


เทศบัญญัติ

เร่ือง

    งบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

   เทศบาลตำบลปาติ้ว

อำเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร



เทศบาลตําบลปาติ้ว
เขต/อําเภอ ปาติ้ว    จังหวัดยโสธร

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

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

พื้นที่ 5.72 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,051 คน
ชาย 1,504 คน

หญิง 1,547 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลปาติ้ว
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลปาติ้ว จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลปาติ้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลปาติ้ว จึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 15,959,966.67 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 36,979,427.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 4,832,305.13 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 5,400.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 18 โครงการ รวม 295,644.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 5,199,456.16 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 34,883,070.03 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 341,286.32 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 256,828.75 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 222,454.02 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 828,078.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 90,260.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,538,556.94 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,605,606.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,630,283.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 31,575,420.66 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 5,068,970.79 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,457,354.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,505,456.86 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,689,350.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 854,289.01 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,630,283.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 547,645.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปาติ้ว
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 341,286.32 390,500.00 490,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

256,828.75 295,500.00 364,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 222,454.02 220,000.00 1,000,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

828,078.00 800,000.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 90,260.00 121,000.00 121,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,738,907.09 1,827,000.00 1,976,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,538,556.94 19,167,000.00 19,065,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,538,556.94 19,167,000.00 19,065,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,605,606.00 17,548,170.00 17,124,540.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,605,606.00 17,548,170.00 17,124,540.00

รวม 34,883,070.03 38,542,170.00 38,165,540.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปาติ้ว
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 5,068,970.79 6,552,260.00 7,253,699.00

งบบุคลากร 12,457,354.00 16,244,980.00 16,990,981.00

งบดําเนินงาน 9,505,456.86 10,797,930.00 8,996,560.00

งบลงทุน 3,689,350.00 3,952,000.00 3,944,900.00

งบเงินอุดหนุน 854,289.01 995,000.00 979,400.00

รวมจายจากงบประมาณ 31,575,420.66 38,542,170.00 38,165,540.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลปาติ้ว
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,110,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,564,560

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,815,012

แผนงานสาธารณสุข 1,659,640

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 275,320

แผนงานเคหะและชุมชน 2,933,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 65,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 817,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,598,649

แผนงานการเกษตร 130,000

แผนงานการพาณิชย์ 942,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,253,699

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 38,165,540



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,253,699 7,253,699
    งบกลาง 7,253,699 7,253,699

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,830,560 409,440 1,593,400 362,820 8,196,220
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,205,920 409,440 1,593,400 362,820 5,571,580

งบดําเนินงาน 2,053,100 47,000 595,000 0 2,695,100
    ค่าตอบแทน 176,100 0 91,000 0 267,100

    ค่าใช้สอย 909,000 27,000 386,000 0 1,322,000

    ค่าวัสดุ 403,000 20,000 112,000 0 535,000

    ค่าสาธารณูปโภค 565,000 0 6,000 0 571,000

งบลงทุน 189,500 0 0 0 189,500
    ค่าครุภัณฑ์ 89,500 0 0 0 89,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 0 0 0 100,000

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

รวม 8,103,160 456,440 2,188,400 362,820 11,110,820

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 785,760 0 785,760
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 785,760 0 785,760

งบดําเนินงาน 532,000 90,000 622,000
    ค่าตอบแทน 20,000 30,000 50,000

    ค่าใช้สอย 242,000 60,000 302,000

    ค่าวัสดุ 270,000 0 270,000

งบลงทุน 136,800 0 136,800
    ค่าครุภัณฑ์ 136,800 0 136,800

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

รวม 1,474,560 90,000 1,564,560

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,555,692 2,100,960 3,656,652
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,555,692 2,100,960 3,656,652

งบดําเนินงาน 394,000 1,667,460 2,061,460
    ค่าตอบแทน 28,000 0 28,000

    ค่าใช้สอย 294,000 988,840 1,282,840

    ค่าวัสดุ 53,000 582,620 635,620

    ค่าสาธารณูปโภค 19,000 96,000 115,000

งบลงทุน 0 479,500 479,500
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 479,500 479,500

งบเงินอุดหนุน 0 617,400 617,400
    เงินอุดหนุน 0 617,400 617,400

รวม 1,949,692 4,865,320 6,815,012

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,041,840 0 1,041,840
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,041,840 0 1,041,840

งบดําเนินงาน 216,000 205,000 421,000
    ค่าตอบแทน 90,000 0 90,000

    ค่าใช้สอย 30,000 205,000 235,000

    ค่าวัสดุ 70,000 0 70,000

    ค่าสาธารณูปโภค 26,000 0 26,000

งบลงทุน 66,800 0 66,800
    ค่าครุภัณฑ์ 66,800 0 66,800

งบเงินอุดหนุน 0 130,000 130,000
    เงินอุดหนุน 0 130,000 130,000

รวม 1,324,640 335,000 1,659,640

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 163,320 163,320
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 163,320 163,320

งบดําเนินงาน 90,000 90,000
    ค่าใช้สอย 90,000 90,000

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

รวม 275,320 275,320

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 312,840 120,000 394,200 827,040
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 312,840 120,000 394,200 827,040

งบดําเนินงาน 76,000 323,000 889,000 1,288,000
    ค่าวัสดุ 76,000 18,000 214,000 308,000

    ค่าใช้สอย 0 250,000 635,000 885,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 55,000 0 55,000

    ค่าตอบแทน 0 0 40,000 40,000

งบลงทุน 0 292,000 496,800 788,800
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 292,000 496,800 788,800

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

รวม 418,840 735,000 1,780,000 2,933,840

หน้า : 7/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 65,000 65,000
    ค่าใช้สอย 65,000 65,000

รวม 65,000 65,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 118,000 419,000 537,000
    ค่าใช้สอย 88,000 419,000 507,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

งบลงทุน 0 150,000 150,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 0 130,000 130,000
    เงินอุดหนุน 0 130,000 130,000

รวม 118,000 699,000 817,000

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,890,309 429,840 2,320,149
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,890,309 429,840 2,320,149

งบดําเนินงาน 55,000 422,000 477,000
    ค่าตอบแทน 55,000 5,000 60,000

    ค่าใช้สอย 0 175,000 175,000

    ค่าวัสดุ 0 240,000 240,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 2,000 2,000

งบลงทุน 0 1,801,500 1,801,500
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,801,500 1,801,500

รวม 1,945,309 2,653,340 4,598,649
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 30,000 130,000
    ค่าใช้สอย 100,000 30,000 130,000

รวม 100,000 30,000 130,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 610,000 610,000
    ค่าใช้สอย 230,000 230,000

    ค่าวัสดุ 140,000 140,000

    ค่าสาธารณูปโภค 240,000 240,000

งบลงทุน 332,000 332,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 332,000 332,000

รวม 942,000 942,000

หน้า : 10/10





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปาติ้ว
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 514,019.20 1,560.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 15,452.97 803.34 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 22,054.38 110,500.00 0.00 % 110,500.00
     ภาษีป้าย 252,832.12 282,980.60 250,000.00 40.00 % 350,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 34,202.00 33,888.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 816,506.29 341,286.32 390,500.00 490,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ 0.00 45,612.00 37,000.00 8.11 % 40,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,454.10 3,734.50 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 116,890.00 103,990.00 100,000.00 20.00 % 120,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,560.00 1,820.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,598.00 1,652.00 2,000.00 25.00 % 2,500.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 60,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 20,665.00 4,970.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 99,242.75 24,510.25 50,000.00 -20.00 % 40,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

55,400.00 46,400.00 55,000.00 -9.09 % 50,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

18,100.00 19,100.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 720.00 600.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 380.00 380.00 500.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 5,965.00 4,060.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 37,977.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 7,992.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 369,943.85 256,828.75 295,500.00 364,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 156,860.00 146,800.00 150,000.00 533.33 % 950,000.00
     ดอกเบี้ย 77,744.29 75,654.02 70,000.00 -28.57 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 234,604.29 222,454.02 220,000.00 1,000,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากประปา 875,880.00 828,078.00 800,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 875,880.00 828,078.00 800,000.00 0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 2,500.00 24,000.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 252.00 430.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 78,999.00 65,830.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 81,751.00 90,260.00 121,000.00 121,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 249,132.57 199,200.80 500,000.00 -20.00 % 400,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 14,262,513.53 13,275,322.76 14,400,000.00 0.00 % 14,400,000.00

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:45:18 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,125,195.23 1,126,373.07 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 48,123.69 36,275.64 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,669,523.01 2,329,368.84 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 20,493.98 19,323.84 17,000.00 17.65 % 20,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 23,502.75 20,677.99 20,000.00 -25.00 % 15,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

542,469.00 532,014.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,940,953.76 17,538,556.94 19,167,000.00 19,065,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 14,099,612.00 15,605,606.00 17,548,170.00 -2.41 % 17,124,540.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,099,612.00 15,605,606.00 17,548,170.00 17,124,540.00
รวมทุกหมวด 35,419,251.19 34,883,070.03 38,542,170.00 38,165,540.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,165,540   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 490,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 110,500 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม     

ภาษีป้าย จํานวน 350,000 บาท

สูงกว่าปที่แล้ว  จํานวน  100,000บาท เนื่องจากสถิติรายรับ
ประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น     

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 30,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม     

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 364,500 บาท
ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ จํานวน 40,000 บาท

สูงกว่าปที่แล้ว  จํานวน  3,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับ
ประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น     

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม     
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ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท

สูงกว่าปที่แล้ว  จํานวน  20,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับ
ประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น     

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม     

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,500 บาท

สูงกว่าปที่แล้ว  จํานวน  500 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภท
นี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น     

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 60,000 บาท

สูงกว่าปที่แล้ว  จํานวน  60,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับ
ประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น     

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม     

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 40,000 บาท

ต่ํากว่าปที่แล้ว  จํานวน  10,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับ
ประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง จึงคาดว่าจะได้รับลดลง     

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 50,000 บาท

ต่ํากว่าปที่แล้ว  จํานวน  5,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับ
ประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง จึงคาดว่าจะได้รับลดลง 
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ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 20,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม     

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม     

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

สูงกว่าปที่แล้ว  จํานวน  500 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภท
นี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น     

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 5,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม     

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,000,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 950,000 บาท

สูงกว่าปที่แล้ว  จํานวน  800,000 บาท (ปรับประภเทรายรับตาม
รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ ที่ มท 0808.2
/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)    

ดอกเบี้ย จํานวน 50,000 บาท

ต่ํากว่าปที่แล้ว  จํานวน  20,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับ
ประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง จึงคาดว่าจะได้รับลดลง     
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 121,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม     

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม     

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม     

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,065,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 400,000 บาท

ต่ํากว่าปที่แล้ว  จํานวน  100,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับ
ประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง จึงคาดว่าจะได้รับลดลง     

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 20,000 บาท

สูงกว่าปที่แล้ว  จํานวน  3,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับ
ประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น     

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 15,000 บาท

ต่ํากว่าปที่แล้ว  จํานวน  5,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับ
ประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง จึงคาดว่าจะได้รับลดลง     

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 500,000 บาท

เท่ากับปที่แล้ว  เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่า
เดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม     

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 17,124,540 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 17,124,540 บาท

ต่ํากว่าปที่แล้ว  จํานวน  423,630 บาท (ประมาณการรายรับลด
ลงในส่วนรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ตามหนังสือ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔ ลงวันที่ ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล)
   

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:45:45 หน้า : 5/5



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,206,612.39 0 1,000 125,112.3 % 1,252,123

คาชําระดอกเบี้ย 192,182.06 155,983.68 155,984 -16.67 % 129,987

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 205,368 179,800 219,000 -9.32 % 198,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,720 8,483 9,000 -11.11 % 8,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 160,230 -100 % 0

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3,132,400 3,203,300 3,271,200 9.57 % 3,584,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 703,200 711,200 710,400 -5.41 % 672,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 7,000 6,000 6,000 0 % 6,000

เงินสํารองจาย 106,640 80,500 213,881 67.77 % 358,819

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 631,230

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลป่าติ้ว
อําเภอป่าติ้ว    จังหวัดยโสธร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใชจายในการจัดการจราจร 39,000 40,000 131,000 14.5 % 150,000

คาบํารุงสมาคมองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 33,561.78 35,104.11 35,674 -9.43 % 32,310

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

เงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นของเทศบาล

70,000 70,000 70,000 0 % 70,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

413,330 418,370 629,820 -100 % 0

รวมงบกลาง 6,274,959.23 5,068,970.79 5,613,189 7,253,699
รวมงบกลาง 6,274,959.23 5,068,970.79 5,613,189 7,253,699
รวมงบกลาง 6,274,959.23 5,068,970.79 5,613,189 7,253,699

รวมแผนงานงบกลาง 6,274,959.23 5,068,970.79 5,613,189 7,253,699
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

695,520 695,030 583,355 19.23 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 119,903 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 119,903 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

104,239 145,701 198,720 0 % 198,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,490,400 1,490,400 1,251,400 19.1 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,530,159 2,570,937 2,273,475 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,886,100 1,896,306 2,221,900 6.16 % 2,358,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

