43 452,000 422,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค 0 0 0 0 100 % 1,519,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 
13 หมู 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร 

0 0 0 211,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 
13/1 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 0 0 375,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 
17 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 0 0 337,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 
7 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร

0 0 0 0 100 % 226,700

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 
11 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 0 410,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 
18 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 406,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอย
เทศบาล12/1 หมู 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ปาติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 223,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 2 
เชื่อมถนนเทศบาล 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ปาติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 336,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต 
พร้อมขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 18 
หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร

0 0 0 272,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างทางเดิน,วิ่ง  รอบหนองหัว
ลิง หมู 12 ตําบลโพธิ์ไทรอําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 428,000

โครงการกอสร้างทางเดินเท้า ถนนเทศบาล 
6 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 0 254,753 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 
1 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 0 0 181,000 -100 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 
11 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 0 0 41,000 -100 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 
12 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 197,700

โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 
5 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 0 0 130,000 -100 % 0
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โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 
7 หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 0 0 42,000 -100 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 
8 หมูที่ 5(ชวงที่2) ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปา
ติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 78,700 -100 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 
8(ชวงที่1) หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปา
ติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 78,700 -100 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ถนนเทศบาล 
3 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 0 0 111,800 -100 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ถนนเทศบาล 
4 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 0 0 179,800 -100 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ถนนเทศบาล 
5 ม.5  ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร (ศูนย
ไอที-บ้านหนองสําโรง)

0 0 0 0 100 % 282,000

โครงการขยายไหลทาง คสล. พร้อมทางเดิน
เท้า ซอยเทศบาลทางเข้าวัดบ้านปาติ้ว หมู 
4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร

0 0 450,000 0 0 % 0
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โครงการขยายไหลทาง คสล. สี่แยกซอย
เทศบาล 1 ตัดซอยเทศบาล 3  หมูที่ 12 
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 0 37,600 -100 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล.ซอยเทศบาล
ข้างตลาดสดเทศบาล เชื่อมถนนเทศบาล 1 
หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร

0 0 50,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอย
เทศบาล 16 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปา
ติ้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 0 379,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอย
เทศบาล 18 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปา
ติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 182,000

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอย
เทศบาล 18/1 (ชวงที่1) หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 190,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอย
เทศบาล 18/1 (ชวงที่2)หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 217,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ถนน
เทศบาล 5 หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ปาติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 179,000 -100 % 0
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โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ถนน
เทศบาล 5 หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ปาติ้ว จังหวัดยโสธร

0 271,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ถนน
เทศบาล 8 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ปาติ้ว จังหวัดยโสธร

0 368,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,045,000 1,500,753 3,264,400 2,835,400
รวมงบลงทุน 0 1,045,000 1,500,753 3,264,400 2,835,400

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,332,670 2,457,368 2,963,231.43 5,250,920 5,267,220
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,597,790 2,703,708 3,220,111.43 5,505,040 5,685,600

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 117,360 122,160 116,490 132,168 3.68 % 137,028

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 22,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 141,360 146,160 138,490 156,168 161,028
รวมงบบุคลากร 141,360 146,160 138,490 156,168 161,028

วันที่พิมพ : 3/9/2563  14:20:36 หน้า : 59/67



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการน้ําคือชีวิต ศาสตรพระราชาสูแปลง
เกษตรผสมผสานประชารัฐ

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการรณรงคลดการใช้สารเคมีและไถ
กลบตอซังในไรนา

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมการเกษตรโดยใช้ปุ๋ย
อินทรีย

0 0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการสงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม ไร
นาสวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหม

30,850 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม 
ไรนาสวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 82,645 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมการทําเกษตรโดยใช้ป๋ย
อินทรีย

0 0 55,250 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 30,850 0 137,895 140,000 260,000
รวมงบดําเนินงาน 30,850 0 137,895 140,000 260,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 172,210 146,160 276,385 296,168 421,028
รวมแผนงานการเกษตร 172,210 146,160 276,385 296,168 421,028
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตน้ําประปา ซอยเทศบาล 
17 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตน้ําประปา ซอยเทศบาล 
6 หมู 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตน้ําประปา ถนนเทศบาล 
5 หมู 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร

0 0 0 150,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 350,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 350,000 0

รวมงานกิจการประปา 0 0 0 350,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานตลาดสด
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 370,437 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 376,788.8 615,000 -67.48 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ 9,692 7,974 9,430 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมผู้ประกอบการตลาดสด
เทศบาล

0 0 11,010 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า แผง
ลอย

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 9,692 378,411 397,228.8 675,000 260,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 48,445 29,555 28,818 60,000 0 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 8,325 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 45,074 4,955 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 48,445 82,954 33,773 140,000 140,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 334,311.16 316,869.55 450,000 -55.56 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 86,145.73 74,470.44 100,000 -60 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 420,456.89 391,339.99 550,000 240,000
รวมงบดําเนินงาน 58,137 881,821.89 822,341.79 1,365,000 640,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ถังน้ํา แบบพลาสติก 0 0 0 12,800 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

ปัมน้ําอัตโนมัติแบบน้ําตื้น 0 0 0 4,500 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศนวงจรปิด(CCTV) 0 0 90,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 90,000 17,300 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงคตลาด
สดเทศบาลตําบลปาติ้ว

0 0 294,000 0 0 % 0

โครงการตอเติมอาคารตลาดสดเทศบาล
ตําบลปาติ้ว

0 0 0 305,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารเพิงพักข้าง
ตลาดสดเทศบาล

0 230,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคาร
ตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว

890,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ําตลาดสดเทศบาล
ตําบลปาติ้ว

0 0 100,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 890,000 230,000 394,000 305,000 0
รวมงบลงทุน 890,000 230,000 484,000 322,300 0

รวมงานตลาดสด 948,137 1,111,821.89 1,306,341.79 1,687,300 640,000
งานโรงฆ่าสัตว์

งบดําเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 306,730.09 13,196.48 7,750.71 30,000 0 % 30,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 105,063.76 37,428.67 42,649.67 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 411,793.85 50,625.15 50,400.38 80,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 411,793.85 50,625.15 50,400.38 80,000 80,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 411,793.85 50,625.15 50,400.38 80,000 80,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,359,930.85 1,162,447.04 1,356,742.17 2,117,300 720,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 1,137,347.91 1,171,468.34 1,206,612.39 1,242,811 0 % 1,242,811

คาชําระดอกเบี้ย 261,446.54 227,326.11 192,182.06 155,984 0 % 155,984

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 221,220 208,024 205,368 223,000 -1.79 % 219,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 8,720 9,000 0 % 9,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 0 100 % 160,230

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,831,900 2,893,600 3,132,400 3,336,000 -1.94 % 3,271,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ 627,200 638,400 703,200 739,200 -3.9 % 710,400

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส 6,000 6,000 7,000 6,000 0 % 6,000

สํารองจาย 131,881 0 106,640 207,004 2.45 % 212,081

รายจายตามข้อผูกพัน 284,848.14 257,677.73 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 39,000 40,000 0 % 40,000

คาบํารุงสมาคมองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 0 33,561.78 35,105 1.62 % 35,674

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 156,945 160,230 -100 % 0

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นของเทศบาล

0 0 70,000 70,000 0 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

400,290 403,630 413,330 418,370 0.36 % 419,880

รวมงบกลาง 5,902,133.59 5,806,126.18 6,274,959.23 6,642,704 6,552,260
รวมงบกลาง 5,902,133.59 5,806,126.18 6,274,959.23 6,642,704 6,552,260
รวมงบกลาง 5,902,133.59 5,806,126.18 6,274,959.23 6,642,704 6,552,260

รวมแผนงานงบกลาง 5,902,133.59 5,806,126.18 6,274,959.23 6,642,704 6,552,260
รวมทุกแผนงาน 31,337,414.86 31,481,954.06 32,735,604.73 38,846,530 38,542,170
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอ ปาติ้ว   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,542,170 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,021,440 บาท

งบบุคลากร รวม 5,674,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  ตามอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชี
อัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน ฯ     
    
    

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายก
เทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามอัตราที่
กําหนดไว้ในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน ฯ     
     
     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ  ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  ตั้งจ่ายไว้  12  เดือน ตามอัตราที่กําหนดไว้ใน
บัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน ฯ     
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของเลขานุการนายก
เทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  ตาม
อัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน ฯ     
    
     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้ง
ไว้ 12  เดือน     
     
     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,049,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,221,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ประจําปี     
    
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ฯลฯ     
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่งปลัดเทศบาล และ
ตําแหน่งบริหารอื่นๆที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ          
    
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     
     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
     
     
     

งบดําเนินงาน รวม 2,649,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 271,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 142,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้งฯลฯ     
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบฯ     
     
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล     
     
    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบฯ     
     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงาน
เทศบาล  และผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ     
    
     

ค่าใช้สอย รวม 1,368,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับวารสาร  ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าจัดทําพัสดุ  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ     
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

1.  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน 25,800.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของ
ปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้  (รายได้จริง
ของเทศบาลตําบลปาติ้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่รวมรายได้
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มี
ผู้อุทิศให้  จํานวน 35,460,999.89บาท  1% คิดเป็น
เงิน 354,609.99บาท ตั้งไว้จํานวน 25,800.-บาท) (ทุกส่วน
ราชการเมื่อได้รับอนุมัติ)
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ  จํานวน  24,200.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรมติดป้ายประชา
สัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.3/ว615  ลงวันที่  21 มีนาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้าที่  97  ลําดับที่  30
     

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ให้แก่คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา
เทศบาล,พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง ของหน่วยงานสํานัก
ปลัดเทศบาลและผู้ที่เทศบาลสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผ่นดิน" จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ “รักน้ํา รักปา รักษา
แผ่นดิน” โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตร, ป้าย
โครงการ/กิจกรรมฯ,  น้ําดื่มสําหรับผู้ร่วมกิจกรรม, ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงานและสถานที่ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 97
 ข้อ 25
    

โครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อ/จัด
จ้างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้า 94 ลําดับที่ 8
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โครงการ/กิจกรรมสําคัญต่างๆตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญ
ต่างๆ ตามนโยบายของจังหวัดและรัฐบาล โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมสําคัญตามนโยบายของจังหวัด
และรัฐบาล ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้า 94 ลําดับที่ 7
     

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลปาติ้ว

จํานวน 145,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด   ที่ มท 0808.2
/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 98
 ลําดับที่ 34
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โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 
ตุลาคม)

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันคล้าย
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าน้ําดื่มสําหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้า 98 ข้อ 33
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โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัว(28 กรกฎาคม)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม)  โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าน้ําดื่มสําหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(11) การบํารุง
รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้า 98 ข้อ 32
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โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันท้อง
ถิ่นไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย จ้างเหมาบริการจัดทําพาน
พุ่ม (ดอกไม้สด), ค่าจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นใน
การจัดนิทรรศการฯลฯ
-เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22  มิถุนายน 2553
  กําหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันท้องถิ่นไทย"
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้า 94 ลําดับที่ 6
     

โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันปิยม
หาราช (23 ตุลาคม) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดจ้างทํา
ป้ายไวนิล, ค่าจัดซื้อต้นไม้ประดับสถานที่, ค่าซื้อพานดอกไม้สด
และดอกไม้สดจัดสถานที่, ค่าจัดจ้างทําพวงมาลา, ค่าจัดซื้อน้ําดื่ม
สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม,ค่าจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จํา
เป็นในการจัดงานและสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(11) การบํารุง
รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้า 93 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันขึ้นปี
ใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําอาหารถวายแด่พระ
สงฆ์, ค่าจัดหาจตุปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์, ค่าจัดซื้อเครื่องดื่ม น้ํา
ดื่ม สําหรับพระสงฆ์ และผู้เข้าร่วมงาน, ค่าจัดทําป้ายจัดงานวันขึ้น
ปีใหม่,ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงานและ
สถานที่ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้า 93 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ(5 ธันวาคม)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่ง
ชาติ (5 ธันวาคม) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดจ้างทําป้าย
ไวนิล, ค่าจัดซื้อต้นไม้ประดับสถานที่, ค่าซื้อพานดอกไม้สดและ
ดอกไม้สดจัดสถานที่, ค่าจัดจ้างทําพวงมาลา, ค่าจัดซื้อน้ําดื่ม
สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม,ค่าจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จํา
เป็นในการจัดงานและสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(11) การบํารุง
รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้า 93 ลําดับที่ 5
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี (3 มิถุนายน)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน) โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าน้ําดื่มสําหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(11) การบํารุง
รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หน้า 99 ข้อ 38
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่ง
ชาติ (12 สิงหาคม) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมคัดเลือกแม่ดีเด่น, ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโต๊ะ
หมู่บูชาและซุ้มลงนามถวายพระพร, ค่าป้ายโครงการ/กิจกรรม,ค่า
ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์, ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงานและสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(11) การบํารุง
รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้า 93 ลําดับที่ 3
    

วันที่พิมพ์ : 3/9/2563  14:21:04 หน้า : 15/142



โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําอาหารถวายแด่
พระสงฆ์, ค่าจัดหาจตุปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์,ค่าจัดทําป้าย
โครงการ, ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม, ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้ร่วม
กิจกรรม, ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดงานและ
สถานที่ฯลฯ
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องวันเทศบาล ลงวัน
ที่ 4 กรกฎาคม 2532
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้า 93 ลําดับที่ 2
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โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําป้าย
โครงการ, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหาร,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร, ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ในส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว615
  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้วหน้า 97 ข้อ 26
    

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
รวมถึงประชาสัมพันธ์หน่วยงานเทศบาลตําบลปาติ้ว

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/งาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
เทศบาลตําบลปาติ้ว
 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําวารสาร  
แผ่นพับ  ป้ายไวนิล ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้าที่ 77 ลําดับที่ 1
     

วันที่พิมพ์ : 3/9/2563  14:21:04 หน้า : 17/142



โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายโครงการ, ค่าของสมนาคุณในการ
ศึกษาดูงาน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าเช่าที่
พัก, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าจ้างเหมายานพาหนะในการเดินทาง
ไปศึกษาดูงาน, ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์, ค่ากระเป๋า
เอกสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้า 94 ลําดับที่ 9
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายโครงการ, ค่าของสมนาคุณในการ
ศึกษาดูงาน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าเช่าที่
พัก, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าจ้างเหมายานพาหนะในการเดินทาง
ไปศึกษาดูงาน, ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์, ค่ากระเป๋า
เอกสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ในส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้า 94 ลําดับที่ 10
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โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายโครงการ, ค่า
ของ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหาร,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร, ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์, ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ในส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว615
  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้า 97 ข้อ 27
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โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรม ที่ดีในการต่อต้านการทุจริต

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความซื่อ
สัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรม ที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายโครงการ, ค่า
ของ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหาร,ค่าสมนาคุณ
วิทยากร,ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์, ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ในส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว615
  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้า 97 ข้อ 28
     

จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลาฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัด
ซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นในการจัดหาพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้า 95 ลําดับที่ 12
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มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการมาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่า
จัดสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว615
  ลงวันที่  
21 มีนาคม 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้าที่  98  ลําดับที่  31
     

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายวัสดุสํานักงาน  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้าที่ 95 ลําดับที่ 13
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     
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ค่าวัสดุ รวม 363,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
  เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ     
    
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์ เทปพันสายไไฟ
ฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  ฯลฯ     
     
    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก น้ํายาดับกลิ่น แปรง สบู่ ฯลฯ     
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไม้อัด  ไม้
แปรรูป  ฯลฯ     
   
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ
 เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล  ฯลฯ     
     
     

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ปุ๋ย  วัสดุเพาะ
ชํา ไม้ดอกไม้ประดับฯลฯ     
     
    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นป้าย กระดาษ
เขียนโปสเตอร์,รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการอัดหรือขยายสี  แผ่น
เทปบันทึกเสียงรูปภาพ ฯลฯ     
     
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หมึกปริ้น ฯลฯ     
     
    

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ  เช่น  มิเตอร์น้ํา- ไฟฟ้า  ตะแกรง
กันสวะ  หัวเชื่อมแก๊ส  ฯลฯ        
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 647,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะฯลฯ    
    
     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล ในสํานักงาน/ในที่สา
ธารณะฯลฯ     
     
     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์พื้นฐาน/โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ     
     
     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  ในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส์(GFMIF)ฯลฯ     
     
    

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ทและค่าสื่อสาร
อื่นๆ ฯลฯ    
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งบลงทุน รวม 667,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 367,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 3,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัวๆละ3,900.-บาท
(ตามร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)(ตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน)  รวมเป็น
เงิน 3,900.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 13
    

เครื่องปรับอากาศ( แบบแยกส่วน) แบบติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องปรับอากาศ( แบบแยกส่วน) 
แบบติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ๆละ 13,000
.-บาท (ตามร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)(ตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน)  รวม
เป็นเงิน 13,000.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 18
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เครื่องปรับอากาศ(แบบแยกส่วน) แบบติดผนัง (ระบบInverter) 
ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 36,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องปรับอากาศ(แบบแยกส่วน) แบบติด
ผนัง (ระบบInverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 36,400.-บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม 2562)  รวมเป็นเงิน 36,400.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 10

ชั้นโชว์ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาชั้นโชว์  จํานวน 1 ตัวๆละ 3,000
.-บาท(ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)(ตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน) รวมเป็นเงิน 3,000.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 14
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ชั้นวางโทรทัศน์ จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาชั้นวางโทรทัศน์  จํานวน 2 ตัวๆละ 3,000
.-บาท (ตามร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)(ตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน)  รวม
เป็นเงิน 6,000.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 15

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 179,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  จํานวน 1 ซุ้ม  งบ
ประมาณ 179,000.-บาท (ตามร่างขอบเขตและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)(ตามราคาท้อง
ตลาดปัจจุบัน)  รวมเป็นเงิน 179,000.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 17
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ตู้เหล็ก(ชนิดบานเลื่อน) จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้เหล็ก(ชนิดบานเลื่อน) ขนาด 4
 ฟุต จํานวน 4 ตู้ๆละ 4,500.-บาท (รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)(ตามราคาท้องตลาด
ปัจจุบัน)  รวมเป็นเงิน 18,000.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 11

โต๊ะทํางาน จํานวน 11,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัวๆละ 5,900
.-บาท(ตามร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)(ตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน)  รวม
เป็นเงิน 11,800.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 12
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ม้านั่งยาว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาม้านั่งยาว(เหล็ก)  จํานวน 1 ตัวๆละ 5,000
.-บาท (ตามร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)(ตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน)  รวม
เป็นเงิน 5,000.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 16

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว

จํานวน 40,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV  ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิก
เซล ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 3 เครื่องๆละ 13,500.-บาท (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562
)  รวมเป็นเงิน 40,500.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 6
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โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว

จํานวน 18,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV  ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิก
เซล ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องๆละ 18,200.-บาท (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562
)  รวมเป็นเงิน 18,200.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 5

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้เย็น ขนาด 5 คิว จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 6,500.-บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม 2562) รวมเป็นเงิน 13,000.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 9
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เตาอบไมโครเวฟ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเตาอบไมโครเวฟ จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 5,000.-บาท(ตามร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)(ตามราคาท้องตลาด
ปัจจุบัน)  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 8

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี  จํานวน 1 เครื่องๆละ 15,000.-บาท (ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) รวมเป็นเงิน 15,000
.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 1
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเติมชุดลูกข่าย และ
อุปกรณ์ร่วม ฯลฯ เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมระบบเสียงตามสายของ
เทศบาลตําบลปาติ้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (ตามร่างขอบ
เขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)(ตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขถึงปัจจุบัน มาตรา 50(6) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 42
 ลําดับที่ 1

   

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการ "อําเภอ...จิตอาสา" น้อมนําพาสังคมเป็นสุข (อุดหนุน
ปกครองอําเภอปาติ้ว)

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายอุดหนุนปกครองอําเภอปาติ้วตามโครงการ "อําเภอ...จิต
อาสา" น้อมนําพาสังคมเป็นสุข
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง 5 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 26
 ลําดับที่ 1 
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โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายอุดหนุนปกครองอําเภอปาติ้วตามโครงการจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1 (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2561 ข้อ 22/2)   
    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 674,280 บาท
งบบุคลากร รวม 389,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 389,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 389,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ประจําปี     
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งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลปาติ้ว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชมประชาคมท้องถิ่น,ค่ารับรอง
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลปาติ้ว,ค่ารับรองการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลปาติ้ว,ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(1) การจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้าที่  96  ลําดับที่  20
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โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่,ค่าถ่าย
เอกสาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้าที่  96  ลําดับที่  22
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โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดสถานที่,ค่า
สมนาคุณวิทยากร,ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่า
อาหารกลางวัน,ค่าเดินทางสําหรับคณะกรรมการชุมชนที่เข้าร่วม
ประชุม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถิ่น
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุุบัน มาตรา 50 วรรคสอง การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้าที่  96  ลําดับที่  23
    

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
  เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ     
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งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตชุมชน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point แบบที่ 1
  จํานวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จํานวน 1 เครื่อง  (ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
3. อุปกรณ์ติดตั้ง (ตามร่างขอบเขตและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่(13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 26
 ลําดับที่ 2
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,186,840 บาท
งบบุคลากร รวม 1,554,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,554,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,000,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ประจําปี     
     
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
และตําแหน่งบริหารอื่นๆที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ     
     
    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 470,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     
     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
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งบดําเนินงาน รวม 603,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ฯลฯ     
    
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล     
     
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบฯ     
     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงาน
เทศบาล  และผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ     
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ค่าใช้สอย รวม 392,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าบอกรับวารสาร  ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าจัดทําพัสดุ  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ     
    
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล, พนักงาน
จ้าง ของหน่วยงานกองคลังและผู้ที่เทศบาลสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
     
     

โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้านประจําปี จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน
ประจําปี 
ประกอบด้วย  - ค่าอาหารทํางานนอกเวลา   - ค่าป้ายโครงการ
ค่าตอบแทนและค่าพาหนะเหมาจ่ายสําหรับประธาน
ชุมชน/กรรมการชุมชน
ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 พ.ร.บ. ภาษีบํารุง
ท้องที่ พ.ศ. 2508 พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ.2510  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้าที่ 96 ลําดับที1่9
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โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลประจําปี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ประกอบการค้าภายใน
เขตเทศบาล ประกอบด้วย - ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าจัดทําใบประกาศ
เกียรติคุณผู้ชําระภาษีดีเด่นประจําปี ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่า
จัดทําแผ่นพับเอกสารเผยแพร่ น้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าตอบแทนและค่า
ยานพาหนะ เหมาจ่ายสําหรับประธานชุมชน/กรรมการ
ชุมชน  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565
) เทศบาลตําบลปาติ้วหน้าที่ 95ลําดับที่ 17
     

โครงการปรังปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2550 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้า 95 ลําดับที่ 16
     

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ ประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ - ค่า
จัดทําใบประกาศเกียรติคุณผู้ชําระภาษี ดีเด่นประจําปี จัดทําแผ่น
พับเอกสารเผยแพร่  - ค่าอาหารทําการนอกเวลา   - ค่าอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง  - ค่าตอบแทนและค่ายานพาหนะ
เหมาจ่ายสําหรับประธานชุมชน/กรรมการชุมชน 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้าที่ 95ลําดับที่ 18
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โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าภายในเขตเทศบาล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ประกอบการค้าภายใน
เขตเทศบาล ประกอบด้วย - ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าจัดทําใบประกาศ
เกียรติคุณผู้ชําระภาษีดีเด่นประจําปี ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่า
จัดทําแผ่นพับเอกสารเผยแพร่ น้ําดื่ม น้ําแข็ง ค่าตอบแทนและค่า
ยานพาหนะ เหมาจ่ายสําหรับประธานชุมชน/กรรมการ
ชุมชน  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565
) เทศบาลตําบลปาติ้วหน้าที่ 95ลําดับที่ 17
     

จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
-ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต พ.ศ.2542 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว615
  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หน้าที่97 ลําดับที่ 29   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     
     
     

ค่าวัสดุ รวม 122,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
  เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ        
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น แปรง กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําแข็ง มีด ไม้กวาด ฯลฯ     
   
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ
 เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ     
    
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล  ฯลฯ     
    
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หมึกปริ้น  ฯลฯ     
    
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส์(GFMIF) ฯลฯ     
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งบลงทุน รวม 29,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัวๆละ 2,500
.-บาท 
(ตามร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด) (ตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน)  เป็น
เงิน 2,500.-บาท
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 31 ลําดับที่ 20

โต๊ะทํางาน จํานวน 4,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา โต๊ะทํางาน  จํานวน 1 ตัวๆละ 4,500
.-บาท (ตามร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)(ตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน)  รวม
เป็นเงิน 4,500.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 19

วันที่พิมพ์ : 3/9/2563  14:21:05 หน้า : 45/142



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563)
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 129 ลําดับที่ 1

     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,799,480 บาท

งบบุคลากร รวม 769,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 769,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 230,340 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ประจําปี     
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 503,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     
    
     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ     
    
    

งบดําเนินงาน รวม 842,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร.  ฯลฯ     
     
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล     
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ค่าใช้สอย รวม 492,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อปพร. รักษาความสงบเรียบร้อยในงานประเพณีบุญเดือน
สาม

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอปพร.รักษาความ
สงบเรียบร้อยในงานประเพณีบุญเดือนสาม โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร สําหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อย,ค่าวัสดุไฟฟ้า/วัสดุ
อุปกรณ์อื่น ที่ใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (1) กําหนดให้เทศบาลตําบลมี
หน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (8) บํารุง
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ (30) กําหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้าที่  79  ลําดับที่  9
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โครงการกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเดินรณรงค์วันต่อ
ต้านยาเสพติด โลก(26 มิถุนายน) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้ายไวนิลป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายเดินรณรงค์,ค่าน้ําดื่มและน้ํา
แข็ง สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม,ค่าวัสดุในการเข้าร่วมกิจกรรมเดิน
รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  มาตรา16 (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  
หน้าที่  78  ลําดับที่  2
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โครงการกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวัน อป
พร. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม,ค่าจัดทําป้ายโครงการ, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่า
วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และจัดสถาน
ที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดให้เทศบาลตําบล มีหน้าที่อื่นตาม
ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้าที่  78  ลําดับที่  4
     

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในเขตเทศบาล จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขังในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดให้เทศบาลตําบล มีหน้าที่อื่นตาม
ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้าที่  79  ลําดับที่  7
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โครงการป้องกันและบรรเทาภัยหนาว จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและบรรเทา
ภัยหนาว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครื่องนุ่งห่มกัน
หนาว ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดให้เทศบาลตําบล มีหน้าที่อื่นตาม
ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้าที่  79  ลําดับที่  6
     

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดให้เทศบาลตําบล มีหน้าที่อื่นตาม
ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หน้าที่  81 ลําดับที่ 16
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายชื่อโครงการฯ, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,ค่าอาหารกลางวัน,ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50  (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การ
ดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าว  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การ
รักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หน้าที่  81  ลําดับที่ 17
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าจัดทําป้ายชื่อโครงการฯ และป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ,ค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน,ค่าจัดซื้อเครื่องดื่มบริการ
ประชาชนประจําจุดตรวจฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50  (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การ
ดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าว  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16  (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การ
รักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หน้าที่  79  ลําดับที่  10
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าจัดทําป้ายชื่อโครงการฯ และป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ,ค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน,ค่าจัดซื้อเครื่องดื่มบริการ
ประชาชนประจําจุดตรวจฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50  (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การ
ดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าว  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16  (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การ
รักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561          
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หน้าที่  79  ลําดับที่  11
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนบรรเทา
สาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและวัสดุอื่นๆ,ค่า
อาหาร สําหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย,ป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดให้เทศบาลตําบล มีหน้าที่อื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หน้าที่  78  ลําดับที่  3
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(หลักสูตรทบทวน)

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลัก
สูตรทบทวน) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ ครู
ฝึก / วิทยากร,ค่าอาหารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม/วิทยากร/เจ้าหน้าที่
โครงการ,วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องเขียน,ค่าถ่ายเอกสารประกอบ
การฝึกอบรม,ค่าป้ายโครงการฯ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2550
 มาตรา 41 ให้ผู้อํานวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิด
ชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้
อํานวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดให้เทศบาลตําบล มีหน้าที่อื่นตาม
ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้าที่....6.....ลําดับที่..3.....
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โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
ปาติ้ว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วม
อบรมฯ,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วม
อบรมฯ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ประจําโครงการ,ค่าจัดหายาน
พาหนะ,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าจัดทําป้ายโครงการ,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม,ค่าสมนาคุณในการดูงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน    
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้าที่  78  ลําดับที่  1
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)(หลัก
สูตรจัดตั้ง)

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง) โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ ครูฝึก / วิทยากร,ค่าอุปกรณ์
สาธิต/เครื่องมือดับเพลิง,ค่าอาหารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม/วิทยากร/เจ้าหน้าที่
โครงการ,วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องเขียน,ค่าถ่ายเอกสารประกอบ
การฝึกอบรม,ค่าป้ายโครงการฯ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2550
 มาตรา 41 ให้ผู้อํานวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิด
ชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้
อํานวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดให้เทศบาลตําบล มีหน้าที่อื่นตาม
ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้าที่....5.....ลําดับที่..1.....
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โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดให้เทศบาลตําบล มีหน้าที่อื่นตาม
ที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่เทศบาล มาตรา 51 (6) กําหนดให้
เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆในเขตเทศบาลให้มีและบํารุง
สถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ และพระราชบัญญัติการ
แพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826
ลงวันที่  17  กันยายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  80
  ลําดับที่ 12   
    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ       
     

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น มุ้ง เปล
นอน จอบ เสียม มีด ไม้กวาด  ฯลฯ     
    
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไม้อัด  ไม้
แปรรูป  ฯลฯ         
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ
 เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ     
    
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล  ฯลฯ     
    
     

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆเช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้าฯลฯ     
     
     

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆเช่น เครื่องดับ
เพลิง สายส่งน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ํา น้ํายาเคมีดับเพลิง ชุดดับเพลิง
อื่นๆ ฯลฯ     
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งบลงทุน รวม 182,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 182,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ประกอบด้วย 
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป จํานวน 2 ตัว
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ
ข่าย  (Network Video Recorder) 
แบบ 8 ช่อง จํานวน 1 ตัว 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 8 ช่อง จํานวน 1 ตัว
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยาน 2562)
4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
5. จอภาพ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2562)
6. อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้า 80 ลําดับที่ 13
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,500.-บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563)รวมเป็นเงิน 2,500.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายอุดหนุนปกครองอําเภอปาติ้วตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้าที่ 80 ลําดับที่ 15
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,848,992 บาท

งบบุคลากร รวม 1,414,992 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,414,992 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,055,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ประจําปี     
    
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองและ
ตําแหน่งบริหารอื่นๆที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ     
    
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 287,712 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     
    
    

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
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งบดําเนินงาน รวม 434,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ     
    
    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล     
    
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบฯ     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 314,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับวารสาร  ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าจัดทําพัสดุ  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล, พนักงาน
จ้าง ของหน่วยงานกองการศึกษาและผู้ที่เทศบาลสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
    
    

โครงการจัดทําแผนการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดทําแผนการ
ศึกษา 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50(6)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หน้าที่  106  ลําดับที่  6
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โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดหาบุคลากร
ทางการศึกษา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดหาบุคลากร
ทางการศึกษา 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50(6)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่  106  ลําดับที่  5
    

โครงการบริหารงานห้องสมุดไอทีและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการบริหารงานห้อง
สมุดไอทีและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เช่น โครงการบริหารงานห้อง
สมุดไอทีและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ , ค่า
วัสดุสํานักงานที่จําเป็น,ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ , ค่าบํารุงและซ่อมแซ่
มวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องสมุดไอทีฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (9)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 106  ลําดับที่  4
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โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  หมวด 2
 มาตรา 16 (9)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50(6)(7)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 107  ลําดับที่  7
   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ       
    

ค่าวัสดุ รวม 53,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
  เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ     
    
    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นป้าย กระดาษ
เขียนโปสเตอร์,รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการอัดหรือขยายสี  แผ่น
เทปบันทึกเสียงรูปภาพ ฯลฯ     
    
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หมึกปริ้น  ฯลฯ     
    
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 19,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส์(GFMIF)ฯลฯ     
    
     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสาร
อื่นๆ ฯลฯ    
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,671,930 บาท
งบบุคลากร รวม 1,928,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,928,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,150,848 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ประจําปี     
    
     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ ฯ
    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 633,252 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     
    
    

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
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งบดําเนินงาน รวม 2,175,830 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,433,730 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดกิจกรรมวัน
ไหว้ครู เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) (11)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50(6)(7) (8)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่  107 ลําดับที่  8     

โครงการแต่งกายตามวิถีไทย จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการแต่งกายตามวิถี
ไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าชุด/เครื่องแต่งกายที่เป็น
เอกลักษณ์ความเป็นไทย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) (11) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบันมาตรา 50 (6)(7)(8)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หน้าที่ 109 ลําดับที่ 23
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โครงการประชุมผู้ปกครอง จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดประชุมผู้
ปกครอง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน  มาตรา 50(6)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หน้าที่ 107  ลําดับที่  9     

โครงการป้องกันเด็กจมน้ําในสถานศึกษา จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องการเด็กจม
น้ําในสถานศึกษา เพื่อฝึกอบรมการช่วยเหลือตัวเองกรณีเกิด
อุบัติเหตุทางน้ํา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรในการ ,ฝึกอบรมค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ , ค่าอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (30) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (6) (9)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว   หน้าที่ 111 ลําดับที่ 32
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โครงการปัจฉิมนิเทศน์ จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการปัจฉิมนิ
เทศน์ เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน  มาตรา 50(6)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 106  ลําดับที่  1
  

โครงการเรียนรู้คู่ภูมิปัญญา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเรียนรู้คู่
ภูมิปัญญา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร   ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินงาน 
ค่าอาหารว่าง / เครื่องดื่ม ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) (11) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50(6)(7)(8)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 108  ลําดับที่ 22     
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โครงการวัฒนธรรมตามวิถีไทย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการวัฒนธรรมตาม
วิถีไทย 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) (11) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (6)(8)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว   หน้าที่ 108 ลําดับที่ 21 
     

โครงการวันสําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการวันสําคัญของ
ชาติ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) (11) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (6)(8) (9)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว   หน้าที่ 110 ลําดับที่ 27    

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันย์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทิดไท้องค์ราชันย์
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (6)(7) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตํา
บปาติ้ว   หน้าที่ 107 ลําดับที่ 11    
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  โดยมีค่าใช้จ่าย 1. กิจกรรมรัก
การอ่าน เช่น ซื้อหนังสือนิทาน 2.กิจกรรมหนูน้อยรัก
เกษตร เช่น ซื้อเมล็ดพันธ์พืช
3.กิจกรรมภาษาพาเพลิน เช่น ซื้อสื่อด้านภาษา เป็นต้น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9)(10) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (6)(7) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว   หน้าที่ 107  ลําดับที่ 18     

โครงการส่งเสริมทักษะศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมทักษะ
ศิลปะ ดนตรีกีฬาและนันทนาการ  โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบ
ด้วย ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าอุปกรณ์งาน
ศิลปะ เครื่องดนตรี ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) (11) (14)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (6)(7) (8)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว   หน้าที่ 108 ลําดับที่ 20
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โครงการสถานศึกษาปลอดโรค จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสถานศึกษา
ปลอดโรค โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร , ค่า
อาหารว่าง/เครื่องดื่ม , ค่าจัดซื้อหนังสือนิทานส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค ,ค่าจัดซื้อโมเดลอาหารสําหรับเด็ก 1 - 5 ปี , ค่า
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) (17) (19)(23) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (4)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 109 ลําดับที่ 26
   

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,348,730 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ดังนี้
1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปาติ้ว นักเรียน ณ วันที่ 16
 พฤษภาคม 2563 จํานวน 112 คน
 -ค่าอาหารกลางวัน 112คนๆ20บาท จํานวน200วัน เป็น
เงิน448,000บาท
 -ค่ารายหัว 112คนๆละ1,700บาท เป็นเงิน 190,400บาท
 -ค่าหนังสือ  จํานวน 112 คน คนละ200 บาท เป็นเงิน 22,400
บาท
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน  จํานวน 112 คน ๆละ 200 บาท เป็น
เงิน 22,400 บาท
 -ค่าเครื่องแบบ  จํานวน 112 คน ๆละ 300 บาท เป็น
เงิน 33,600 บาท
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน 112 คน ๆละ 430 บาท เป็น
เงิน 48,160 บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว นักเรียน ณ วันที่ 16
 พฤษภาคม 2563 จํานวน 112 คน จํานวน 29 คน 
 -ค่าอาหารกลางวัน  จํานวน 29 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน142,100 บาท
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 -ค่ารายหัว  จํานวน 29 คน ๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 49,300
 บาท
 -ค่าหนังสือ  จํานวน 29 คน ๆละ 200 บาท เป็นเงิน 5,800บาท
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน  จํานวน 29 คน ๆละ 200 บาท เป็น
เงิน 5,800 บาท
 -ค่าเครื่องแบบ  จํานวน 29 คน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 8,700
 บาท
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน 29 คน ๆละ 430 บาท เป็น
เงิน12,470 บาท
3.ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน  20,000 บาท
4.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  (ระบบADSL) จํานวน 9,600
 บาท
5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดฯ จํานวน 100,000
 บาท
6.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 50,000
 บาท
7.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด อปท
. จํานวน 9,000 บาท
8.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียน จํานวน 150,000 บาท
9.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดฯ จํานวน 21,000
 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (6)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
หมวด 2 มาตรา 16 (9) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท.0816.2
/ว4110 ลว. 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 106 ลําดับที่  2    
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาของเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาของเทศบาล ประกอบด้วย  ค่าจัด
หาชุดเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (6)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 107 ลําดับที่  12
     

โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสนับสนุนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ศึกษาแก่ผู้ปกครอง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (6)(7) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หน้าที่  106 ลําดับที่ 3
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โครงการเสริมสร้างทักษะการฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเสริมสร้างทักษะ
การฝึกประสบการณ์นอกสถานที่โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบ
ด้วย  ค่าอาหารว่าง  ค่าเหมารถค่าบัตรชมเข้าชมสถานที่ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (6)(7) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 108 ลําดับที่ 19
     

ค่าวัสดุ รวม 596,100 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น ผงซัก
ฟอก  สบู่  จอบ เสียม มีด ไม้กวาด บุ้งกี๋ ฯลฯ     
   
    

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 548,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนปาติ้วร่มโพ
ธาภินันท์นุกูล,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปาติ้ว และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว     
    
    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไม้อัด  ไม้
แปรรูป  ฯลฯ     
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วัสดุการเกษตร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ปุ๋ย  วัสดุเพาะ
ชํา ไม้ดอกไม้ประดับฯลฯ     
     
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 146,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปาติ้ว/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว/ในที่สาธารณะ ฯลฯ    
     
     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล ในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลปาติ้ว/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว/ในที่
สาธารณะ ฯลฯ     
     
     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์พื้นฐาน/โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ     
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งบเงินอุดหนุน รวม 568,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 568,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดหาอาหารกลางวัน จํานวน 568,000 บาท

-เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนปาติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล ตามโครงการ
จัดหาอาหารกลางวัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หน้าที่ 107 ลําดับที่  17
   
"     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,711,760 บาท

งบบุคลากร รวม 1,190,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,190,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,130,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ประจําปี     
     
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
และตําแหน่งบริหารอื่นๆที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ     
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งบดําเนินงาน รวม 391,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ฯลฯ     
    
    
    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่  พนักงานเทศบาล  และผู้มีสิทธิ์
ได้รับตามระเบียบฯ     
   
    
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงาน
เทศบาล  และผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ     
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ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล, พนักงาน
จ้าง ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้ที่
เทศบาลสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
     
     
    

โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตามช่วงที่ระบาด) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคระบาด
ในชุมชน (ตามช่วงที่ระบาด) เช่น ค่าน้ํายาฉีดพ่นหมอกควันกําจัด
ยุงลาย  ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าทรายทีมีฟอส  ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (4)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) หน้า 82
 ลําดับที่ 5        
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โครงการควบคุมโรควัณโรค โรคเอดส์ในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการควบคุมโรค
วัณโรค  โรคเอดส์ในชุมชน เช่น ค่าวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยว
กับโรค ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)หน้า 83
 ลําดับที่ 8
   
    

โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการตรวจคัดกรองเบา
หวานและความดันโลหิต เช่น ค่าวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยว
กับโรค ค่าส่งตรวจห้องแลปอ่านค่าเลือด  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)  หน้า 83
 ลําดับที่ 7
   
    

วันที่พิมพ์ : 3/9/2563  14:21:06 หน้า : 83/142



โครงการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการตรวจคัดมะเร็ง
ปากมดลูกมะเร็งเต้านม เช่น ค่าวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรค ค่าส่งตรวจห้องแลป ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)  หน้า 83
 ลําดับที่ 9    
     

โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ผู้นําของชุมชนในด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการพัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้ผู้นําของชุมชนในด้านสาธารณสุข เช่น  ค่าวิทยากรในการ
ฝึกอบรม  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (6)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) หน้า 82
 ลําดับที่ 2
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน  โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก เช่น   ค่าน้ํายาในการฉีดพ่นหมอกควันกําจัด
ยุง  ค่าทรายทีมีฟอส   ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (4)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 82
 ลําดับที่ 3
        

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจําปี จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน  โครงการรณรงค์และส่ง
เสริมการตรวจสุขภาพประจําปี เช่น ค่าส่งตรวจห้องแลป  ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (4)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83
 ลําดับที่ 13
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โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอายุ (กองการศึกษา)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (10)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50(7)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 84 ลําดับที่  14     

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้
สูงอายุเช่น ค่าวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (7)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) หน้า 83
 ลําดับที่ 10
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โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน   โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก เช่น ค่าไข่ไก่ ค่านมผง ค่าอาหารเสริมอื่นๆ
สําหรับเด็ก  ค่าวิทยากรในการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับฉบับ มาตรา 50 (7)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) หน้า 82
 ลําดับที่ 1
     
     

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่า
วัคซีน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (4)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) หน้า 82
 ลําดับที่ 4
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โครงการอนามัยโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน   โครงการอนามัย
โรงเรียน เช่น ค่าอาหารเสริมอื่นๆสําหรับเด็ก  ค่าวิทยากรในการ
ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (7)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) หน้า 83
 ลําดับที่ 6

    
   

โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน   โครงการแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพ เช่น ค่าวิทยากรผู้นําเต้น ค่าน้ําดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (7)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) หน้า 83
 ลําดับที่ 11
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
  เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ     
     
    
    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์  เช่น สําลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ํายาต่างๆ ฯลฯ     
     
     
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หมึกปริ้น  ฯลฯ     
     
     
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 26,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ
(ศพอส.)/ในที่สาธารณะ  ฯลฯ 
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล ในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)/ในที่สาธารณะ  ฯลฯ 
     
 
    

งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการรับบริจาคโลหิต จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายอุดหนุนปกครองอําเภอปาติ้วตามโครงการบริจาค
โลหิต(โครงการบริจาคโลหิต โดยเสด็จพระราชกุศล และเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรานี
นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) หน้าที่  84 ลําดับที่ 15
    
    

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ตามโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) เทศบาลตําบลปาติ้ว หน้า 84 ลําดับที่  18 
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โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ตามโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) เทศบาลตําบลปาติ้ว หน้า 84 ลําดับที่  19 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ตามโครงการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) เทศบาลตําบลปาติ้ว หน้า 84 ลําดับที่  20 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ตามโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) เทศบาลตําบลปาติ้ว หน้า 84 ลําดับที่  17  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 122,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยาก
ไร้ในเขตเทศบาล

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดหาเครื่องนุ่ง
ห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุฯโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่า
เครื่องนุ่งห่มกันหนาว
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (10)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 85 ลําดับที่  3
   

โครงการบ้านมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการบ้านมั่นคงเพื่อ
คนยากจนในเขตเทศบาล
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (10)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หน้าที่ 85 ลําดับที่ 2    
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โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสงเคราะห์ผู้ยาก
ไร้ในชุมชน
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (10)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่  85 ลําดับที่  1
    

งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร ในการดําเนินการตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้าที่7 ลําดับที่ 1  
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 657,360 บาท

งบบุคลากร รวม 411,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 411,360 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 399,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล  ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
     
     
    

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
     
     
     
    

งบดําเนินงาน รวม 156,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 156,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สายไฟ
ฟ้าฯลฯ     
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไม้อัด  ไม้
แปรรูป  ฯลฯ     
     
    
     

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช วัสดุเพาะชํา ฯลฯ     
    

วัสดุสํารวจ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอะลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ     
     

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเทศบาล 18 หมู่ที่ 4 ตําบล
โพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเทศบาล 18 หมู่ที่ 4
 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561
-2565)  เทศบาลตําบลปาติ้ว แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 5 พ.ศ.2563 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 5  
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเทศบาล 18/4 หมู่ที่ 4 ตําบล
โพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเทศบาล 18/4 หมู่ที่ 4
 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561
-2565)  เทศบาลตําบลปาติ้ว แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 5 พ.ศ.2563 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 4  

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 5(ทางไปภูดิน) หมู่
ที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 5(ทางไปภู
ดิน) หมู่ที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561
-2565)  เทศบาลตําบลปาติ้ว แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 5 พ.ศ.2563 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 3  

งานสวนสาธารณะ รวม 443,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล  ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
     
    
     
     

งบดําเนินงาน รวม 323,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับวารสาร  ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าจัดทําพัสดุ  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ     
     
     
     

ค่าวัสดุ รวม 18,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด  สบู่ ผงซัก
ฟอก แปรง ฯลฯ     
     

วัสดุการเกษตร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช วัสดุเพาะชํา ฯลฯ     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  ฯลฯ   
     
     
    

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล ในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ  ฯลฯ   
     
   
    

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,283,200 บาท
งบบุคลากร รวม 394,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 394,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 328,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล  ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 65,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
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งบดําเนินงาน รวม 889,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล     
     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 635,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับวารสาร  ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าจัดทําพัสดุ  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาล เช่น ค่านําขยะไปทิ้งและกําจัดให้กับเทศบาลเมือง
ยโสธร ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (17)(18)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว หน้า 113 ลําดับที่ 1
  
   

โครงการขุดลอกท่อระบายน้ําในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขุดลอกท่อระบาย
น้ําในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ในการขุดลอกท่อ
ระบายน้ําในเขตเทศบาล ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (17) (29) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว หน้า 113 ลําดับที่ 4   
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โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนจัดการขยะ
ครบวงจร เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในกิจกรรมคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (17) (29) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว หน้า 113 ลําดับที่ 3   
     

โครงการชุมชนรักษ์สะอาด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน  โครงการชุมชนรักษ์
สะอาด เช่น อุปกรณ์ในการทําความสะอาดชุมชน  ไม้
กวาด มีด จอบ ตะกร้า ค่าน้ําดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (17) (18) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว หน้า 113 ลําดับที่ 6    
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวิทยากรในการฝึกอบรม ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (17) (18)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565)  เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หน้า 113 ลําดับที่ 2    
     

โครงการรณรงค์ติดตั้งบ่อดักไขมันสถานประกอบการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ติดตั้งบ่อดัก
ไขมันในสถานประกอบการ เช่น ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ในการทํา
บ่อดักไขมัน ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (17) (18)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว หน้า 113 ลําดับที่ 5   
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     
     
    

ค่าวัสดุ รวม 214,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น มุ้ง เปล
นอน จอบ เสียม มีด ไม้กวาด  ฯลฯ     
     
    
    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไม้อัด  ไม้
แปรรูป  ฯลฯ     
     
     
    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ
 เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล  ฯลฯ     
     
     
    

     
     
    

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆเช่น เครื่อง
แบบ  เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้าฯลฯ     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 76,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 76,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 76,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้น
ฐานการพัฒนาจัดทําแผนฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (1)
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 112 ลําดับที่  2     
    

โครงการจัดทําป้ายคณะกรรมการชุมชน/ป้ายบ้าน จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดทําป้ายคณะ
กรรมการชุมชน/ป้ายบ้าน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (17)
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หน้าที่ 112 ลําดับที่  1    
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โครงการจัดทําแผนที่เดินดินชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดทําแผนที่เดิน
ดินชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (1)
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 112  ลําดับที่ 4     

โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย 
ค่าสมนาคุณวิยากร,ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่า
อาหารกลางวัน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เทศบาลตําบลปาติ้ว แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 หน้าที่ 43  ลําดับที่ 1
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โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพให้
กับประชาชนในเขตเทศบาล เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ
 - เป็นไปตาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (6) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน  มาตรา 50 (6) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่  86 ลําดับที่  1    

โครงการสนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือน จํานวน 6,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดทําบัญชีครัว
เรือน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (6)(31)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน  มาตรา 50 (6)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้าที่ 112 ลําดับที่ 3     
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 118,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 118,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 88,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัย เช่น เงินรางวัลค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) (14)
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน  มาตรา 50 (7)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หน้าที่ 87 ลําดับที่  5
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โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดงานแข่งขัน
กีฬาภายในเทศบาล เช่น ค่าจัดหาชุดกีฬา ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16  (14) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 87 ลําดับที่  3    

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา เช่น เงินรางวัล  , ค่าป้ายไวนิลค่าจัดหาชุดกีฬาสําหรับนัก
กีฬา ,ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (14) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน  มาตรา 50 (7)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว   หน้าที่ 87 ลําดับที่ 1
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่าตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9)(10)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่  87  ลําดับที่  2    

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาต่าง ๆ เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูก
ปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอลฯลฯ     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 549,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 399,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 399,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 320,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง เช่น  ค่าเงินรางวัล  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าเช่าเวที
พร้อมเครื่องเสียง ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (8)(11)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน  มาตรา 50 (8)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 106 ลําดับที่ 6    
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง เช่น  ค่าเงินรางวัล  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าเช่าเวที
พร้อมเครื่องเสียง ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (8)(11)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน  มาตรา 50 (8)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 106 ลําดับที่ 6
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โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลักเมืองรดน้ําขอพรผู้สูงอายุและแห่รูป
เหมือนหลวงปูโพธาภินันท์

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดงานสรงน้ํา
ศาลหลักเมืองรดน้ําขอพรผู้สูงอายุและแห่รูปเหมือนหลวงปูโพ
ธาภินันท์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทํา
ภัตตราหารถวายพระสงฆ์ ค่าปัจจัยถวามพระสงฆ์ ค่าบวงสรวง
ศาลหลักเมือง ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16(8) (11)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน  มาตรา 50 (8)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 88 ลําดับที่ 8

   

โครงการจัดทําเอกสารแนะนําแหล่งท่องเที่ยว จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดทําเอกสาร
แนะนําแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย ค่าจัดทําเอกสารแนะนํา
แหล่งท่องเที่ยว 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (8) (11)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 88 ลําดับที่ 14
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โครงการพาบุตรหลานเข้าวัด จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพาบุตรหลาน
เข้าวัด  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่าปัจจัยถวายพระ
สงฆ์ ค่าภัตตราหารถวายพระสงฆ์
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) (11)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (7) (8)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลปาติ้ว  หน้าที่  88  ลําดับที่  12    

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนวัดบูรพา หมู่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปา
ติ้ว จังหวัดยโสธร ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติ(บุญผะเหวด)ประจําปี พ.ศ.2564 
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้าที่ 88 ลําดับที่ 7
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โครงการจัดงานประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาทจําลองและปิด
ทองรูปเหมือนหลวงปูโพธาภินันท์(บุญเดือนสาม)

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนวัดปาสุริยาลัย หมู่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปา
ติ้ว จังหวัดยโสธร ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีปิดทอง
รอยพระพุทธบาทจําลองและปิดทองรูปเหมือนหลวงปูโพ
ธาภินันท์ (บุญเดือนสาม) ประจําปี พ.ศ.2564 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข  เพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หน้าที่ 88 ลําดับที่ 9

โครงการร่วมสืบสานประเพณี จัดขบวนแห่บั้งไฟโบราณในงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายอุดหนุนปกครองอําเภอปาติ้ว ตามโครงการร่วมสืบสาน
ประเพณี จัดขบวนแห่บั้งไฟโบราณในงานประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดยโสธร(โครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจําปี 2564)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่  89 ลําดับที่ 18
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โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของสภาวัฒนธรรมมอําเภอปาติ้ว

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอปาติ้ว  ตามโครงการส่ง
เสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น
ของสภาวัฒนธรรมอําเภอปาติ้ว
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หน้าที่ 89 ลําดับที่ 17
     
    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 418,380 บาท

งบบุคลากร รวม 226,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 226,080 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 226,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล  ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
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งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ฯลฯ     
     
    
    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงาน
เทศบาล  และผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ     
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งบลงทุน รวม 157,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 157,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีที
ยู

จํานวน 36,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 36,400.-บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม 2562)รวมเป็นเงิน  36,400.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563
 หน้าที่ 31 ลําดับที่ 21
    

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ จํานวน 44,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จํานวน 1 คันๆละ 44,800.-บาท(ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562)  รวม
เป็นเงิน 44,800.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 44 ลําดับที่ 4
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องเจาะปูน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องเจาะปูน (Coring Machine) 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 20,000.-บาท (ตามร่างขอบเขตและราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)(ตาม
ราคาท้องตลาดปัจจุบัน)  รวมเป็นเงิน 20,000.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 31ลําดับที่ 24

เครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 25,000.-บาท (ตามร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)(ตามราคาท้องตลาด
ปัจจุบัน)  รวมเป็นเงิน 25,000.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 32 ลําดับที่ 25
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เครื่องผสมปูน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องผสมปูน จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 15,000.-บาท (ตามร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)(ตามราคาท้องตลาด
ปัจจุบัน)  รวมเป็นเงิน 15,000.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 31 ลําดับที่ 23

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ2,000.-บาท (ตามร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)(ตามราคาท้องตลาด
ปัจจุบัน)  รวมเป็นเงิน 2,000.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 32 ลําดับที่ 26
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ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 2,000.-บาท (ตามร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)(ตามราคาท้องตลาด
ปัจจุบัน)  รวมเป็นเงิน 2,000.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 32 ลําดับที่ 28

เครื่องดัดท่อดัดเหล็ก จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องดัดท่อดัดเหล็ก จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 7,000.-บาท (ตามร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)(ตามราคาท้องตลาด
ปัจจุบัน)  รวมเป็นเงิน 7,000.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 32 ลําดับที่ 29
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ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องวัดระยะดิจิทัล จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องวัดระยะดิจิทัล จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 2,500.-บาท (ตามร่างขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)(ตามราคาท้องตลาด
ปัจจุบัน)  รวมเป็นเงิน 2,500.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
 หน้าที่ 32ลําดับที่ 27

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,600.-บาท (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563)รวมเป็น
เงิน 2,600.-บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563
 หน้าที่ 31 ลําดับที่ 22
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,267,220 บาท
งบบุคลากร รวม 2,009,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,009,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,528,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ประจําปี     
    
    
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
และตําแหน่งบริหารอื่นๆที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ        
    