84,000 86,346 103,200 0 % 103,200

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

คาตอบแทนพนักงานจาง 540,000 540,000 540,000 0 % 540,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,714,100 2,726,652 3,069,100 3,205,920
รวมงบบุคลากร 5,244,259 5,297,589 5,342,575 5,830,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 216,374 -94.45 % 12,000

คาเบี้ยประชุม 10,746 5,810 16,500 0 % 16,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 7,840 10,000 0 % 10,000

คาเชาบาน 51,000 58,500 90,000 33.33 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 17,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,400 6,500 18,600 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 71,146 78,650 351,474 176,100
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 451,266.55 505,947.79 604,000 -28.81 % 430,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 25,745 56,490 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต

1,863 1,980 2,000 -100 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 259,658 161,008 140,000 -28.57 % 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน" 5,160 0 10,000 -100 % 0

โครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ

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

โครงการ/กิจกรรมสําคัญตางๆตามนโยบาย
จังหวัดและรัฐบาล

0 90,050 20,000 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการ/กิจกรรมสําคัญตางๆตามนโยบาย
จังหวัดและรัฐาล

13,880 0 0 0 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าติ้ว

0 0 124,098 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันคลายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (13 ตุลาคม)

0 6,346 8,190 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันคลายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

20,058 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกลาเจาอยูหัว(28 กรกฎาคม)

0 10,034 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย 500 1,000 2,000 0 % 2,000

โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 2,000 1,500 2,200 127.27 % 5,000

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม 10,269 11,930 200 5,900 % 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

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

0 500 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี (3 
มิถุนายน)

0 14,542 4,750 531.58 % 30,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวัน
แมแหงชาติ (12 สิงหาคม)

0 12,680 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 7,775 0 200 2,900 % 6,000

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 19,692 0 0 0 % 0

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 0 0 2,000 0 % 2,000

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/งาน
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น รวมถึงประชา
สัมพันธ์หนวยงานเทศบาลตําบลป่าติ้ว

5,832 22,426 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

116,560 98,029 120,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 0 0 2,000 0 % 2,000

โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรม ที่ดีในการ
ตอตานการทุจริต

0 0 2,000 0 % 2,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:46 หนา : 6/67



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดู
งานพนักงานเทศบาล/พนักงานจาง

149,970 0 0 0 % 0

จัดหาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 
และพวงมาลา ฯลฯ

0 0 3,000 0 % 3,000

มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ดานการป้องกันการทุจริต

0 0 5,000 -100 % 0

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนเทศบาลตําบลป่าติ้ว

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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,921.96 42,150 85,000 -41.18 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,158,525.51 1,036,612.79 1,331,638 909,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 76,850 98,621.31 120,000 -16.67 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 34,627 33,349 50,000 -30 % 35,000

วัสดุงานบานงานครัว 29,225 34,125.07 37,000 -18.92 % 30,000

วัสดุกอสราง 39,404 32,093.16 45,000 -33.33 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 5,480 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 122,370 125,350 130,000 0 % 130,000

วัสดุการเกษตร 3,370 12,810.35 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 300 330 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,010 7,240 33,000 21.21 % 40,000
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วัสดุอื่น 0 2,500 3,000 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 309,156 351,898.89 458,000 403,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 344,910.74 354,259.14 420,000 -14.29 % 360,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 46,132.11 41,172.39 72,000 -16.67 % 60,000

คาบริการโทรศัพท์ 66,761.9 44,986.75 90,000 -11.11 % 80,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,650 900 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 55,563.6 54,932.3 60,000 -16.67 % 50,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 515,018.35 496,250.58 647,000 565,000
รวมงบดําเนินงาน 2,053,845.86 1,963,412.26 2,788,112 2,053,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ 4,500 0 0 0 % 0

เกาอี้ทํางาน 0 0 11,700 -100 % 0

เครื่องขัดพื้น 20,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ( แบบแยกสวน) แบบติด
ผนัง ขนาด 9,000 บีทียู

0 0 13,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:46 หนา : 8/67



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

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

0 0 36,400 9.34 % 39,800

ชั้นโชว์ 0 0 3,000 -100 % 0

ชั้นวางโทรทัศน์ 0 0 9,000 -100 % 0

ซุมเฉลิมพระเกียรติ 0 0 179,000 -100 % 0

โซฟารับแขก 0 0 27,000 -100 % 0

ตูเก็บเอกสาร 0 0 0 100 % 9,800

ตูเหล็ก(ชนิดบานเลื่อน) 0 0 18,000 -100 % 0

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

โตะทํางาน 0 0 23,600 -70.76 % 6,900

พัดลมดูดอากาศ 4,480 0 0 0 % 0

มานั่งยาว 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง 0 0 0 100 % 5,500

เครื่องเสียงรถโฆษณา/ระบบประกาศ 0 5,000 0 0 % 0

ไมล์ประชุมไรสาย 0 0 0 100 % 27,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองบันทึกภาพ 34,990 0 0 0 % 0
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โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV  ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 
1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 

0 0 40,500 -100 % 0

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

0 0 18,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบลอจักรยาน 12,000 0 0 0 % 0

ตูเย็น 0 0 13,000 -100 % 0

เตาอบไมโครเวฟ 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

จอแสดงภาพ 0 0 2,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 81,470 5,000 442,200 89,500
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน 
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

0 0 0 100 % 100,000

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

โครงการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนคลื่นความ
ถี่เพื่อการเชื่อมโยงสําหรับการกระจายเสียง
ตามสาย(หอกระจายขาวไรสาย) ของ
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

0 0 108,200 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000 150,000 408,200 100,000
รวมงบลงทุน 231,470 155,000 850,400 189,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการ "อําเภอ...จิตอาสา" นอมนําพา
สังคมเป็นสุข (อุดหนุนปกครองอําเภอป่า
ติ้ว)

0 0 10,000 0 % 10,000
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โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวัน
สําคัญ

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

รวมเงินอุดหนุน 10,000 20,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 20,000 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,539,574.86 7,436,001.26 9,011,087 8,103,160
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 339,540 362,820 389,280 5.18 % 409,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 339,540 362,820 389,280 409,440
รวมงบบุคลากร 339,540 362,820 389,280 409,440

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต

0 0 0 100 % 2,000
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โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่นเทศบาลตําบลป่าติ้ว

0 15,266 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่นสี่ปี

20,000 0 0 0 % 0

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 0 45,000 -100 % 0

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและสงเสริมการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการชุมชน

36,965 29,830 120,000 -100 % 0

มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดาน
การป้องกันการทุจริต

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 56,965 45,096 185,000 27,000
ค่าวัสดุ

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

รวมค่าวัสดุ 16,914 19,789 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 73,879 64,885 205,000 47,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตชุมชน 0 0 80,000 -100 % 0

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

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 413,419 427,705 674,280 456,440
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 665,610 375,159 612,380 66.51 % 1,019,680

เงินประจําตําแหนง 46,500 40,306 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 433,680 451,680 470,520 4.08 % 489,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 36,120 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,181,910 891,145 1,166,900 1,593,400
รวมงบบุคลากร 1,181,910 891,145 1,166,900 1,593,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 3,200 10,000 0 % 10,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,940 4,980 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 10,500 0 14,400 316.67 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 16,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 6,000 16,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 15,440 14,180 45,400 91,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 189,928.76 184,584.43 200,000 0 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 54,534 29,972 60,000 -66.67 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบาน
ประจําปี

10,820 11,980 12,000 0 % 12,000

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได
ของเทศบาลประจําปี

0 3,354 10,000 0 % 10,000

โครงการปรังปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

84,660 87,720 90,000 0 % 90,000
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได

0 19,930 12,000 0 % 12,000

โครงการอบรมผูประกอบการคาภายในเขต
เทศบาล

0 11,300 12,000 -50 % 6,000

จัดทําคูมือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอน 0 5,750 6,000 0 % 6,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,550 13,046.76 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 351,492.76 367,637.19 422,000 386,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 34,248.9 47,965.9 65,000 -38.46 % 40,000

วัสดุงานบานงานครัว 2,250 2,666 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 -80 % 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 34,700 30,700 35,000 0 % 35,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,600 26,939 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 97,798.9 108,270.9 165,000 112,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 1,878.04 5,154.14 6,000 0 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,878.04 5,154.14 6,000 6,000
รวมงบดําเนินงาน 466,609.7 495,242.23 638,400 595,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 0 2,500 -100 % 0

โตะทํางาน 0 0 4,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

22,000 22,000 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 0 0 2,600 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 2,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 46,600 31,600 0
รวมงบลงทุน 22,000 46,600 31,600 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,670,519.7 1,432,987.23 1,836,900 2,188,400
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 362,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 362,820
รวมงบบุคลากร 0 0 0 362,820

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 362,820
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,623,513.56 9,296,693.49 11,522,267 11,110,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 200,940 214,500 230,340 4.04 % 239,640

คาตอบแทนพนักงานจาง 487,440 493,440 503,640 1.29 % 510,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 724,380 743,940 769,980 785,760
รวมงบบุคลากร 724,380 743,940 769,980 785,760

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:46 หนา : 18/67



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

20,900 14,400 40,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 35,000 7,700 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 55,900 22,100 90,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ อปพร. รักษาความสงบเรียบรอย
ในงานประเพณีบุญเดือนสาม

4,750 12,700 0 100 % 15,000

โครงการกิจกรรมเดินรณรงค์วันตอตานยา
เสพติดโลก (26 มิถุนายน)

4,312 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการกิจกรรมวัน อปพร. 0 0 1,100 354.55 % 5,000

โครงการตั้งดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการ
เดินทางขามพื้นที่จังหวัดยโสธร เทศบาล
ตําบลป่าติ้ว อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

0 3,060 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาน้ําทวมขัง
ในเขตเทศบาล

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 14,986 14,360 15,000 0 % 15,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในเขตเทศบาลตําบลป่าติ้ว

28,900 30,000 30,000 -100 % 0
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

12,577 10,269 6,895 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

9,150 0 9,558 -100 % 0

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 12,000 0 % 12,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น(หลักสูตรทบทวน)

0 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
เทศบาลตําบลป่าติ้ว อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

0 99,679 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

39,490 36,950 50,000 -20 % 40,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ 
อปพร. เทศบาลตําบลป่าติ้ว

116,440 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)(หลักสูตรจัดตั้ง)

0 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการใหบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 84,594.01 75,545.49 50,000 0 % 50,000
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รวมค่าใช้สอย 315,199.01 282,563.49 409,553 242,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 2,945 11,605 15,000 0 % 15,000

วัสดุกอสราง 0 19,540 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,525 28,577 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 104,660 90,700 150,000 0 % 150,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,510 9,000 15,000 0 % 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 7,750 41,400 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 126,390 200,822 260,000 270,000
รวมงบดําเนินงาน 497,489.01 505,485.49 759,553 532,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังน้ํา แบบพลาสติก 12,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปัมน้ําบาดาล 0 0 10,000 110 % 21,000

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

เลื่อยยนต์ 10,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลองโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 90,000 0 0 0 % 0
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โครงการติดตั้งกลองวงจรปิดในชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลป่าติ้ว

179,000 179,000 180,000 -35.67 % 115,800

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รางรองเตียงพยาบาล 22,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์เคลื่อนยายผูป่วย เตียงพยาบาล
แบบลอเลื่อน ชนิดปรับนั่งได

40,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 358,000 179,000 192,500 136,800
รวมงบลงทุน 358,000 179,000 192,500 136,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

10,000 5,000 5,000 300 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 10,000 5,000 5,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 5,000 5,000 20,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,589,869.01 1,433,425.49 1,727,033 1,474,560
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งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในเขตเทศบาลตําบลป่าติ้ว

0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 90,000

รวมงานจราจร 0 0 0 90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,589,869.01 1,433,425.49 1,727,033 1,564,560
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 79,380 487,280 119.28 % 1,068,492

เงินประจําตําแหนง 0 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 273,960 280,800 288,712 39.65 % 403,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 12,000 12,000 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 285,960 372,180 847,992 1,555,692
รวมงบบุคลากร 285,960 372,180 847,992 1,555,692

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 20,000 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 7,615 8,000 0 % 8,000

คาเชาบาน 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 7,615 48,000 28,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 291,541 356,416 383,000 -71.28 % 110,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 68,896 19,038 55,000 -81.82 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดทําแผนการศึกษา 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา 0 0 132,000 -39.39 % 80,000

โครงการบริหารงานหองสมุดไอทีและศูนย์
การเรียนรูชุมชน

110,070 110,295 124,000 -51.61 % 60,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแหลงเรียนรู
และการศึกษาตามอัธยาศัย

0 0 4,000 0 % 4,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 26,230 45,400 35,000 -42.86 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 496,737 531,149 738,000 294,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,810 29,127 25,000 -20 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,681 19,530 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 360 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,300 5,990 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 39,151 54,647 58,000 53,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 420 1,000 0 % 1,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,312.6 25,401.8 25,000 -28 % 18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 17,312.6 25,821.8 26,000 19,000
รวมงบดําเนินงาน 553,200.6 619,232.8 870,000 394,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการกอสรางหองน้ําอาคารหองสมุดไอ
ทีและศูนย์การเรียนรูชุมชน

193,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 193,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 193,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,032,160.6 991,412.8 1,717,992 1,949,692
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,030,860 1,093,620 1,183,848 41.09 % 1,670,340