    
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 397,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล  ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
     
     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
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งบดําเนินงาน รวม 422,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล     
     
   
     

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับวารสาร  ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าจัดทําพัสดุ  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ     
    
    
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล, พนักงาน
จ้าง ของหน่วยงานกองช่างและผู้ที่เทศบาลสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
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โครงการจัดทําและวางระบบผังเมืองในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม  โครงการจัดทําและวางระบบผังเมือง
ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ประกอบด้วยค่าศึกษาออกแบบการ
วางแผนผังเมืองภายในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (25)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หน้า 62 ลําดับที่ 15     

    
    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ     
    
    
     

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ชั้น
วางเอกสารฯลฯ
     
        

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไม้อัด  ไม้
แปรรูป  ฯลฯ     
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ
 เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ     
     
    
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล  ฯลฯ     
   
    
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หมึกปริ้น  ฯลฯ     
     
     
    

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ  เช่น  มิเตอร์น้ํา- ไฟฟ้า  ตะแกรง
กันสวะ  หัวเชื่อมแก๊ส  ฯลฯ        
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  ในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส์(GFMIF)ฯลฯ     
     
    
     

งบลงทุน รวม 2,835,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,835,400 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จํานวน 1,519,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (5)(31)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 หน้า 35
 ลําดับที่ 1     
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 7 หมู่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

จํานวน 226,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการก่อสร้างถนน คสล
. ถนนเทศบาล 7 หมู่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร โดยก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 76 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (1) (2) (4) (5)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 หน้า 37
 ลําดับที่ 8

โครงการก่อสร้างทางเดิน,วิ่ง  รอบหนองหัวลิง หมู่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

จํานวน 428,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างทางเดิน,วิ่ง รอบหนอง
หัวลิง หมู่ 12 ตําบลโพธิ์ไทรอําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร โดยก่อ
สร้างทางเดิน,วิ่ง  กว้าง 3.50 เมตร ยาว 279 เมตร หน่า
เฉลี่ย 0.12 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 976.50 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (1) (2) (4) (5)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 หน้า 36
 ลําดับที่ 6
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โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ซอยเทศบาล 12 หมู่ที่ 12 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

จํานวน 197,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายไหล่ทาง คสล. ซอย
เทศบาล 12 หมู่ที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร โดยขยายไหล่ทาง คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตาราง
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (1) (2) (4) (5)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 หน้า 36
 ลําดับที่ 5

โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ถนนเทศบาล 5 ม.5  ต.โพธิ์ไทร อ.ปา
ติ้ว จ.ยโสธร (ศูนย์ไอที-บ้านหนองสําโรง)

จํานวน 282,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายไหล่ทาง คสล. ถนน
เทศบาล 5 หมู่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 
(ศูนย์ไอที-บ้านหนองสําโรง) โดยขยายไหล่ทาง คสล. พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 500 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (1) (2) (4) (5)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 หน้า 36
 ลําดับที่ 4
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โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 18 หมู่ 4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

จํานวน 182,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. ซอย
เทศบาล 18 หมู่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร โดย
วางท่อระบายน้ํา คสล. ท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.4x1.0
 เมตร ยาวรวม 185 เมตร พร้อมบ่อพักน้ํา จํานวน 18 บ่อ
พัก (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (1) (2) (4) (5)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 หน้า 36
 ลําดับที่ 7

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 421,028 บาท

งบบุคลากร รวม 161,028 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 161,028 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 137,028 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     
    
    

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ฯลฯ     
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งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการน้ําคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชา
รัฐ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการน้ําคือ
ชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ เช่น ค่า
วัสดุการเกษตร ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
 0810.6/ ว1281 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 76 ลําดับที่ 4    

โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและไถกลบตอซังในไร่นา จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการรณรงค์ลดการ
ใช้สารเคมีและไถกลบตอซังในไร่นา เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าไถกลบตอซังแปงสาธิต ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (6) (16)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (6) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 75 ลําดับที่ 2
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โครงการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมการ
เกษตรโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (6) (16)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (6) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 75 ลําดับที่ 3    

โครงการส่งเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ ไร่นาสวนผสม เกษตร
นวัตกรรมใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมการ
เกษตรแนวทฤษฎีใหม่ ไร่นาสวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหม่ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (6) (16)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (6) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หน้าที่ 75 ลําดับที่ 1
     

วันที่พิมพ์ : 3/9/2563  14:21:06 หน้า : 132/142



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้า 4 ลําดับที่ 1 (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2)    

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 640,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 640,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับวารสาร  ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าจัดทําพัสดุ  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขาภิบาล
สถานประกอบการ เช่น ค่าน้ํายาตรวจสาร  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (4)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หน้า 90 ลําดับที่ 1    
     

โครงการอบรมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมผู้ประกอบ
การตลาดสดเช่น ค่าวิทยากร ค่าน้ํายาตรวจสารปนเปลื้อนใน
อาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (3) (17) (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หน้า 90 ลําดับที่ 2     
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โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมผู้ประกอบ
การร้านค้า/แผงลอย เช่น ค่าวิทยากร ค่าน้ํายาตรวจสารปนเปลื้อ
นในอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (17) (19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หน้า 90 ลําดับที่ 3
     
     

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ     
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น ผงซัก
ฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง  มีด ไม้กวาด  ฯลฯ     
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไม้อัด  ไม้
แปรรูป  ฯลฯ     
    
    
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 240,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล/ในที่สาธารณะ ฯลฯ    
    
     
    

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล ในตลาดสดเทศบาล/ในที่
สาธารณะ  ฯลฯ   
     
    
    

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล/ในที่สาธารณะ     
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล/ใน
ที่สาธารณะ     
     
     
     
    

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,552,260 บาท

งบกลาง รวม 6,552,260 บาท
งบกลาง รวม 6,552,260 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,242,811 บาท

เพื่อชําระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ชําระ
เงินต้น  สัญญากู้เงิน เลขที่ 1043/50/2555 
จํานวน 1,242,810.77 บาท  
ตั้งไว้จํานวน 1,242,811.-บาท(กองคลัง)      
    
   

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 155,984 บาท

เพื่อชําระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  ชําระ
ดอกเบี้ยสัญญากู้เงิน เลขที่ 1043/50/2555  
จํานวน 155,983.68บาท ตั้งไว้จํานวน 155,984บาท(กอง
คลัง)       
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 219,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของเงินได้ที่
เทศบาลจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง สมทบในอัตราร้อยละ  5  ของ
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 
(เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้จํานวน  4,361,232.-บาท)  
คิดเป็นเงิน 218,061.60.-บาท ตั้งจ่ายไว้จํานวน 219,000.-บาท
(กองคลัง)       
     
     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน(ฉบับที่2) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน / เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที2่) พ.ศ.2561 
สมทบในอัตราร้อยละ  0.2  ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี
(เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 
ปี 2564  จํานวน  4,361,232.-บาท  คิดเป็นเงิน 8,722.46.-บาท 
ตั้งจ่ายไว้จํานวน  9,000.-บาท(กองคลัง)           
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 160,230 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ดังนี้ 
 (1)  กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ  จํานวน   110,230.-บาท 
 เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลปา
ติ้ว ตามจํานวนสมาชิก ณ วันที่  12 กรกฎาคม 2562
  จํานวน 302 คน  เทศบาลตั้งจ่ายสมทบจํานวน 110,230
.-บาท ตั้งจ่ายไว้ 110,230.-บาท
 (2) กองทุนสวัสดิการชุมชน  จํานวน   50,000 บาท 
 เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวันละ 1 บาท) 
เทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 
24 กรกฎาคม 2563 จํานวน  268 คน 
เทศบาลตั้งจ่ายสมทบจํานวน  50,000.-บาท 
ตั้งจ่ายไว้ 50,000.-บาท        
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 (กองการศึกษา)  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,271,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จํานวน  421 ราย  ซึ่งมีสิทธิ์ได้
รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(กองการศึกษา)    
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 710,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ  จํานวน 74 รายๆละ 800 บาท
ต่อเดือน  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 710,400.-บาท  เพื่อช่วย
เหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน(กองการศึกษา)    
    
     

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์  จํานวน  1  รายๆละ 500
 บาทต่อเดือน  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 6,000.-บาท  เพื่อ
ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์  ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (กองการศึกษา)       
    
    

สํารองจ่าย จํานวน 212,081 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่มีความจําเป็นตามที่เทศบาล
เห็นสมควรเหมาะสม (ทุกส่วนราชการเมื่อได้รับอนุมัติ)      
     
     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น  สัญญาณ
ไฟจราจร สามเหลี่ยมจุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใส่น้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นต้น (สํานักปลัดเทศบาล)     

วันที่พิมพ์ : 3/9/2563  14:21:06 หน้า : 140/142



ค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 35,674 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
ตามหลักเกณฑ์การตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ  1/6 ของรายรับจริง
ประจําปีที่ล่วงมาแล้ว(2ปี) ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และ
เงินอุดหนุนทุกประเภท  
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 
ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
ที่ ส.ท.ท. 1042/2562  ลงวันที่  16  ตุลาคม 2562  (เงินรายรับ
จริงของเทศบาล ประจําปีงบประมาณ 2562 ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่าย
ขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท เป็นเงิน
จํานวน  21,361,387.89บาท ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ1/6 เป็น
เงิน35,673.52-บาท ) ตั้งจ่ายไว้ 35,674.-บาท(สํานักปลัด
เทศบาล)       
     
    

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นของ
เทศบาล

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ของเทศบาล  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที1่0 พฤศจิกายน 2552 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว1514
 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554  โดยเทศบาลต้องสมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับการจัดสรรจากกอง
ทุน(45บาท/รายหัวประชากร)เทศบาลส่งสมทบเงินรายหัวตาม
จํานวนประชากรในเขตเทศบาล จํานวน3,084 คน (ข้อมูล ณ วัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563) เป็นเงิน 138,780.-บาท  ตั้งจ่าย
ไว้  70,000.-บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)       
    
    

วันที่พิมพ์ : 3/9/2563  14:21:06 หน้า : 141/142



เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 419,880 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น คํานวณ ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับใน
ปีงบประมาณนี้  ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี
ผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว
 1212 ลงวันที่  20 เมษายน 563 และหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 
(ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร 
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน  ประมาณการไว้
จํานวน  20,994,000.-บาท ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 
เป็นเงินจํานวน 419,880.-บาท ตั้งจ่ายไว้ 419,880.-บาท  
(กองคลัง)        
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 155,984

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

40,000

คาบํารุงสมาคมองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

35,674

เงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นของ
เทศบาล

70,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 6,000

คาชําระหนี้เงินต้น 1,242,811

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

219,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,271,200

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

160,230

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

419,880

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 155,984

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

40,000

คาบํารุงสมาคมองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

35,674

เงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นของ
เทศบาล

70,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 6,000

คาชําระหนี้เงินต้น 1,242,811

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

219,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,271,200

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

160,230

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

419,880
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง
สํารองจาย 212,081

เบี้ยยังชีพคนพิการ 710,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 137,028 623,520 836,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000 24,000 89,400

เงินเดือนพนักงาน 1,528,380

เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหนง 60,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 30,000

คาเบี้ยประชุม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง
สํารองจาย 212,081

เบี้ยยังชีพคนพิการ 710,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 920,964 503,640 1,010,520 4,031,832

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

72,000 36,000 84,000 329,400

เงินเดือนพนักงาน 1,130,760 2,206,128 230,340 3,611,500 8,707,108

เงินวิทยฐานะ 84,000 84,000

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 204,000 384,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,000 34,600 72,600

คาเบี้ยประชุม 16,500 16,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

5,000

คาเชาบ้าน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 200,000 30,000 650,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

โครงการ "รักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน"

โครงการ อปพร. รักษา
ความสงบเรียบร้อยใน
งานประเพณีบุญเดือน
สาม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

10,000 20,000 40,000 152,000 227,000

คาเชาบ้าน 42,000 20,000 136,000 198,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

8,000 50,000 15,000 118,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 120,000 630,000 1,630,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต

2,000 2,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 25,000 170,000 255,000

โครงการ "รักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน"

10,000 10,000

โครงการ อปพร. รักษา
ความสงบเรียบร้อยใน
งานประเพณีบุญเดือน
สาม

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ/กิจกรรมปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

โครงการ/กิจกรรม
สําคัญตางๆ
ตามนโยบายจังหวัดและ
รัฐบาล

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล

50,000

โครงการกิจกรรมเดิน
รณรงควันตอต้านยา
เสพติดโลก (26 
มิถุนายน)

โครงการกิจกรรมวัน อป
พร.