เงินวิทยฐานะ 0 56,000 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 513,510 524,340 592,252 -45.33 % 323,760
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 50,000 50,000 60,000 -61.9 % 22,860

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,594,370 1,723,960 1,920,100 2,100,960
รวมงบบุคลากร 1,594,370 1,723,960 1,920,100 2,100,960

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 27,774 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันไหวครู 2,000 0 2,000 0 % 2,000

โครงการแตงกายตามวิถีไทย 0 0 4,000 -100 % 0

โครงการประชุมผูปกครอง 2,000 1,470 2,000 0 % 2,000

โครงการป้องกันเด็กจมน้ําในสถานศึกษา 0 0 2,000 0 % 2,000

โครงการปัจฉิมนิเทศน์ 4,000 2,800 4,000 0 % 4,000

โครงการพาบุตรหลานเขาวัด 6,000 0 0 0 % 0

โครงการเรียนรูคูภูมิปัญญา 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการวัฒนธรรมตามวิถีไทย 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 19,736 0 0 0 % 0

โครงการวันสําคัญของชาติ 0 0 5,000 -100 % 0
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โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองค์
ราชันย์

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก

0 0 6,000 0 % 6,000

โครงการสงเสริมทักษะศิลปะ ดนตรี กีฬา
และนันทนาการ

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสถานศึกษาปลอดโรค 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

1,112,290 1,081,565 1,348,730 -28.98 % 957,840

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
จัดการศึกษาของเทศบาล

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเสริมสรางทักษะการฝึก
ประสบการณ์นอกสถานที่

0 26,615 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,146,026 1,140,224 1,433,730 988,840
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 9,800 19,680 10,000 5,346.2 % 544,620

คาอาหารเสริม (นม) 600,974.82 616,192.54 575,100 -100 % 0

วัสดุกอสราง 72,289 20,160 30,000 0 % 30,000
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วัสดุการเกษตร 7,950 1,665 8,000 0 % 8,000

รวมค่าวัสดุ 691,013.82 657,697.54 623,100 582,620
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 100,672.53 95,567.48 110,000 -45.45 % 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 18,874.39 16,055.49 30,000 0 % 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,508.21 2,439.6 6,000 0 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 122,055.13 114,062.57 146,000 96,000
รวมงบดําเนินงาน 1,959,094.95 1,911,984.11 2,202,830 1,667,460

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้พลาสติก จํานวน 200 ตัว
0 50,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดติด
ผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 บีที
ยู

63,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปัมสูบน้ํา 4,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:46 หนา : 29/67



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

41,200 0 0 0 % 0

โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
SmartTV 

0 13,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 9,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 117,700 63,500 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางหลังคาอเนกประสงค์
ระหวาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป่า
ติ้ว กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป่า
ติ้ว 

387,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางอาคารเรียน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลป่าติ้ว

0 0 1,448,000 -100 % 0

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตอเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

0 0 0 100 % 77,500
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(หอ
ประชุมโรงเรียนป่าติ้วรมโพธาภินันท์นุกูล)

0 0 0 100 % 402,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 387,500 0 1,448,000 479,500
รวมงบลงทุน 505,200 63,500 1,448,000 479,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 586,000 571,000 598,000 3.24 % 617,400

รวมเงินอุดหนุน 586,000 571,000 598,000 617,400
รวมงบเงินอุดหนุน 586,000 571,000 598,000 617,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,644,664.95 4,270,444.11 6,168,930 4,865,320
รวมแผนงานการศึกษา 5,676,825.55 5,261,856.91 7,886,922 6,815,012

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 622,920 658,440 938,760 4.59 % 981,840
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เงินประจําตําแหนง 18,000 24,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 640,920 682,440 998,760 1,041,840
รวมงบบุคลากร 640,920 682,440 998,760 1,041,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 1,100 10,000 0 % 10,000

คาเชาบาน 36,000 36,000 42,000 71.43 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 8,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 36,000 37,100 60,000 90,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 1,012 18,860 30,000 -33.33 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา 29,960 0 0 0 % 0
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โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตาม
ชวงที่ระบาด)

8,200 18,660 10,000 -100 % 0

โครงการควบคุมโรควัณโรค โรคเอดส์ใน
ชุมชน

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรูผูนําของ
ชุมชนในดานสาธารณสุข

137,185 98,400 100,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไขเลือดออก 39,700 40,000 40,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และสงเสริมการตรวจ
สุขภาพประจําปี

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพผูสูงอายุ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา

0 25,600 40,000 -100 % 0

โครงการอนามัยโรงเรียน 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 216,057 201,520 285,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,508 16,427 30,000 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 2,900 20,000 0 % 20,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 12,800 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 21,508 32,127 70,000 70,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,218.03 2,137.62 20,000 0 % 20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,258.32 6,892.68 12,000 -50 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,476.35 9,030.3 32,000 26,000
รวมงบดําเนินงาน 276,041.35 279,777.3 447,000 216,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0 0 0 100 % 66,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 66,800
รวมงบลงทุน 0 0 0 66,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรับบริจาคโลหิต 10,000 0 0 0 % 0

โครงการรับบริจาคโลหิต
0 7,833.33 10,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 0 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 120,000 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และแกไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบาน)

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์ 0 50,000 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 130,000 127,833.33 130,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 130,000 127,833.33 130,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,046,961.35 1,090,050.63 1,575,760 1,324,640
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตาม
ชวงที่ระบาด)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการควบคุมโรควัณโรค /โรคเอดส์ใน
ชุมชน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความ
ดันโลหิต

0 0 0 100 % 5,000

โครงการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูก/มะเร็ง
เตานม

0 0 0 100 % 15,000

โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรูผูนําชุมชนใน
ดานสาธารณสุข

0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไขเลือดออก 0 0 0 100 % 40,000

โครงการรณรงค์และสงเสริมการตรวจ
สุขภาพประจําปี

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก 0 0 0 100 % 5,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา

0 0 0 100 % 30,000

โครงการใหบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอนามัยโรงเรียน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 205,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 205,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการบริจาคโลหิต 0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 0 0 0 100 % 30,000

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก

0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงค์และแกไขปัญหา ยาเสพติด 
To be number one  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบาน)

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์

0 0 0 100 % 30,000

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

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 335,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,046,961.35 1,090,050.63 1,575,760 1,659,640

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 145,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 163,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 163,320
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดหาเครื่องนุงหมกันหนาวใหกับผู
สูงอายุ ผูพิการและผูยากไรในเขตเทศบาล

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขต
เทศบาล

0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการสงเคราะห์ผูยากไรในชุมชน 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 100,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 100,000 90,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 700 0 0 0
รวมงบลงทุน 700 0 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตอําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

0 0 0 100 % 22,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตอําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

0 0 22,000 -100 % 0

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

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 700 0 122,000 275,320
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 700 0 122,000 275,320

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 385,320 392,280 399,360 -24.67 % 300,840
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000 24,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 409,320 416,280 411,360 312,840
รวมงบบุคลากร 409,320 416,280 411,360 312,840

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 76,892 73,550 80,000 -50 % 40,000

วัสดุกอสราง 0 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุการเกษตร 0 3,000 50,000 -100 % 0

วัสดุสํารวจ 0 0 6,000 0 % 6,000

รวมค่าวัสดุ 76,892 76,550 156,000 76,000
รวมงบดําเนินงาน 76,892 76,550 156,000 76,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 17 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 

27,931.55 0 0 0 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 18 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

0 37,773.46 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 18 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 18/2 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 

27,902.1 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 18/4 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 2 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 

27,948.1 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5(ซอยขางไปรษณีย์) หมูที่ 5 
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 

27,902.1 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5(ทางไปบานหนองสําโรง) หมูที่ 5 
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 

47,022.23 0 0 0 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5(ทางไปภูดิน) หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 6 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

45,700.8 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 6(ทางไปบานป่าตอง) หมูที่ 4 
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

0 92,682.22 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   ถนน
เทศบาล 2 หมู 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ
.ยโสธร

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 204,406.88 130,455.68 90,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 204,406.88 130,455.68 90,000 30,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 690,618.88 623,285.68 657,360 418,840
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000 120,000 120,000
รวมงบบุคลากร 120,000 120,000 120,000 120,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 344,250 338,130 350,000 -28.57 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 344,250 338,130 350,000 250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 8,000 1,220 8,000 0 % 8,000

รวมค่าวัสดุ 8,000 1,220 18,000 18,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 40,990.15 28,086.65 40,000 0 % 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 7,575.6 7,563.34 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 48,565.75 35,649.99 55,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 400,815.75 374,999.99 423,000 323,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี เทศบาลตําบลป่าติ้ว

0 0 0 100 % 292,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 292,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 292,000

รวมงานสวนสาธารณะ 520,815.75 494,999.99 543,000 735,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 384,240 228,200 328,800 0 % 328,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000 14,000 65,400 0 % 65,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 408,240 242,200 394,200 394,200
รวมงบบุคลากร 408,240 242,200 394,200 394,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 38,420 58,045 53,600 -25.37 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 38,420 58,045 53,600 40,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 835,082 876,008.86 929,500 -56.97 % 400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 0 0 0 100 % 50,000

โครงการขุดลอกทอระบายน้ําในเขต
เทศบาล

0 12,714 0 100 % 30,000

โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร 0 0 0 100 % 50,000

โครงการชุมชนรักษ์สะอาด 0 21,900 30,000 0 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝ้าระวัง
สิ่งแวดลอม

0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ติดตั้งบอดักไขมันสถาน
ประกอบการ

0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 65,000 41,655 56,000 -10.71 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 900,082 952,277.86 1,015,500 635,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 79,152 176,978 80,000 0 % 80,000

วัสดุกอสราง 18,736 9,570 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,100 5,345 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 159,530 155,900 202,000 -64.36 % 72,000
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วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าวัสดุ 272,518 347,793 344,000 214,000
รวมงบดําเนินงาน 1,211,020 1,358,115.86 1,413,100 889,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางบอกําจัดสิ่งปฏิกูล 0 0 0 100 % 496,800

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 496,800
รวมงบลงทุน 0 0 0 496,800

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,619,260 1,600,315.86 1,807,300 1,780,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,830,694.63 2,718,601.53 3,007,660 2,933,840
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล

0 0 18,000 0 % 18,000

โครงการจัดทําป้ายคณะกรรมการ
ชุมชน/ป้ายบาน

0 0 18,000 0 % 18,000

โครงการจัดทําแผนที่เดินดินชุมชนเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุน การจัดทําแผน
พัฒนาหมูบาน/ชุมชน

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนใน
เขตเทศบาล

0 0 24,000 0 % 24,000

โครงการสนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือน 0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 76,000 65,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 76,000 65,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 76,000 65,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 76,000 65,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย 0 5,760 8,000 0 % 8,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬา 7,650 82,641 60,000 -16.67 % 50,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 19,968 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมความเขมแข็งสภาเด็กและ
เยาวชน

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 7,650 108,369 88,000 88,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 7,650 108,369 118,000 118,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 290,184 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 290,184 0 0 0
รวมงบลงทุน 290,184 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 297,834 108,369 118,000 118,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานบุญประเพณีปิดทองรอย
พระพุทธบาทจําลองและปิดทองรูปเหมือน
พระครูโพธาภินันท์ วัดป่าสุริยาลัย ประจําปี 
พ.ศ.2563(บุญเดือนสาม)

0 90,000 0 0 % 0

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

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 345,988.8 0 0 100 % 320,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 97,880 111,385 120,000 -68.33 % 38,000
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โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลักเมืองรดน้ํา
ขอพรผูสูงอายุและแหรูปเหมือนหลวงปู่โพ
ธาภินันท์

57,140 0 40,000 -100 % 0

โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลักเมืองและรด
น้ําขอพรผูสูงอายุและแหรูปเหมือนหลวงปู่
โพธาภินันท์

0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดทําเอกสารแนะนําแหลงทอง
เที่ยว

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการพาบุตรหลานเขาวัด 0 10,000 6,000 83.33 % 11,000

รวมค่าใช้สอย 501,008.8 231,385 181,000 419,000
รวมงบดําเนินงาน 501,008.8 231,385 181,000 419,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางศาลาสวดอภิธรรม   0 0 1,110,000 -100 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองอําเภอป่า
ติ้ว

0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,110,000 150,000
รวมงบลงทุน 0 0 1,110,000 150,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ(บุญ
ผะเหวด)

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีปิดทองรอยพระ
พุทธบาทจําลองและปิดทองรูปเหมือนหลวง
ปู่โพธาภินันท์(บุญเดือนสาม)

0 0 90,000 -100 % 0

โครงการรวมสืบสานประเพณี จัดขบวนแห
บั้งไฟโบราณในงานประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดยโสธร

20,000 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอง
ถิ่นดานศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่นของสภา
วัฒนธรรมมอําเภอป่าติ้ว

20,000 0 20,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ(บุญ
ผะเหวด)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานประเพณีปิดทองรอยพระ
พุทธบาทจําลองและปิดทองรูปเหมือนหลวง
ปู่โพธาภินันท์(บุญเดือนสาม)

0 0 0 100 % 90,000

รวมเงินอุดหนุน 40,000 0 130,000 130,000
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 0 130,000 130,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 541,008.8 231,385 1,421,000 699,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 838,842.8 339,754 1,539,000 817,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,592,589

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 208,680 217,320 228,080 4.23 % 237,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 208,680 217,320 228,080 1,890,309
รวมงบบุคลากร 208,680 217,320 228,080 1,890,309
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

22,500 12,700 25,000 -80 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,700 22,500 70,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 48,200 35,200 95,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 48,200 35,200 95,000 55,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 36,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0 0 44,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องเจาะปูน 0 0 20,000 -100 % 0

เครื่องตัดคอนกรีต 0 0 25,000 -100 % 0

เครื่องผสมปูน 0 0 15,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 0 0 2,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 0 0 2,000 -100 % 0

เครื่องดัดทอดัดเหล็ก 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องวัดระยะดิจิทัล 0 0 2,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที)

0 0 2,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 157,300 0
รวมงบลงทุน 0 0 157,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 256,880 252,520 480,380 1,945,309
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 745,140 788,340 956,380 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 384,240 390,360 397,440 2.11 % 405,840
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,195,380 1,244,700 1,437,820 429,840
รวมงบบุคลากร 1,195,380 1,244,700 1,437,820 429,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,200 26,047.89 40,000 -25 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 5,820 12,860 30,000 -33.33 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดทําและวางระบบผังเมืองในเขต
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

0 0 35,000 0 % 35,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 65,175.43 36,909.32 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 73,195.43 75,817.21 185,000 175,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 4,350 4,736 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสราง 60,343 32,817 70,000 0 % 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,500 19,200 35,000 0 % 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 115,280 78,500 90,000 0 % 90,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,600 3,600 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 4,830 5,000 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 193,903 143,853 240,000 240,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 2,000 2,000
รวมงบดําเนินงาน 267,098.43 219,670.21 432,000 422,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางรั้วสระน้ําสาธารณะ(ดงนา
หมื่น) หมู 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

0 0 0 100 % 237,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 
13 ม.12  ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

0 0 0 100 % 460,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:46 หนา : 57/67



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 
18/1 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 0 0 100 % 339,500

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 4 
ม.12  ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

0 0 0 100 % 74,000

โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 
18 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 0 0 100 % 297,000

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอย
เทศบาล 15 หมู 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่า
ติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 0 100 % 115,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 
13 หมู 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร 

0 211,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 
13/1 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 374,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 
17 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 336,000 0 0 % 0
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โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 
7 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร 

0 0 226,700 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล 
11 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

410,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
เทศบาล12/1 หมู 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

0 222,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 2 
เชื่อมถนนเทศบาล 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

336,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนลาดยางทับคอนกรีต 
ถนนเทศบาล 2 เชื่อมซอยเทศบาล 4 หมู 4  
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

0 0 202,811 -100 % 0

โครงการกอสรางทางเดิน,วิ่ง  รอบหนองหัว
ลิง หมู 12 ตําบลโพธิ์ไทรอําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร 

0 0 428,000 -100 % 0

โครงการกอสรางทางเดินเทา ถนนเทศบาล 
6 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

254,753 0 0 0 % 0
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โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 
1 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 180,000 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 
11 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 40,500 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 
12 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 0 197,700 -100 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 
5 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 129,000 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 
7 หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 42,000 0 0 % 0

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

0 78,000 0 0 % 0

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

0 78,000 0 0 % 0
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โครงการขยายไหลทาง คสล. ถนนเทศบาล 
3 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 111,000 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ถนนเทศบาล 
4 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0 179,000 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ถนนเทศบาล 
5 ม.5  ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร (ศูนย์
ไอที-บานหนองสําโรง) 

0 0 282,000 -100 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. พรอมทางเดิน
เทา ซอยเทศบาลทางเขาวัดบานป่าติ้ว หมู 
4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

450,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล.ซอยเทศบาล
ขางตลาดสดเทศบาล เชื่อมถนนเทศบาล 1 
หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

50,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหัวลิง หมู 
12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

0 0 0 100 % 279,000

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

0 376,500 0 0 % 0
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โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอย
เทศบาล 18 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่า
ติ้ว จังหวัดยโสธร 

0 0 182,000 -100 % 0

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

0 187,000 0 0 % 0

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

0 200,500 0 0 % 0

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

0 178,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,500,753 2,923,500 1,519,211 1,801,500
รวมงบลงทุน 1,500,753 2,923,500 1,519,211 1,801,500

รวมงานก่อสร้าง 2,963,231.43 4,387,870.21 3,389,031 2,653,340
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,220,111.43 4,640,390.21 3,869,411 4,598,649

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 116,490 120,780 137,028 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 22,000 22,000 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 138,490 142,780 161,028 0
รวมงบบุคลากร 138,490 142,780 161,028 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการน้ําคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู
แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ
 

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการเกษตรโดยใชปุ๋ย
อินทรีย์

0 29,690 80,000 -37.5 % 50,000

โครงการสงเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม 
ไรนาสวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

82,645 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการสงเสริมการทําเกษตรโดยใชป๋ย
อินทรีย์

55,250 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 137,895 29,690 260,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 137,895 29,690 260,000 100,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 276,385 172,470 421,028 100,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 276,385 172,470 421,028 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 376,788.8 591,101.54 597,900 -66.55 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ 9,430 9,780 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการอบรมผูประกอบการตลาดสด
เทศบาล

11,010 29,800 0 100 % 10,000

โครงการอบรมผูประกอบการรานคา แผง
ลอย

0 20,000 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 397,228.8 650,681.54 627,900 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 28,818 54,415 60,000 0 % 60,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 1,728 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสราง 4,955 21,180 74,000 -32.43 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 33,773 77,323 164,000 140,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 316,869.55 372,924.06 200,000 0 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 74,470.44 71,484 110,000 -63.64 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 391,339.99 444,408.06 310,000 240,000
รวมงบดําเนินงาน 822,341.79 1,172,412.6 1,101,900 610,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังน้ํา แบบพลาสติก 0 12,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปัมน้ําอัตโนมัติแบบน้ําตื้น 0 3,950 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 90,000 16,750 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค์ตลาด
สดเทศบาลตําบลป่าติ้ว

294,000 0 0 0 % 0

โครงการตอเติมอาคารตลาดสดเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

0 305,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงลานคาตลาดชุมชน 
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

0 0 0 100 % 332,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงหองน้ําตลาดสดเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

100,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 394,000 305,000 0 332,000
รวมงบลงทุน 484,000 321,750 0 332,000

รวมงานตลาดสด 1,306,341.79 1,494,162.6 1,101,900 942,000
งานโรงฆ่าสัตว์

งบดําเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 7,750.71 9,342.92 30,000 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 42,649.67 49,702.09 50,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 50,400.38 59,045.01 80,000 0
รวมงบดําเนินงาน 50,400.38 59,045.01 80,000 0

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 50,400.38 59,045.01 80,000 0
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,356,742.17 1,553,207.61 1,181,900 942,000

รวมทุกแผนงาน 32,735,604.73 31,575,420.66 38,542,170 38,165,540
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,165,540 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,253,699 บาท
งบกลาง รวม 7,253,699 บาท

งบกลาง รวม 7,253,699 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,252,123 บาท

เพื่อชําระหนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ชําระ
เงินตน  สัญญากูเงิน เลขที่ 1043/50/2555
 จํานวน 1,252,122.01 บาท  
ตั้งไวจํานวน 1,252,123.-บาท(กองคลัง)      
    
   
     

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 129,987 บาท

"เพื่อชําระหนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  ชําระ
ดอกเบี้ยสัญญากูเงิน เลขที่ 1043/50/2555  
จํานวน 129,986.40บาท ตั้งไวจํานวน 129,987บาท(กอง
คลัง)       
    
     
"     
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 198,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมของเงินไดที่
เทศบาลจายใหแกพนักงานจาง สมทบในอัตรารอยละ  5  ของ
เงินคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
จาง (เงินคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
จาง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไวจํานวน  3,971,580.-บาท)  คิด
เป็นเงิน 198,579.-บาท ตั้งจายไวจํานวน 198,600.-บาท
(กองคลัง)     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน(ฉบับที่2) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน / เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที2่) พ.ศ.2561 
สมทบในอัตรารอยละ  0.2  ของคาจางโดยประมาณทั้งปี
(เงินคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 
ปี 2565  จํานวน  3,971,580.-บาท  คิดเป็นเงิน 7,943.16.-บาท 
ตั้งจายไวจํานวน 8,000.-บาท(กองคลัง)           
     

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 3,584,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  จํานวน  457 ราย  ซึ่งมีสิทธิ์ได
รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน(สํานักปลัดเทศบาล)    
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 672,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูพิการ  จํานวน 70 รายๆละ 800 บาท
ตอเดือน  ตั้งจายไว 12 เดือน  เป็นเงิน 672,000.-บาท  เพื่อชวย
เหลือเบี้ยยังชีพผูพิการซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการใหคน
พิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน (สํานักปลัดเทศบาล)    
    
     

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์  จํานวน  1  รายๆละ 500
 บาทตอเดือน  ตั้งจายไว 12 เดือน  เป็นเงิน 6,000.-บาท  เพื่อ
ชวยเหลือเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์  ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (สํานักปลัด
เทศบาล)       
    
    

เงินสํารองจาย จํานวน 358,819 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่มีความจําเป็นตามที่เทศบาล
เห็นสมควรเหมาะสม (ทุกสวนราชการเมื่อไดรับอนุมัติ)      
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเสน  สัญญาณ
ไฟจราจร สามเหลี่ยมจุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นตน (สํานักปลัดเทศบาล)     

คาบํารุงสมาคมองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 32,310 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  
ตามหลักเกณฑ์การตั้งจายในอัตรารอยละ  1/6 ของรายรับจริง
ประจําปีที่ลวงมาแลว(2ปี) ยกเวนเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และ
เงินอุดหนุนทุกประเภท  
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 
ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ที่ ส.ท.ท
. 1042/2562  ลงวันที่  16  ตุลาคม 2562  (เงินรายรับจริงของ
เทศบาล ประจําปีงบประมาณ 2562 ยกเวนเงินกู เงินจายขาดเงิน
สะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท เป็นเงิน
จํานวน  19,341,842.87บาท ตั้งจายในอัตรารอยละ1/6 เป็น
เงิน 32,300.87-บาท ) ตั้งจายไว 32,310.-บาท(สํานักปลัด
เทศบาล)       
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 631,230 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น คํานวณ ตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของประมาณการรายรับ
ตามเทศบัญญัติ ในงบประมาณรายจายประจําปี ทุกหมวด ทุก
ประเภท โดยไมตองนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มี
ผูอุทิศให และเงินอุดหนุน มารวมคํานวณ ตามหนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
 (ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไมรวมรายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุน  ประมาณการไว
จํานวน  21,041,000.-บาท ตั้งจายในอัตรารอยละ 3 เป็นเงิน
จํานวน 631,230.-บาท ตั้งจายไว 631,230.-บาท  (กอง
คลัง)        
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 160,230 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ดังนี้ 
 (1)  กองทุนสวัสดิการผูสูงอายุ  จํานวน   110,230.-บาท 
 เพื่อจายสมทบกองทุนสวัสดิการผูสูงอายุ เทศบาลตําบลปา
ติ้ว ตามจํานวนสมาชิก ณ วันที่  20 กรกฎาคม 2564
  จํานวน 301 คน  เทศบาลตั้งจายสมทบจํานวน 110,230
.-บาท ตั้งจายไว 110,230.-บาท
(2) กองทุนสวัสดิการชุมชน  จํานวน   50,000 บาท  
เพื่อจายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวันละ 1
 บาท) เทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวนสมาชิกแรกตั้ง 131
 คน จํานวนสมาชิกปจจุบัน  ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564
 จํานวน  253 คน เทศบาลตั้งจายสมทบจํานวน  50,000
.-บาท ตั้งจายไว 50,000.-บาท        
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 (สํานักปลัดเทศบาล) 

เงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นของ
เทศบาล

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
ของเทศบาล  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที1่0 พฤศจิกายน 2552 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว1514
 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554  โดยเทศบาลตองสมทบไมนอยกวา
รอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับการจัดสรรจากกอง
ทุน(45บาท/รายหัวประชากร)เทศบาลสงสมทบเงินรายหัวตาม
จํานวนประชากรในเขตเทศบาล จํานวน3,056 คน (ขอมูล ณ วัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564) เป็นเงิน 137,520.-บาท  ตั้งจาย
ไว  70,000.-บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,103,160 บาท

งบบุคลากร รวม 5,830,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ตั้งจายไว 12 เดือน  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชี
อัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน ฯ     

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายก
เทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งจายไว 12 เดือน ตามอัตราที่
กําหนดไวในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน ฯ     

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ  ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  ตั้งจายไว  12  เดือน ตามอัตราที่กําหนดไวใน
บัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน ฯ     

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ของเลขานุการนายก
เทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจายไว  12  เดือน  ตาม
อัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน ฯ     

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ของประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้ง
ไว 12  เดือน     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,205,920 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,358,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปี     
    
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ เงินคาตอบแทนรายเดือน ฯลฯ     
     
    
    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับตําแหนงปลัดเทศบาล และ
ตําแหนงบริหารอื่นๆที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ          
    