โครงการขุดลอกทอ
ระบายน้ําในเขต
เทศบาล

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
เด็กปฐมวัย

8,000

โครงการแขงขันกีฬา
ภายในเทศบาล

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ/กิจกรรมปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

40,000 40,000

โครงการ/กิจกรรม
สําคัญตางๆ
ตามนโยบายจังหวัดและ
รัฐบาล

20,000 20,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล

50,000

โครงการกิจกรรมเดิน
รณรงควันตอต้านยา
เสพติดโลก (26 
มิถุนายน)

10,000 10,000

โครงการกิจกรรมวัน อป
พร.

15,000 15,000

โครงการขุดลอกทอ
ระบายน้ําในเขต
เทศบาล

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
เด็กปฐมวัย

8,000

โครงการแขงขันกีฬา
ภายในเทศบาล

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมโรค
ระบาดในชุมชน(ตาม
ชวงที่ระบาด)

โครงการควบคุมโรค
วัณโรค โรคเอดสใน
ชุมชน

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา

50,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

โครงการจัดกิจกรรมวัน
คล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (13 ตุลาคม)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมโรค
ระบาดในชุมชน(ตาม
ชวงที่ระบาด)

10,000 10,000

โครงการควบคุมโรค
วัณโรค โรคเอดสใน
ชุมชน

5,000 5,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา

50,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

145,000 145,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
คล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (13 ตุลาคม)

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว(28 กรกฎาคม)

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ปิยมหาราช

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ไหว้ครู

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

18,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

320,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

18,000

โครงการจัดงานวันขึ้นปี
ใหม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว(28 กรกฎาคม)

50,000 50,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย

2,000 2,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ปิยมหาราช

5,000 5,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ไหว้ครู

2,000 2,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

18,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

320,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

18,000

โครงการจัดงานวันขึ้นปี
ใหม

12,000 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และ
วันพอแหงชาติ(5 
ธันวาคม)

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแมแหง
ชาติ (12 สิงหาคม)

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการจัดงานสรงน้ํา
ศาลหลักเมืองรดน้ําขอ
พรผู้สูงอายุและแหรูป
เหมือนหลวงปู่โพธาภิ
นันท

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และ
วันพอแหงชาติ(5 
ธันวาคม)

20,000 20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

30,000 30,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแมแหง
ชาติ (12 สิงหาคม)

20,000 20,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

8,000 8,000

โครงการจัดงานสรงน้ํา
ศาลหลักเมืองรดน้ําขอ
พรผู้สูงอายุและแหรูป
เหมือนหลวงปู่โพธาภิ
นันท

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําป้ายคณะ
กรรมการชุมชน/ป้าย
บ้าน

18,000

โครงการจัดทําแผนการ
ศึกษา

โครงการจัดทําแผนที่
เดินดินชุมชนเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

5,000

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นเทศบาลตําบลป่าติ้ว

โครงการจัดทําและวาง
ระบบผังเมืองในเขต
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

35,000

โครงการจัดทําเอกสาร
แนะนําแหลงทองเที่ยว

15,000

โครงการจัดหาเครื่องนุง
หมกันหนาวให้กับผู้สูง
อายุ ผู้พิการและผู้ยาก
ไร้ในเขตเทศบาล

30,000

โครงการจัดหาบุคลากร
ทางการศึกษา

โครงการชุมชนจัดการ
ขยะครบวงจร

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําป้ายคณะ
กรรมการชุมชน/ป้าย
บ้าน

18,000

โครงการจัดทําแผนการ
ศึกษา

5,000 5,000

โครงการจัดทําแผนที่
เดินดินชุมชนเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

5,000

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นเทศบาลตําบลป่าติ้ว

20,000 20,000

โครงการจัดทําและวาง
ระบบผังเมืองในเขต
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

35,000

โครงการจัดทําเอกสาร
แนะนําแหลงทองเที่ยว

15,000

โครงการจัดหาเครื่องนุง
หมกันหนาวให้กับผู้สูง
อายุ ผู้พิการและผู้ยาก
ไร้ในเขตเทศบาล

30,000

โครงการจัดหาบุคลากร
ทางการศึกษา

80,000 80,000

โครงการชุมชนจัดการ
ขยะครบวงจร

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชุมชนรักษ
สะอาด

30,000

โครงการตรวจคัดกรอง
เบาหวานและความดัน
โลหิต

โครงการตรวจคัดมะเร็ง
ปากมดลูก มะเร็งเต้านม

โครงการตรวจ
สุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ

10,000

โครงการแตงกายตาม
วิถีไทย

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

โครงการน้ําคือชีวิต 
ศาสตรพระราชาสูแปลง
เกษตรผสมผสานประชา
รัฐ

30,000

โครงการบริการเต็มที่จัด
เก็บภาษีถึงบ้านประจําปี

โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชุมชนรักษ
สะอาด

30,000

โครงการตรวจคัดกรอง
เบาหวานและความดัน
โลหิต

5,000 5,000

โครงการตรวจคัดมะเร็ง
ปากมดลูก มะเร็งเต้านม

15,000 15,000

โครงการตรวจ
สุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ

10,000

โครงการแตงกายตาม
วิถีไทย

4,000 4,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

45,000 45,000

โครงการน้ําคือชีวิต 
ศาสตรพระราชาสูแปลง
เกษตรผสมผสานประชา
รัฐ

30,000

โครงการบริการเต็มที่จัด
เก็บภาษีถึงบ้านประจําปี

12,000 12,000

โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

2,000 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารงานห้อง
สมุดไอทีและศูนยการ
เรียนรู้ชุมชน

โครงการบ้านมั่นคงเพื่อ
คนยากจนในเขต
เทศบาล

50,000

โครงการประชาสัมพันธ
การจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลประจําปี

โครงการประชาสัมพันธ
กิจกรรม/งานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น รวม
ถึงประชาสัมพันธหนวย
งานเทศบาลตําบลป่าติ้ว

โครงการประชุมผู้
ปกครอง

โครงการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริม
การมีสวนรวมของคณะ
กรรมการชุมชน

โครงการปรังปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารงานห้อง
สมุดไอทีและศูนยการ
เรียนรู้ชุมชน

60,000 60,000

โครงการบ้านมั่นคงเพื่อ
คนยากจนในเขต
เทศบาล

50,000

โครงการประชาสัมพันธ
การจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลประจําปี

10,000 10,000

โครงการประชาสัมพันธ
กิจกรรม/งานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น รวม
ถึงประชาสัมพันธหนวย
งานเทศบาลตําบลป่าติ้ว

30,000 30,000

โครงการประชุมผู้
ปกครอง

2,000 2,000

โครงการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริม
การมีสวนรวมของคณะ
กรรมการชุมชน

120,000 120,000

โครงการปรังปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

90,000 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันเด็กจม
น้ําในสถานศึกษา

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปญหาน้ําทวมขัง
ในเขตเทศบาล

โครงการป้องกันและ
บรรเทาภัยหนาว

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ใน
เขตเทศบาลตําบลป่าติ้ว

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต

โครงการปจฉิมนิเทศน

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันเด็กจม
น้ําในสถานศึกษา

2,000 2,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปญหาน้ําทวมขัง
ในเขตเทศบาล

15,000 15,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาภัยหนาว

40,000 40,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

15,000 15,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ใน
เขตเทศบาลตําบลป่าติ้ว

30,000 30,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

15,000 15,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต

15,000 15,000

โครงการปจฉิมนิเทศน 4,000 4,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

12,000 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้อง
ถิ่น(หลักสูตรทบทวน)

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนป้องกันและ
แก้ไขปญหายาเสพติด
ในชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)(หลักสูตร
จัดตั้ง)

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้อง
ถิ่น(หลักสูตรทบทวน)

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนป้องกันและ
แก้ไขปญหายาเสพติด
ในชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล

120,000 120,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

150,000 150,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)(หลักสูตร
จัดตั้ง)

100,000 100,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

2,000 2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้ผู้นําของชุมชนใน
ด้านสาธารณสุข

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือขายเฝ้า
ระวังสิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการพาบุตรหลาน
เข้าวัด

6,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้

โครงการรณรงคติดตั้ง
บอดักไขมันสถาน
ประกอบการ

15,000

โครงการรณรงคป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

โครงการรณรงคลดการ
ใช้สารเคมีและไถกลบ
ตอซังในไรนา

20,000

โครงการรณรงคและสง
เสริมการตรวจสุขภาพ
ประจําปี

โครงการเรียนรู้คู
ภูมิปญญา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้ผู้นําของชุมชนใน
ด้านสาธารณสุข

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือขายเฝ้า
ระวังสิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการพาบุตรหลาน
เข้าวัด

6,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้

12,000 12,000

โครงการรณรงคติดตั้ง
บอดักไขมันสถาน
ประกอบการ

15,000

โครงการรณรงคป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

40,000 40,000

โครงการรณรงคลดการ
ใช้สารเคมีและไถกลบ
ตอซังในไรนา

20,000

โครงการรณรงคและสง
เสริมการตรวจสุขภาพ
ประจําปี

5,000 5,000

โครงการเรียนรู้คู
ภูมิปญญา

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวัฒนธรรมตาม
วิถีไทย

โครงการวันเด็กแหงชาติ 20,000

โครงการวันสําคัญของ
ชาติ

โครงการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทิดไท้องคราชันย

โครงการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กแหลงเรียนรู้และการ
ศึกษาตามอัธยาศัย

โครงการสงเคราะหผู้
ยากไร้ในชุมชน

20,000

โครงการสงเสริมการ
เกษตรโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย

60,000

โครงการสงเสริมการ
เกษตรแนวทฤษฎีใหม 
ไรนาสวนผสม เกษตร
นวัตกรรมใหมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

100,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวัฒนธรรมตาม
วิถีไทย

5,000 5,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 20,000

โครงการวันสําคัญของ
ชาติ

5,000 5,000

โครงการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทิดไท้องคราชันย

10,000 10,000

โครงการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กแหลงเรียนรู้และการ
ศึกษาตามอัธยาศัย