     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
     
     
     

งบดําเนินงาน รวม 2,053,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 176,100 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล เชน เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจาง  คาตอบแทนเจาหนาที่ในการ
เลือกตั้งฯลฯ     

คาเบี้ยประชุม จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาที่ปฏิบัติหนาที่ตาม
ระเบียบฯ     
     
     
    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง และผูปฏิบัติงานของเทศบาล     

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกคาเชา
บานตามระเบียบฯ     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 17,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  พนักงาน
เทศบาล  และผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ     
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ค่าใช้สอย รวม 909,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 430,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาบอกรับวารสาร  คา
จางเหมาบริการ คาจัดทําพัสดุ  และคาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

1.  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน 25,800.-บาท  เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไวไมเกินปีละ 1% ของรายไดจริงของ
ปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให  (รายไดจริง
ของเทศบาลตําบลปาติ้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมรวมรายได
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มี
ผูอุทิศให  จํานวน 34,947,448.87บาท  1% คิดเป็น
เงิน 349,474.48บาท ตั้งไวจํานวน 25,800.-บาท) (ทุกสวน
ราชการเมื่อไดรับอนุมัติ)
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ  จํานวน  24,200.-บาท  เพื่อจายเป็นคา
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
ใหแกคณะผูบริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงาน
เทศบาล, พนักงานจาง ของหนวยงานสํานักปลัดเทศบาลและผูที่
เทศบาลสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมใหแกคณะผู
บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล, พนักงานจาง ของ
หนวยงานสํานักปลัดเทศบาลและผูที่เทศบาลสั่งใหไปปฏิบัติ
ราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดซื้อ/จัด
จางวัสดุอุปกรณ์ตางๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 94 ลําดับที่ 8
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โครงการ/กิจกรรมสําคัญตางๆตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญ
ตางๆ ตามนโยบายของจังหวัดและรัฐบาล โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจัดซื้อ/จัดจางวัสดุอุปกรณ์ตางๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมสําคัญตามนโยบายของจังหวัด
และรัฐบาล ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 94 ลําดับที่ 7
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โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยู
หัว(28 กรกฎาคม)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (28 กรกฎาคม)  โดย
มีคาใชจายประกอบดวย คาจัดสถานที่ คาน้ําดื่มสําหรับผูเขารวม
กิจกรรม คาวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทอง
ถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(11) การบํารุง
รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 98 ขอ 32
     

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:47:01 หนา : 14/120



โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันทอง
ถิ่นไทย โดยมีคาใชจายประกอบดวย จางเหมาบริการจัดทําพาน
พุม (ดอกไมสด), คาจัดซื้อ/จัดจางวัสดุอุปกรณ์ตางๆ ที่จําเป็นใน
การจัดนิทรรศการฯลฯ
-เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22  มิถุนายน 2553
  กําหนดใหวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น ""วันทองถิ่นไทย""
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 94 ลําดับที่ 6
     

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:47:01 หนา : 15/120



โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันปิยม
หาราช (23 ตุลาคม) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดจางทํา
ป้ายไวนิล, คาจัดซื้อตนไมประดับสถานที่, คาซื้อพานดอกไมสด
และดอกไมสดจัดสถานที่, คาจัดจางทําพวงมาลา, คาจัดซื้อน้ําดื่ม
สําหรับผูเขารวมกิจกรรม,คาจัดซื้อ/จัดจางวัสดุอุปกรณ์ตางๆ ที่จํา
เป็นในการจัดงานและสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทอง
ถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(11) การบํารุง
รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 93 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันขึ้นปี
ใหม โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดทําอาหารถวายแดพระ
สงฆ์, คาจัดหาจตุปจจัยถวายแดพระสงฆ์, คาจัดซื้อเครื่องดื่ม น้ํา
ดื่ม สําหรับพระสงฆ์ และผูเขารวมงาน, คาจัดทําป้ายจัดงานวันขึ้น
ปีใหม,คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตางๆ ที่จําเป็นในการจัดงานและ
สถานที่ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทอง
ถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 93 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดงานวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพอแหงชาติ(5 ธันวาคม)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันคลายวัน
พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหง
ชาติ (5 ธันวาคม) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดจางทําป้าย
ไวนิล, คาจัดซื้อตนไมประดับสถานที่, คาซื้อพานดอกไมสดและ
ดอกไมสดจัดสถานที่, คาจัดจางทําพวงมาลา, คาจัดซื้อน้ําดื่ม
สําหรับผูเขารวมกิจกรรม,คาจัดซื้อ/จัดจางวัสดุอุปกรณ์ตางๆ ที่จํา
เป็นในการจัดงานและสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทอง
ถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(11) การบํารุง
รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 93 ลําดับที่ 5
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระ
บรมราชินี (3 มิถุนายน)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน) โดย
มีคาใชจายประกอบดวย คาจัดสถานที่ คาน้ําดื่มสําหรับผูเขารวม
กิจกรรม คาวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทอง
ถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(11) การบํารุง
รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนา 99 ขอ 38
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และวันแมแหงชาติ (12 สิงหาคม)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแมแหง
ชาติ (12 สิงหาคม) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในการ
จัดกิจกรรมคัดเลือกแมดีเดน, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโต๊ะ
หมูบูชาและซุมลงนามถวายพระพร, คาป้ายโครงการ/กิจกรรม,คา
ใชจายในการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ตางๆ ที่จําเป็นในการจัดงานและสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทอง
ถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(11) การบํารุง
รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 93 ลําดับที่ 3
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดทําอาหารถวายแด
พระสงฆ์, คาจัดหาจตุปจจัยถวายแดพระสงฆ์,คาจัดทําป้าย
โครงการ, คาจางเหมาจัดทําอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม
กิจกรรม, คาจางเหมาจัดทําอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูรวม
กิจกรรม, คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตางๆ ที่จําเป็นในการจัดงานและ
สถานที่ฯลฯ 
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องวันเทศบาล ลงวัน
ที่ 4 กรกฎาคม 2532
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 93 ลําดับที่ 2
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โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดทําป้าย
โครงการ, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร,คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ในสวนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.3/ว615
  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 97
 ขอ 26
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โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดทําป้ายโครงการ, คา
ของ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร,คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์, ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ในสวนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.3/ว615
  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 97
 ขอ 27
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โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ 
วัฒนธรรม ที่ดีในการตอตานการทุจริต

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางความซื่อ
สัตย์ สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรม ที่ดีในการตอตานการ
ทุจริต โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดทําป้ายโครงการ, คา
ของ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร,คาสมนาคุณ
วิทยากร,คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์, ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ในสวนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.3/ว615
  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 97
 ขอ 28

จัดหาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดหาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา
ดอกไม และพวงมาลาฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัด
ซื้อ/จัดจางวัสดุอุปกรณ์ตางๆ ที่จําเป็นในการจัดหาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 95 ลําดับที่ 12
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สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายวัสดุสํานักงาน  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 95 ลําดับที่ 13

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ     

ค่าวัสดุ รวม 403,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ
  เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  ฯลฯ     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ไมกวาด ผงซัก
ฟอก น้ํายาดับกลิ่น แปรง สบู ฯลฯ     

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  เชน อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไมอัด  ไม
แปรรูป  ฯลฯ     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ
 เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล  ฯลฯ     

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:47:01 หนา : 25/120



วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน ปุ๋ย  วัสดุเพาะ
ชํา ไมดอกไมประดับฯลฯ     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  แผนป้าย กระดาษ
เขียนโปสเตอร์,รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการอัดหรือขยายสี  แผน
เทปบันทึกเสียงรูปภาพ ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หมึกปริ้น ฯลฯ     

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ  เชน  มิเตอร์น้ํา- ไฟฟ้า  ตะแกรง
กันสวะ  หัวเชื่อมแก๊ส  ฯลฯ        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 565,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะฯลฯ    
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในสํานักงาน/ในที่สา
ธารณะฯลฯ     

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาโทรศัพท์พื้นฐาน/โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ     
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์  คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงิน  ในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส์(GFMIF)ฯลฯ     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ คาวิทยุติดตามตัว คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร์เน็ทและคาสื่อสาร
อื่นๆ ฯลฯ    

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซด์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบ CLOUD,HOSTING)
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งบลงทุน รวม 189,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ(แบบแยกสวน) แบบติดผนัง (ระบบInverter) 
ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 39,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องปรับอากาศ(แบบแยกสวน) แบบติด
ผนัง (ระบบInverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 39,800.-บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม 2563)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
 

ตูเก็บเอกสาร จํานวน 9,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาตูเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ขนาดไม
นอยกวา 152x40x87 ซม. จํานวน 2 ตู ๆ ละ 4,900 บาท รวม
เป็นเงิน 9,800บาท (ตามรางขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) ตามราคาทองตลาดปจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

โต๊ะทํางาน จํานวน 6,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัวๆละ 6,900
.-บาท(ตามรางขอบเชตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)(ตามราคาทองตลาดปจจุบัน) รวม
เป็นเงิน 6,900.-บาท                         
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564                                               
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง มี
หนวยความจํา 4 GB สามารถเพิ่มหนวยความจําได
มากกวา 64 GB ดวย Micro SD Card  ฟงก์ชันปรับเสียงอัตนมัติ
 ใหความดังเหมาะสม และเสียงชัดเจน บันทึกวิทยุ FM และ
สัญญาณเสียงภายนอกผาน AUX 3.5 ระบบชาร์จไวใน 3 นาที ใช
งานตอเนื่องได 60 นาที  (ตามรางขอบเขตและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)ตามราคาทอง
ตลาดปจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ไมล์ประชุมไรสาย จํานวน 27,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหา ไมล์ประชุมไรสาย จํานวน 1 ชุด ประกอบ
ดวย ตัวรับสัญญาณ 1 เครื่องปรับความถี่ได ไมล์ประชุมไรสาย 8
 ชุด ชองรับสัญญาณในการปรับความถี่ชองละ 32 ชาแนล
 รวม 256 ชาแนล สามารถใชงานพรอมกันได 6 ชุด โดยไม
รบกวนกัน (ตามรางขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)ตามราคาทองตลาดปจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:47:01 หนา : 28/120



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน เทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว โดยการเทพื้นทางเดินรอบนอก
อาคาร,ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําดานลางอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลปาติ้ว(ตามแบบรูปรายการเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)     
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564                              
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาล
ตําบลปาติ้ว แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564
 หนา28ลําดับที1่

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

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

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนปกครองอําเภอปาติ้วตามโครงการ ""อําเภอ...จิต
อาสา"" นอมนําพาสังคมเป็นสุข
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง 5 พ.ศ. 2563 หนาที่ 26
 ลําดับที่ 1 
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โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนปกครองอําเภอปาติ้วตามโครงการจัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หนาที่ 6 ลําดับที่ 1 (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2561 ขอ 22/2)   
    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 456,440 บาท
งบบุคลากร รวม 409,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 409,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 409,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปี     
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งบดําเนินงาน รวม 47,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 27,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการกิจกรรมติดป้ายประชา
สัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.3/ว615
  ลงวันที่  21 มีนาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่  97  ลําดับที่  30
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โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําและทบทวน
แผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลปาติ้ว  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาใชจายในการประชุมประชมประชาคมทองถิ่น,คารับรอง
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลปาติ้ว,คารับรองการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลปาติ้ว,คาถายเอกสารพรอมเขาเลมแผนพัฒนาทองถิ่น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(1) การจัด
ทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่  96  ลําดับที่  20
    

มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการป้องกันการทุจริต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการมาตรการการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายดานการป้องกันการทุจริต โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาสมนาคุณวิทยากร,คา
จัดสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.3/ว615
  ลงวันที่  
21 มีนาคม 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่  98  ลําดับที่  31
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ
  เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ     

งานบริหารงานคลัง รวม 2,188,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,593,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,593,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,019,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปี     
     
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับตําแหนงผูอํานวยการกอง
และตําแหนงบริหารอื่นๆที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ     
     
    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 489,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง     
     
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
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งบดําเนินงาน รวม 595,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล เชนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจาง  ฯลฯ     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง และผูปฏิบัติงานของเทศบาล     

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกคาเชา
บานตามระเบียบฯ     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 16,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 386,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาบอกรับวารสาร  คา
จางเหมาบริการ คาจัดทําพัสดุ  และคาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ใหแกพนักงาน
เทศบาล, พนักงานจาง ของหนวยงานกองคลังและผูที่เทศบาลสั่ง
ใหไปปฏิบัติราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมใหแก พนักงาน
เทศบาล, พนักงานจาง ของหนวยงานกองคลังและผูที่เทศบาลสั่ง
ใหไปปฏิบัติราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบานประจําปี จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบาน
ประจําปี 
ประกอบดวย  - คาอาหารทํางานนอกเวลา   - คาป้ายโครงการ
คาตอบแทนและคาพาหนะเหมาจายสําหรับประธาน
ชุมชน/กรรมการชุมชน
ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 พ.ร.บ. ภาษีบํารุง
ทองที่ พ.ศ. 2508 พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ.2510 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หนาที่ 96 ลําดับที1่9
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โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายไดของเทศบาลประจําปี จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
รายไดของเทศบาลประจําปี ประกอบดวย คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ แผนผับประชาสัมพันธ์ ป้ายติดรถประชาสัมพันธ์ คา
น้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอื่นๆเป็นตน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 95 ลําดับที่ 15

โครงการปรังปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2550 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 95 ลําดับที่ 16
     

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได จํานวน 12,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได ประกอบดวย คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ - คา
จัดทําใบประกาศเกียรติคุณผูชําระภาษี ดีเดนประจําปี จัดทําแผน
พับเอกสารเผยแพร  - คาอาหารทําการนอกเวลา   - คาอาหาร
วาง เครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง  - คาตอบแทนและคายานพาหนะ
เหมาจายสําหรับประธานชุมชน/กรรมการชุมชน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 95ลําดับที่ 18
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โครงการอบรมผูประกอบการคาภายในเขตเทศบาล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมผูประกอบการคาภายใน
เขตเทศบาล ประกอบดวย - คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ คาอาหารทําการนอกเวลา คาจัดทําใบประกาศ
เกียรติคุณผูชําระภาษีดีเดนประจําปี คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คา
จัดทําแผนพับเอกสารเผยแพร น้ําดื่ม น้ําแข็ง คาตอบแทนและคา
ยานพาหนะ เหมาจายสําหรับประธานชุมชน/กรรมการชุมชน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้วหนาที่ 95ลําดับที่ 17
     

จัดทําคูมือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอน จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําคูมือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซอน
-ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต พ.ศ.2542 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.3/ว615
  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หนาที่97 ลําดับที่ 29   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ     

ค่าวัสดุ รวม 112,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ
  เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ        

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ตาง ๆ เชน แปรง กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง มีด ไมกวาด ฯลฯ     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ
 เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล  ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หมึกปริ้น  ฯลฯ     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์  คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส์(GFMIF) ฯลฯ     

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 362,820 บาท
งบบุคลากร รวม 362,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 362,820 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 362,820 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปี     
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,474,560 บาท

งบบุคลากร รวม 785,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 785,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 239,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปี     
    
     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 510,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง     
    
     
    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิ์ไดรับตาม
ระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ     
    
    

งบดําเนินงาน รวม 532,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง และผูปฏิบัติงานของเทศบาล     
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ค่าใช้สอย รวม 242,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อปพร. รักษาความสงบเรียบรอยในงานประเพณีบุญเดือน
สาม

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอปพร.รักษาความ
สงบเรียบรอยในงานประเพณีบุญเดือนสาม โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหาร สําหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการรักษา
ความสงบเรียบรอย,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของในการรักษาความสงบเรียบรอย,คาวัสดุไฟฟ้า/วัสดุ
อุปกรณ์อื่น ที่ใชในการรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่ม
เติมถึงปจจุบัน มาตรา 50 (1) กําหนดใหเทศบาลตําบลมี
หนาที่ รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน (8) บํารุง
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และ (30) กําหนดให
เทศบาลมีหนาที่ การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่  79  ลําดับที่  9
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โครงการกิจกรรมเดินรณรงค์วันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเดินรณรงค์วันตอตาน
ยาเสพติด โลก(26 มิถุนายน) โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาป้ายไวนิลป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายเดินรณรงค์,คาน้ําดื่มและน้ํา
แข็ง สําหรับผูเขารวมกิจกรรม,คาวัสดุในการเขารวมกิจกรรมเดิน
รณรงค์เนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
  มาตรา16 (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่  78  ลําดับที่  2
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โครงการกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวัน อป
พร. โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารสําหรับผูเขารวม
กิจกรรม,คาจัดทําป้ายโครงการ, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คา
วัสดุอื่นๆ ที่ใชในการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และจัดสถาน
ที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดใหเทศบาลตําบล มีหนาที่อื่นตาม
ที่กฎหมายบัญญัติใหเป็นหนาที่ของเทศบาล และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่  78  ลําดับที่  4
         

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุกอสราง ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดใหเทศบาลตําบล มีหนาที่อื่นตาม
ที่กฎหมายบัญญัติใหเป็นหนาที่ของเทศบาล และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่  81 ลําดับที่ 16
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โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกซอมแผนบรรเทา
สาธารณภัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใน
การฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและวัสดุอื่นๆ,คา
อาหาร สําหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการฝึกซอมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย,ป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดใหเทศบาลตําบล มีหนาที่อื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเป็นหนาที่ของเทศบาล และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่  78  ลําดับที่  3
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น(หลักสูตรทบทวน)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (หลัก
สูตรทบทวน) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณ ครู
ฝึก / วิทยากร,คาอาหารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม/วิทยากร/เจาหนาที่โครงการ,อาหารวางและเครื่องดื่ม
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม/วิทยากร/เจาหนาที่
โครงการ,วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องเขียน,คาถายเอกสารประกอบ
การฝึกอบรม,คาป้ายโครงการฯ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2550
 มาตรา 41 ใหผูอํานวยการจัดใหมีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิด
ชอบ เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหความชวยเหลือเจาพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผู
อํานวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดใหเทศบาลตําบล มีหนาที่อื่นตาม
ที่กฎหมายบัญญัติใหเป็นหนาที่ของเทศบาล และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2562 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หนาที่....6.....ลําดับที่..3.....
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โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชน
ป้องกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
ปาติ้ว  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารสําหรับผูเขารวม
อบรมฯ,คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม
อบรมฯ วิทยากรและเจาหนาที่ประจําโครงการ,คาจัดหายาน
พาหนะ,คาสมนาคุณวิทยากร,คาจัดทําป้ายโครงการ,คาวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม,คาสมนาคุณในการดูงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน มาตรา 50 (1) การรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน    
(7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผู
พิการ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่  78  ลําดับที่  1
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)(หลัก
สูตรจัดตั้ง)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง) โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาสมนาคุณ ครูฝึก / วิทยากร,คาอุปกรณ์
สาธิต/เครื่องมือดับเพลิง,คาอาหารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม/วิทยากร/เจาหนาที่โครงการ,อาหารวางและเครื่องดื่ม
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม/วิทยากร/เจาหนาที่
โครงการ,วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องเขียน,คาถายเอกสารประกอบ
การฝึกอบรม,คาป้ายโครงการฯ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2550
 มาตรา 41 ใหผูอํานวยการจัดใหมีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิด
ชอบ เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหความชวยเหลือเจาพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผู
อํานวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดใหเทศบาลตําบล มีหนาที่อื่นตาม
ที่กฎหมายบัญญัติใหเป็นหนาที่ของเทศบาล และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2562 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หนาที่....5.....ลําดับที่..1.....
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ       

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ตาง ๆ เชน มุง เปล
นอน จอบ เสียม มีด ไมกวาด  ฯลฯ     

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  เชน อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไมอัด  ไม
แปรรูป  ฯลฯ         

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ
 เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล  ฯลฯ     

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายตางๆเชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผา ถุงเทา รองเทาฯลฯ     

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงตางๆเชน เครื่องดับ
เพลิง สายสงน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ํา น้ํายาเคมีดับเพลิง ชุดดับเพลิง
อื่นๆ ฯลฯ     
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งบลงทุน รวม 136,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 136,800 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

ปมน้ําบาดาล จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องสูบน้ําแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุมใต
น้ํา (submersible pump) ขนาด 1.5 แรงมา ขนาดทอสงน้ํา 1-
1/4 นิ้ว ปริมาณน้ําไมนอยกวา 70 ลิตร/นาที อัตราสงสูงไมต่ํา
กวา 56 เมตร มอเตอร์ ขนาด 4 นิ้ว 220 โวลท์ จํานวน 1
 เครื่อง (ตามรางขอบเขตและรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) ราคาตามทองตลาดปจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หนา 32 ลําดับที่ 3
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งกลองวงจรปิดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 115,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการติดตั้งกลองวงจรปิดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ประกอบดวย 
ติดตั้งกลองโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร   จํานวน 4 ตัว
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 4
 ชอง จํานวน 2 ตัว
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยาน 2562)
3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 400 WATTS  จํานวน 2
 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
4. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ CCTV CABINET พรอมพัดลมระบาย
อากาศ
5. สาย UTB CAT5E ภายนอกอาคาร 200 เมตร
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ FIBER OPTIC MEDIA CONVERTER
7. สายนําสัญญาณ FIBER OPTIC 6 CORE 1,000 เมตร
8. พรอมติดตั้ง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 80 ลําดับที่ 13
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนปกครองอําเภอปาติ้วตามโครงการป้องกันและ
แกไขปญหายาเสพติด อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 หนา 34 ลําดับที่ 1

งานจราจร รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล เชน เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร.  ฯลฯ     
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจัดทําป้ายชื่อโครงการฯ, คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม,คาอาหารกลางวัน,คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน มาตรา 50  (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบรอย การ
ดูแลการจราจร และสงเสริม สนับสนุนหนวยงานอื่นในการปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาว  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การ
รักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่  81  ลําดับที่ 17
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาจัดทําป้ายชื่อโครงการฯ และป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ,คา
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน,คาจัดซื้อเครื่องดื่มบริการ
ประชาชนประจําจุดตรวจฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน มาตรา 50  (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบรอย การ
ดูแลการจราจร และสงเสริม สนับสนุนหนวยงานอื่นในการปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาว  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16  (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การ
รักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่  79  ลําดับที่  10
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาจัดทําป้ายชื่อโครงการฯ และป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ,คา
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน,คาจัดซื้อเครื่องดื่มบริการ
ประชาชนประจําจุดตรวจฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน มาตรา 50  (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบรอย การ
ดูแลการจราจร และสงเสริม สนับสนุนหนวยงานอื่นในการปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาว  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16  (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การ
รักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่  79  ลําดับที่  11
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,949,692 บาท

งบบุคลากร รวม 1,555,692 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,555,692 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,068,492 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปี     
    
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการกองและ
ตําแหนงบริหารอื่นๆที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบ     
    
     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 403,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง     
    
    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
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งบดําเนินงาน รวม 394,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 28,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล เชน เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง และผูปฏิบัติงานของเทศบาล     

ค่าใช้สอย รวม 294,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาบอกรับวารสาร  คา
จางเหมาบริการ คาจัดทําพัสดุ  และคาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ     
    
         

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ใหแกพนักงาน
เทศบาล, พนักงานจาง ของหนวยงานกองการศึกษาและผูที่
เทศบาลสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมใหแก พนักงาน
เทศบาล, พนักงานจาง ของหนวยงานกองการศึกษาและผูที่
เทศบาลสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการจัดทําแผนการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดทําแผนการ
ศึกษา 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (9)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50(6)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่  106  ลําดับที่  6

โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดหาบุคลากร
ทางการศึกษา  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดหาบุคลากร
ทางการศึกษา 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (9)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50(6)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่  106  ลําดับที่  5
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โครงการบริหารงานหองสมุดไอทีและศูนย์การเรียนรูชุมชน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการบริหารงานหอง
สมุดไอทีและศูนย์การเรียนรูชุมชน ไดแก  คาจาง
เหมาบริการ , คาวัสดุสํานักงานที่จําเป็น,คาวัสดุคอมพิวเตอร์ , คา
บํารุงและซอมแซมวัสดุและอุปกรณ์ตางๆภายในหองสมุดไอทีฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 106  ลําดับที่  4

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแหลงเรียนรูและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแหลงเรียนรูและการศึกษาตามอัธยาศัย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (9)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50(6)(7)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 107  ลําดับที่  7

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ       

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ
  เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  แผนป้าย กระดาษ
เขียนโปสเตอร์,รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการอัดหรือขยายสี  แผน
เทปบันทึกเสียงรูปภาพ ฯลฯ     
    
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หมึกปริ้น  ฯลฯ     
    
    

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์  คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส์(GFMIF)ฯลฯ     
    
     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ คาวิทยุติดตามตัว คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร์เน็ตและคาสื่อสาร
อื่นๆ ฯลฯ    
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,865,320 บาท
งบบุคลากร รวม 2,100,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,100,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,670,340 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปี     
    
     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะใหกับผูที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบ ฯ
    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 323,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง     
    
    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 22,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
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งบดําเนินงาน รวม 1,667,460 บาท
ค่าใช้สอย รวม 988,840 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันไหวครู จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดกิจกรรมวัน
ไหวครู เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (9) (11)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50(6)(7) (8)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่  107 ลําดับที่  8     

โครงการประชุมผูปกครอง จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดประชุมผู
ปกครอง เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่มฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (9) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน  มาตรา 50(6)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 107  ลําดับที่  9     
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โครงการป้องกันเด็กจมน้ําในสถานศึกษา จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องการเด็กจม
น้ําในสถานศึกษา เพื่อฝึกอบรมการชวยเหลือตัวเองกรณีเกิด
อุบัติเหตุทางน้ํา เชน คาตอบแทนวิทยากรในการ ,ฝึกอบรมคา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ , คาอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (30) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (6) (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว   หนาที่ 111 ลําดับที่ 32
  

โครงการปจฉิมนิเทศน์ จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการปจฉิมนิ
เทศน์ เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ คาตกแตงสถานที่ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (9)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน  มาตรา 50(6)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 106  ลําดับที่  1
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โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  โดยมีคาใชจาย 1. กิจกรรมรัก
การอาน เชน ซื้อหนังสือนิทาน 2.กิจกรรมหนูนอยรัก
เกษตร เชน ซื้อเมล็ดพันธ์พืช
3.กิจกรรมภาษาพาเพลิน เชน ซื้อสื่อดานภาษา เป็นตน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (9)(10) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (6)(7) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว   หนาที่ 107  ลําดับที่ 18     

โครงการสถานศึกษาปลอดโรค จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสถานศึกษา
ปลอดโรค โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาตอบแทนวิทยากร , คา
อาหารวาง/เครื่องดื่ม , คาจัดซื้อหนังสือนิทานสงเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค ,คาจัดซื้อโมเดลอาหารสําหรับเด็ก 1 - 5 ปี , คา
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (9) (17) (19)(23) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 109 ลําดับที่ 26
   

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 957,840 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถานศึกษา  ดังนี้
1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปาติ้ว นักเรียน ณ วันที่ 21
 กรกฎาคม 2564 จํานวน 108 คน
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 -คาอาหารกลางวัน 108คนๆ21บาท จํานวน200วัน เป็น
เงิน453,600บาท
 -คารายหัว 108คนๆละ1,700บาท เป็นเงิน 183,600บาท
 -คาหนังสือ  จํานวน 108 คน คนละ200 บาท เป็นเงิน 21,600
บาท
 -คาอุปกรณ์การเรียน  จํานวน 1082 คน ๆละ 200 บาท เป็น
เงิน 21,600 บาท
 -คาเครื่องแบบ  จํานวน 108 คน ๆละ 300 บาท เป็น
เงิน 32,400 บาท
 -คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จํานวน 108 คน ๆละ 430 บาท เป็น
เงิน 46,440 บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว นักเรียน ณ วันที่ 21
 กรกฎาคม 2564 จํานวน 24 คน  
 -คาอาหารกลางวัน  จํานวน 24 คนๆละ 21 บาท จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน123,480 บาท
 -คารายหัว  จํานวน 24 คน ๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 40,800
 บาท
 -คาหนังสือ  จํานวน 24 คน ๆละ 200 บาท เป็นเงิน 4,800บาท
 -คาอุปกรณ์การเรียน  จํานวน 24 คน ๆละ 200 บาท เป็น
เงิน 4,800 บาท
 -คาเครื่องแบบ  จํานวน 24 คน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 7,200
 บาท
 -คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จํานวน 24 คน ๆละ 430 บาท เป็น
เงิน10,320บาท
3.คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  (ระบบADSL) จํานวน 7,200
บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (6)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน พ.ศ.2542 
หมวด 2 มาตรา 16 (9) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท.0816.2
/ว3924 ลว. 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ของ
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องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 106 ลําดับที่ 2

โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสนับสนุนพัฒนา
คุณภาพผูเรียน เพื่อเป็นการแบงเบาภาระคาใชจายเกี่ยวกับการ
ศึกษาแกผูปกครอง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (9) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (6)(7) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่  106 ลําดับที่ 3
     

ค่าวัสดุ รวม 582,620 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 544,620 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ตาง ๆ เชน คาอาหาร
เสริม(นม) ผงซักฟอก  สบู  จอบ เสียม มีด ไมกวาด บุงกี๋ ฯลฯ
     
   
    

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  เชน อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไมอัด  ไม
แปรรูป  ฯลฯ     
     
     

วัสดุการเกษตร จํานวน 8,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน ปุ๋ย  วัสดุเพาะ
ชํา ไมดอกไมประดับฯลฯ     
     
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 96,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปาติ้ว/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว/ในที่สาธารณะ ฯลฯ    
     
     

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลปาติ้ว/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว/ในที่
สาธารณะ ฯลฯ     
     
     

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาโทรศัพท์พื้นฐาน/โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ     
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งบลงทุน รวม 479,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 479,500 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตอเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 77,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุงตอเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว(ตามแบบรูปรายการเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบันพ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (6)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แกไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 หนา 29 ลําดับที่ 1  

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(หอประชุมโรงเรียนปาติ้วรม
โพธาภินันท์นุกูล)

จํานวน 402,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์(หอประชุมโรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันท์นุกูล)(ตาม
แบบรูปรายการเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (6)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แกไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 หนา29ลําดับที่ 2  
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งบเงินอุดหนุน รวม 617,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 617,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดหาอาหารกลางวัน จํานวน 617,400 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนโรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันท์นุกูล ตามโครงการ
จัดหาอาหารกลางวัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 107 ลําดับที่  17
   
 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,324,640 บาท

งบบุคลากร รวม 1,041,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,041,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 981,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปี     
     
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับตําแหนงผูอํานวยการกอง
และตําแหนงบริหารอื่นๆที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ     
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งบดําเนินงาน รวม 216,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล เชน  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ คาตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจาง  ฯลฯ     
    
    
    

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแก  พนักงานเทศบาล  และผูมีสิทธิ์
ไดรับตามระเบียบฯ     
   
    
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  พนักงาน
เทศบาล  และผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ     
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ใหแกพนักงาน
เทศบาล, พนักงานจาง ของหนวยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอมและผูที่เทศบาลสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมใหแก พนักงาน
เทศบาล, พนักงานจาง ของหนวยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอมและผูที่เทศบาลสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ
  เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ     
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์  เชน สําลี และผาพัน
แผล เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ํายาตางๆ ฯลฯ     
     
     
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หมึกปริ้น  ฯลฯ     
     
     
    

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ
(ศพอส.)/ในที่สาธารณะ  ฯลฯ 
    
     
     

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ(ศพอส.)/ในที่สาธารณะ  ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 66,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,800 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ จํานวน 66,800 บาท

รถจักรยานยนต์ระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟ้า มอเตอร์ 800
 วัตต์  แบบสงกําลังไปยังเฟองทาย พรอมติดตั้งหลังคาไฟ
เบอร์  จํานวน 1 คัน งบประมาณ 66,800.-บาท(ตามรางขอบเขต
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด) ราคาตามทองตลาดปจจุบัน
 -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 หนา 19
 ลําดับที่ 1   
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 335,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตามชวงที่ระบาด) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคระบาด
ในชุมชน (ตามชวงที่ระบาด) เชน คาน้ํายาฉีดพนหมอกควันกําจัด
ยุงลาย  คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา คาทรายทีมีฟอส  คาวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบะบปจจุบัน มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (4)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) หนา 82
 ลําดับที่ 5        
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โครงการควบคุมโรควัณโรค /โรคเอดส์ในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการควบคุมโรค
วัณโรค  โรคเอดส์ในชุมชน เชน คาวิทยากรในการใหความรูเกี่ยว
กับโรค คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
2565)หนา 83 ลําดับที่ 8
   
    
     

โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการตรวจคัดกรองเบา
หวานและความดันโลหิต เชน คาวิทยากรในการใหความรูเกี่ยว
กับโรค คาสงตรวจหองแลปอานคาเลือด  คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)  หนา 83
 ลําดับที่ 7
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โครงการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเตานม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการตรวจคัดมะเร็ง
ปากมดลูกมะเร็งเตานม เชน คาวิทยากรในการใหความรูเกี่ยวกับ
โรค คาสงตรวจหองแลป คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)  หนา 83
 ลําดับที่ 9    
     
     

โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรูผูนําชุมชนในดานสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการพัฒนาเพิ่มพูน
ความรูผูนําของชุมชนในดานสาธารณสุข เชน  คาวิทยากรในการ
ฝึกอบรม  คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจุุบัน มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (6)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) หนา 82
 ลําดับที่ 2
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไขเลือดออก เชน   คาน้ํายาในการฉีดพนหมอกควันกําจัด
ยุง  คาทรายทีมีฟอส   คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (4)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 82
 ลําดับที่ 3
        
     

โครงการรณรงค์และสงเสริมการตรวจสุขภาพประจําปี จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  โครงการรณรงค์และสง
เสริมการตรวจสุขภาพประจําปี เชน คาสงตรวจหองแลป  คา
อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (4)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 83
 ลําดับที่ 13
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โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพจิตผู
สูงอายุเชน คาวิทยากรในการใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ของผูสูงอายุ คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบะบปจจุบัน มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (7)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565) หนา 83
 ลําดับที่ 10
      
     

โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน   โครงการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก เชน คาไขไก คานมผง คาอาหารเสริมอื่นๆ
สําหรับเด็ก  คาวิทยากรในการใหความรูในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับฉบับ มาตรา 50 (7)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565) หนา 82
 ลําดับที่ 1
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบา เชน คา
วัคซีน คาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (4)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) หนา 82
 ลําดับที่ 4
     
     
     

โครงการใหบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการใหบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
ตางๆ ที่ใชในการใหบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดใหเทศบาลตําบล มีหนาที่อื่นตาม
ที่กฎหมายบัญญัติใหเป็นหนาที่เทศบาล มาตรา 51 (6) กําหนดให
เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆในเขตเทศบาลใหมีและบํารุง
สถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข และพระราชบัญญัติการ
แพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826
ลงวันที่  17  กันยายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 หนาที่  14  ลําดับที่ 1  
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โครงการอนามัยโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน   โครงการอนามัย
โรงเรียน เชน คาอาหารเสริมอื่นๆสําหรับเด็ก  คาวิทยากรในการ
ใหความรูในการดูแลสุขภาพ คาอาหารและ เครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขปจจุบันถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (7)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565) หนา 83
 ลําดับที่ 6

    
   
     

โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน   โครงการแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพ เชน คาวิทยากรผูนําเตน คาน้ําดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (7)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565) หนา 83
 ลําดับที่ 11
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งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการบริจาคโลหิต จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนปกครองอําเภอปาติ้วตามโครงการบริจาค
โลหิต(โครงการบริจาคโลหิต โดยเสด็จพระราชกุศล และเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมรานี
นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) หนาที่  84 ลําดับที่ 15
    
    
     

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ตามโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) เทศบาลตําบลปาติ้ว  หนา 84 ลําดับที่ 18
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โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ตามโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) เทศบาลตําบลปาติ้ว แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
 7 พ.ศ.2564 หนา35 ลําดับที่ 2
     

โครงการรณรงค์และแกไขปญหา ยาเสพติด To be number one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ตามโครงการ
รณรงค์และแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) เทศบาลตําบลปาติ้ว แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7
 พ.ศ. 2564หนา35 ลําดับที่ 3
     

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ตามโครงการ
อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น(พ.ศ.2561
-2565) เทศบาลตําบลปาติ้ว แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7
พ.ศ.2564หนา35 ลําดับที่  1
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 275,320 บาท

งบบุคลากร รวม 163,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 163,320 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 145,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
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งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดหาเครื่องนุงหมกันหนาวใหกับผูสูงอายุ ผูพิการและผูยาก
ไรในเขตเทศบาล

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดหาเครื่องนุง
หมกันหนาวใหกับผูสูงอายุฯโดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คา
เครื่องนุงหมกันหนาว
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (10)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564
 หนาที่ 15 ลําดับที่  3
   

โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการบานมั่นคงเพื่อ
คนยากจนในเขตเทศบาล
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (10)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564
 หนาที่ 15 ลําดับที่  2
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โครงการสงเคราะห์ผูยากไรในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเคราะห์ผูยาก
ไรในชุมชน
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (10)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 หนาที่ 15
 ลําดับที่  1
    

งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร ในการดําเนินการตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตอําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 หนาที่ 15
 ลําดับที่  4
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 418,840 บาท

งบบุคลากร รวม 312,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 312,840 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 300,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล  ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง  
    
    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
     
    
     
     

งบดําเนินงาน รวม 76,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 76,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  หลอดไฟฟ้า  สายไฟ
ฟ้าฯลฯ     
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  เชน อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไมอัด  ไม
แปรรูป  ฯลฯ     
     
    
     

วัสดุสํารวจ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ เชน บันไดอะลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ     
     

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   ถนนเทศบาล 2 หมู 12 ต.โพธิ์
ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 2 หมูที่ 12
 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร จํานวน 3 ตน งบ
ประมาณ 30,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น(พ.ศ.2561
-2565)  เทศบาลตําบลปาติ้ว แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 7 พ.ศ.2564 หนาที่ 25 ลําดับที่ 3
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งานสวนสาธารณะ รวม 735,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล  ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง  
    
    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
     
    
     
     

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

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาบอกรับวารสาร  คา
จางเหมาบริการ คาจัดทําพัสดุ  และคาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ     
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ค่าวัสดุ รวม 18,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด  สบู ผงซัก
ฟอก แปรง ฯลฯ     
     

วัสดุการเกษตร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช วัสดุเพาะชํา ฯลฯ     
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  ฯลฯ   
     
     
    

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ  ฯลฯ   
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งบลงทุน รวม 292,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 292,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เทศบาล
ตําบลปาติ้ว