4,000 4,000

โครงการสงเคราะหผู้
ยากไร้ในชุมชน

20,000

โครงการสงเสริมการ
เกษตรโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย

60,000

โครงการสงเสริมการ
เกษตรแนวทฤษฎีใหม 
ไรนาสวนผสม เกษตร
นวัตกรรมใหมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

100,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก

6,000 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมทักษะ
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ
นันทนาการ

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอายุ

โครงการสงเสริมสนับ
สนุน การจัดทําแผน
พัฒนาหมูบ้าน/ชุมชน

5,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
จิตผู้สูงอายุ

โครงการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก

โครงการสงเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาล

24,000

โครงการสถานศึกษา
ปลอดโรค

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน

6,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมทักษะ
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ
นันทนาการ

5,000 5,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอายุ

10,000 10,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุน การจัดทําแผน
พัฒนาหมูบ้าน/ชุมชน

5,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
จิตผู้สูงอายุ

30,000 30,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก

5,000 5,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาล

24,000

โครงการสถานศึกษา
ปลอดโรค

5,000 5,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน

6,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,348,730 1,348,730
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหาร
จัดการศึกษาของ
เทศบาล

โครงการสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

โครงการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย สุจริต 
และปลูกฝงทัศนคติ 
วัฒนธรรม ที่ดีในการตอ
ต้านการทุจริต

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการฝึก
ประสบการณนอกสถาน
ที่

โครงการให้บริการการ
แพทยฉุกเฉิน

โครงการอนามัย
โรงเรียน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหาร
จัดการศึกษาของ
เทศบาล

10,000 10,000

โครงการสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

10,000 10,000

โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

30,000 30,000

โครงการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย สุจริต 
และปลูกฝงทัศนคติ 
วัฒนธรรม ที่ดีในการตอ
ต้านการทุจริต

2,000 2,000

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการฝึก
ประสบการณนอกสถาน
ที่

10,000 10,000

โครงการให้บริการการ
แพทยฉุกเฉิน

10,000 10,000

โครงการอนามัย
โรงเรียน

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

50,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการค้าภายใน
เขตเทศบาล

โครงการอบรมผู้
ประกอบการตลาดสด
เทศบาล

30,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการร้านค้า 
แผงลอย

20,000

โครงการแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพ

จัดทําคูมือการป้องกัน
ผลประโยชนทับซ้อน

จัดหาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา ฯลฯ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

50,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการค้าภายใน
เขตเทศบาล

12,000 12,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการตลาดสด
เทศบาล

30,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการร้านค้า 
แผงลอย

20,000

โครงการแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพ

20,000 20,000

จัดทําคูมือการป้องกัน
ผลประโยชนทับซ้อน

6,000 6,000

จัดหาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา ฯลฯ

3,000 3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

มาตรการการสงเสริม
และพัฒนาเครือขาย
ด้านการป้องกันการ
ทุจริต

สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนยยุติธรรมชุมชน
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 12,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 35,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร 20,000

วัสดุสํารวจ 6,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 90,000 72,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 90,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย

คาอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 58,000

วัสดุกอสร้าง 50,000 70,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

มาตรการการสงเสริม
และพัฒนาเครือขาย
ด้านการป้องกันการ
ทุจริต

5,000 5,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนยยุติธรรมชุมชน
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

5,000 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 50,000 70,000 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000 27,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 22,000 137,000

วัสดุคอมพิวเตอร 20,000 20,000 50,000 110,000

วัสดุสํารวจ 6,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 35,000 155,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 165,000 477,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 15,000 35,000 180,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย

20,000 20,000

คาอาหารเสริม (นม) 548,100 548,100

วัสดุการเกษตร 8,000 10,000 76,000

วัสดุกอสร้าง 30,000 20,000 30,000 260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุสํานักงาน 20,000

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 90,000 15,000

คาไฟฟ้า 230,000 40,000

คาบริการไปรษณีย 2,000

คาบริการโทรศัพท

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

36,400

เครื่องปรับอากาศ( แบบ
แยกสวน) แบบติดผนัง 
ขนาด 9,000 บีทียู

เครื่องปรับอากาศ(แบบ
แยกสวน) แบบติดผนัง 
(ระบบInverter) ขนาด 
24,000 บีทียู
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,000 5,000 8,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000 150,000 220,000

วัสดุอื่น 3,000 8,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

18,000 60,000 78,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,000 30,000 72,000 213,000

คาไฟฟ้า 20,000 110,000 420,000 820,000

คาบริการไปรษณีย 1,000 11,000 14,000

คาบริการโทรศัพท 6,000 90,000 96,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 6,400 6,400

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

36,400

เครื่องปรับอากาศ( แบบ
แยกสวน) แบบติดผนัง 
ขนาด 9,000 บีทียู

13,000 13,000

เครื่องปรับอากาศ(แบบ
แยกสวน) แบบติดผนัง 
(ระบบInverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

36,400 36,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ชั้นโชว

ชั้นวางโทรทัศน

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

ตู้เหล็ก(ชนิดบานเลื่อน)

โตะทํางาน

ม้านั่งยาว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

เครื่องพิมพ 
Multifunction เลเซอร 
หรือ LED สี

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

2,600

เครื่องสํารองไฟฟ้า

โครงการปรับปรุงระบบ
อินเตอรเน็ตชุมชน

ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องเจาะปูน 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ชั้นโชว 3,000 3,000

ชั้นวางโทรทัศน 6,000 6,000

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 179,000 179,000

ตู้เหล็ก(ชนิดบานเลื่อน) 18,000 18,000

โตะทํางาน 16,300 16,300

ม้านั่งยาว 5,000 5,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

22,000 22,000

เครื่องพิมพ 
Multifunction เลเซอร 
หรือ LED สี

15,000 15,000

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

2,600

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500 2,500

โครงการปรับปรุงระบบ
อินเตอรเน็ตชุมชน

80,000 80,000

ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องเจาะปูน 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องตัดคอนกรีต 25,000

เครื่องผสมปูน 15,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้เย็น

เตาอบไมโครเวฟ

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องชารจแบตเตอรี่ 2,000

โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลป่า
ติ้ว

ครุภัณฑยานพาหนะและขน
สง

รถจักรยานยนต 44,800

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 2,000

เครื่องดัดทอดัดเหล็ก 7,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องตัดคอนกรีต 25,000

เครื่องผสมปูน 15,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 13,000 13,000

เตาอบไมโครเวฟ 5,000 5,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องชารจแบตเตอรี่ 2,000

โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลป่า
ติ้ว

180,000 180,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขน
สง

รถจักรยานยนต 44,800

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 2,000

เครื่องดัดทอดัดเหล็ก 7,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โทรทัศน แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV  ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 
พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว

โทรทัศน แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV  ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 
พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว

ครุภัณฑสํารวจ

เครื่องวัดระยะดิจิทัล 2,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ถนนเทศบาล 7 
หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

226,700

โครงการกอสร้างทาง
เดิน,วิ่ง  รอบหนองหัว
ลิง หมู 12 ตําบลโพธิ์
ไทรอําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

428,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โทรทัศน แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV  ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 
พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว

40,500 40,500

โทรทัศน แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV  ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 
พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว

18,200 18,200

ครุภัณฑสํารวจ

เครื่องวัดระยะดิจิทัล 2,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. ถนนเทศบาล 7 
หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

226,700

โครงการกอสร้างทาง
เดิน,วิ่ง  รอบหนองหัว
ลิง หมู 12 ตําบลโพธิ์
ไทรอําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

428,000

วันที่พิมพ : 3/9/2563  14:21:41 หน้า : 44/52



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายไหลทาง 
คสล. ซอยเทศบาล 12 
หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

197,700

โครงการขยายไหลทาง 
คสล. ถนนเทศบาล 5 ม
.5  ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว 
จ.ยโสธร (ศูนยไอ
ที-บ้านหนองสําโรง)

282,000

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. ซอยเทศบาล 
18 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

182,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคาร
อเนกประสงค

1,519,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายไหลทาง 
คสล. ซอยเทศบาล 12 
หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

197,700

โครงการขยายไหลทาง 
คสล. ถนนเทศบาล 5 ม
.5  ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว 
จ.ยโสธร (ศูนยไอ
ที-บ้านหนองสําโรง)

282,000

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. ซอยเทศบาล 
18 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

182,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย

300,000 300,000

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคาร
อเนกประสงค

1,519,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก

โครงการรณรงคและ
แก้ไขปญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบ้าน)

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการ "อําเภอ...จิต
อาสา" น้อมนําพาสังคม
เป็นสุข (อุดหนุน
ปกครองอําเภอป่าติ้ว)

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยเทศบาล 
18 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน

30,000 30,000

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก

20,000 20,000

โครงการรณรงคและ
แก้ไขปญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบ้าน)

20,000 20,000

โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค

50,000 50,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการ "อําเภอ...จิต
อาสา" น้อมนําพาสังคม
เป็นสุข (อุดหนุน
ปกครองอําเภอป่าติ้ว)

10,000 10,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยเทศบาล 
18 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยเทศบาล 
18/4 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

50,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนเทศบาล 
5(ทางไปภูดิน) หมูที่ 5 
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญ
มหาชาติ(บุญผะเหวด)

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีปิดทองรอย
พระพุทธบาทจําลอง
และปิดทองรูปเหมือน
หลวงปู่โพธาภินันท(บุญ
เดือนสาม)

90,000

โครงการจัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ

โครงการจัดหาอาหาร
กลางวัน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยเทศบาล 
18/4 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

50,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนเทศบาล 
5(ทางไปภูดิน) หมูที่ 5 
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญ
มหาชาติ(บุญผะเหวด)

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีปิดทองรอย
พระพุทธบาทจําลอง
และปิดทองรูปเหมือน
หลวงปู่โพธาภินันท(บุญ
เดือนสาม)

90,000

โครงการจัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ

20,000 20,000

โครงการจัดหาอาหาร
กลางวัน

568,000 568,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปญหายาเสพติด 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

โครงการรวมสืบสาน
ประเพณี จัดขบวนแห
บั้งไฟโบราณในงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดยโสธร

20,000

โครงการรับบริจาค
โลหิต

โครงการสงเสริมและ
อนุรักษภูมิปญญาท้อง
ถิ่นด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นของ
สภาวัฒนธรรมมอําเภอ
ป่าติ้ว

20,000

โครงการสนับสนุนศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นในเขตอําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

22,000

รวม 6,552,260 720,000 421,028 5,685,600 667,000 76,000 2,383,560 122,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปญหายาเสพติด 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

5,000 5,000

โครงการรวมสืบสาน
ประเพณี จัดขบวนแห
บั้งไฟโบราณในงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดยโสธร

20,000

โครงการรับบริจาค
โลหิต

10,000 10,000

โครงการสงเสริมและ
อนุรักษภูมิปญญาท้อง
ถิ่นด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นของ
สภาวัฒนธรรมมอําเภอ
ป่าติ้ว

20,000

โครงการสนับสนุนศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นในเขตอําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

22,000

รวม 1,711,760 6,520,922 1,799,480 11,882,560 38,542,170
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