จํานวน 292,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงสวน
สุขภาพฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เทศบาลตําบลปาติ้ว โดย
การซอมแซมรั้ว,ทาสี,ซอมแซมระบบไฟฟ้า,กอสรางรั้วยาว
รวม 50.00เมตร(ตามแบบรูปรายการเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (13)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (9)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565)  เทศบาล
ตําบลปาติ้ว แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564
 หนา 25 ลําดับที่ 2
     

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,780,000 บาท
งบบุคลากร รวม 394,200 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล  ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 65,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
     
    
     
     

งบดําเนินงาน รวม 889,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง และผูปฏิบัติงานของเทศบาล     

ค่าใช้สอย รวม 635,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาบอกรับวารสาร  คา
จางเหมาบริการ คาจัดทําพัสดุ  และคาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาล เชน คานําขยะไปทิ้งและกําจัดใหกับเทศบาลเมือง
ยโสธร ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (17)(18)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว หนา 113 ลําดับที่ 1
  
    

    

โครงการขุดลอกทอระบายน้ําในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการขุดลอกทอระบาย
น้ําในเขตเทศบาล เชน คาวัสดุ และอุปกรณ์ ในการขุดลอกทอ
ระบายน้ําในเขตเทศบาล ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (17) (29) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว หนา 113 ลําดับที่ 4   
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โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการชุมชนจัดการขยะ
ครบวงจร เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในกิจกรรมคัด
แยกขยะกอนทิ้ง ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (17) (29) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว หนา 113 ลําดับที่ 3   
     

โครงการชุมชนรักษ์สะอาด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน  โครงการชุมชนรักษ์
สะอาด เชน อุปกรณ์ในการทําความสะอาดชุมชน  ไม
กวาด มีด จอบ ตะกรา คาน้ําดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (17) (18) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว หนา 113 ลําดับที่ 6    
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝ้าระวังสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายเฝ้าระวังสิ่งแวดลอม เชน คาวิทยากรในการฝึกอบรม คา
อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (17) (18)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565)  เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หนา 113 ลําดับที่ 2    
     

โครงการรณรงค์ติดตั้งบอดักไขมันสถานประกอบการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์ติดตั้งบอดัก
ไขมันในสถานประกอบการ เชน คาวัสดุ และอุปกรณ์ ในการทํา
บอดักไขมัน ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แก
ไขเพิ่เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (17) (18)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว หนา 113 ลําดับที่ 5   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ     
     
    

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ตาง ๆ เชน มุง เปล
นอน จอบ เสียม มีด ไมกวาด  ฯลฯ     
     
    
    

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  เชน อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไมอัด  ไม
แปรรูป  ฯลฯ     
     
     
    

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ
 เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล  ฯลฯ     
     
     
    

     
     
    

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายตางๆเชน เครื่อง
แบบ  เสื้อ กางเกง ผา ถุงเทา รองเทาฯลฯ     
    
     
    

งบลงทุน รวม 496,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 496,800 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางบอกําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 496,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางบอกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (18)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (3)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565)  เทศบาล
ตําบลปาติ้ว แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564
 หนา 30 ลําดับที่ 1
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดเก็บขอมูลพื้น
ฐานการพัฒนาจัดทําแผนฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (1)
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 หนาที่ 17
 ลําดับที่  2
    

โครงการจัดทําป้ายคณะกรรมการชุมชน/ป้ายบาน จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดทําป้ายคณะ
กรรมการชุมชน/ป้ายบาน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (17)
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564
 หนาที่ 17 ลําดับที่  1
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โครงการสงเสริมสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย 
คาสมนาคุณวิยากร,คาถายเอกสาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คา
อาหารกลางวัน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 หนาที่ 17
 ลําดับที่  5
     

โครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมอาชีพให
กับประชาชนในเขตเทศบาล เชนคาวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร ฯลฯ
 - เป็นไปตาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (6) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน  มาตรา 50 (6) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  หนาที่  86 ลําดับที่  1  
 -กองการศึกษา
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 118,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 118,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 88,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการแขงขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัย เชน เงินรางวัลคาตอบแทนกรรมการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (9) (14)
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน  มาตรา 50 (7)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 87 ลําดับที่  5
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โครงการจัดการแขงขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดการแขงขัน
กีฬา เชน เงินรางวัล  , คาป้ายไวนิลคาจัดหาชุดกีฬาสําหรับนัก
กีฬา ,คาตอบแทนกรรมการ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (14) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน  มาตรา 50 (7)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว   หนาที่ 87 ลําดับที่ 1
   

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการวันเด็กแหง
ชาติ เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการคาตกแตงสถานที่ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (9)(10)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่  87  ลําดับที่  2    
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โครงการสงเสริมความเขมแข็งสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลปาติ้ว เชน คาอาหาร
กลางวันผูเขาอบรม,คาวัสดุ/อุปกรณ์,คาป้ายโครงการ,คา
วิทยากร, คาน้ําดื่ม/อาหารวาง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (30) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน  มาตรา 50 (6)(9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 หนาที่ 27
 ลําดับที่ 1

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬาตาง ๆ เชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูก
ปิงปอง ไมตีปิงปอง ลูกแชร์บอลฯลฯ     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 699,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 419,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 419,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 320,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง เชน  คาเงินรางวัล  คาตกแตงสถานที่  คาเชาเวที
พรอมเครื่องเสียง ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (8)(11)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน  มาตรา 50 (8)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 106 ลําดับที่ 6    
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 38,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง เชน  คาเงินรางวัล  คาตกแตงสถานที่  คาเชาเวที
พรอมเครื่องเสียง ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (8)(11)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน  มาตรา 50 (8)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 106 ลําดับที่ 6
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โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลักเมืองและรดน้ําขอพรผูสูงอายุและแห
รูปเหมือนหลวงปูโพธาภินันท์

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงานสรงน้ํา
ศาลหลักเมืองรดน้ําขอพรผูสูงอายุและแหรูปเหมือนหลวงปูโพ
ธาภินันท์ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ คาจางเหมาจัดทํา
ภัตตราหารถวายพระสงฆ์ คาปจจัยถวามพระสงฆ์ คาบวงสรวง
ศาลหลักเมือง ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16(8) (11)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน  มาตรา 50 (8)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 88 ลําดับที่ 8

โครงการจัดทําเอกสารแนะนําแหลงทองเที่ยว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดทําเอกสาร
แนะนําแหลงทองเที่ยว ประกอบดวย คาจัดทําเอกสารแนะนํา
แหลงทองเที่ยว 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (8) (11)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 88 ลําดับที่ 14
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โครงการพาบุตรหลานเขาวัด จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการพาบุตรหลาน
เขาวัด  เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการคาปจจัยถวายพระ
สงฆ์ คาภัตตราหารถวายพระสงฆ์
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (9) (11)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (7) (8)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่  88  ลําดับที่  12    

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองอําเภอปาติ้ว จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงศาลหลัก
เมืองอําเภอปาติ้ว โดยการเทพื้นคอนกรีต 9 ตร.ม. ปูแผนตัว
หนอนคอนกรีต พื้นที่ไมนอยกวา 470 ตร.ม.(ตามแบบรูปรายการ
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (8)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565)  เทศบาล
ตําบลปาติ้ว แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564
 หนา27 ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรวมสืบสานประเพณี จัดขบวนแหบั้งไฟโบราณในงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนปกครองอําเภอปาติ้ว ตามโครงการรวมสืบสาน
ประเพณี จัดขบวนแหบั้งไฟโบราณในงานประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดยโสธร(โครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจําปี 2565)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่  89 ลําดับที่ 18

   
     

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนวัดบูรพา หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปา
ติ้ว จังหวัดยโสธร ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติ(บุญผะเหวด)ประจําปี พ.ศ.2565 
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 88 ลําดับที่ 7     
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โครงการจัดงานประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาทจําลองและปิด
ทองรูปเหมือนหลวงปูโพธาภินันท์(บุญเดือนสาม)

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนวัดปาสุริยาลัย หมู 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปา
ติ้ว จังหวัดยโสธร ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีปิดทอง
รอยพระพุทธบาทจําลองและปิดทองรูปเหมือนหลวงปูโพ
ธาภินันท์ (บุญเดือนสาม) ประจําปี พ.ศ.2565
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไข  เพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 88 ลําดับที่ 9     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,945,309 บาท

งบบุคลากร รวม 1,890,309 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,890,309 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,592,589 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปี     
    
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับตําแหนงปลัดเทศบาล และ
ตําแหนงบริหารอื่นๆที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ          

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 237,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล  ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง  
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งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล เชน  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจาง  ฯลฯ     
     
    
    

     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  พนักงาน
เทศบาล  และผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ     
    
    
    

งานก่อสร้าง รวม 2,653,340 บาท
งบบุคลากร รวม 429,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 429,840 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 405,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล  ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง   
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
     
     
    
    

งบดําเนินงาน รวม 422,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง และผูปฏิบัติงานของเทศบาล     
     
   
     

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาบอกรับวารสาร  คา
จางเหมาบริการ คาจัดทําพัสดุ  และคาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ใหแกพนักงาน
เทศบาล, พนักงานจาง ของหนวยงานกองชางและผูที่เทศบาลสั่ง
ใหไปปฏิบัติราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมใหแก พนักงาน
เทศบาล, พนักงานจาง ของหนวยงานกองชางผูที่เทศบาลสั่งใหไป
ปฏิบัติราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการจัดทําและวางระบบผังเมืองในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตาม  โครงการจัดทําและวางระบบผังเมือง
ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ประกอบดวยคาศึกษาออกแบบการ
วางแผนผังเมืองภายในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (25)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนา 62 ลําดับที่ 15     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ     
    
    
     

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ชั้น
วางเอกสารฯลฯ
     
        

วัสดุกอสราง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  เชน อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไมอัด  ไม
แปรรูป  ฯลฯ     
    
     
    

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ
 เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล  ฯลฯ     
   
    
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หมึกปริ้น  ฯลฯ     
     
     
    

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ  เชน  มิเตอร์น้ํา- ไฟฟ้า  ตะแกรง
กันสวะ  หัวเชื่อมแก๊ส  ฯลฯ        
   
    
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์  คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงิน  ในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส์(GFMIF)ฯลฯ     
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งบลงทุน รวม 1,801,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,801,500 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางรั้วสระน้ําสาธารณะ(ดงนาหมื่น) หมู 4 ต.โพธิ์ไทร อ
.ปาติ้ว จ.ยโสธร

จํานวน 237,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางรั้วสระน้ํา
ขางโรงพยาบาลปาติ้ว โดยการกอสรางรั้ว TAPE A" ยาว 78.00
 เมตร TAPE B" ยาว 28.00 เมตร ประตูเหล็กกวาง 5.00
 เมตร(ตามแบบรูปรายการเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (9)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565)  เทศบาล
ตําบลปาติ้ว แกไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 1 ลําดับที่ 1

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 ม.12  ต.โพธิ์ไทร อ
.ปาติ้ว จ.ยโสธร

จํานวน 460,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล
. ซอยเทศบาล 13 หมู 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร  โดยกอสรางถนน คสล.กวาง 5.00 เมตร ยาว 157
 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 785 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (2)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565)  เทศบาล
ตําบลปาติ้ว แกไข  ครั้ง 4 พ.ศ.2564 หนา 3 ลําดับที่ 2
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โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 18/1 หมู 4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

จํานวน 339,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล
. ซอยเทศบาล 18/1 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร  โดยกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00
 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอย
กวา 500.00 ตารางเมตร ยกบอพักน้ําจําวน 24 บอ (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (2)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565)  เทศบาล
ตําบลปาติ้ว แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564
 หนา 38 ลําดับที1่0

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 4 ม.12  ต.โพธิ์ไทร อ.ปา
ติ้ว จ.ยโสธร

จํานวน 74,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล
. ซอยเทศบาล 4 หมู 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร  โดยการกอสรางถนน คสล.กวาง 4.00 เมตร ยาว 30
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 130 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (2)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565)  เทศบาล
ตําบลปาติ้ว แกไข  ครั้ง 4 พ.ศ.2564 หนา 3 ลําดับที่ 1
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โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 18 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

จํานวน 297,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการขยายไหลทาง คสล
.ซอยเทศบาล 18 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร โดยขยายไหลทาง คสล.พื้นที่ไมนอยกวา 400.00 ตาราง
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา เสนผาศูนย์
กลาง 0.40x1.00 เมตร ยาวรวม 60.00 เมตร พรอมบอพักน้ํา
จํานวน 5 บอ  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (2)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565)  เทศบาล
ตําบลปาติ้ว แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564
 หนา 37ลําดับที่ 9

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 15 หมู 5 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

จํานวน 115,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. ซอยเทศบาล 15 หมู 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปา
ติ้ว จังหวัดยโสธร  โดยวางทอระบายน้ํา คสล. เสนผาศูนย์
กลาง 0.40x1.00 เมตร ยาวรวม 55.00 เมตร พรอมบอพัก
น้ํา จํานวน 5 บอพัก ,ขยายไหลทาง คสล.หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 85 ตร.ม.,ถมดิน 60 ลบ.ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 51 (8)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565)  เทศบาล
ตําบลปาติ้ว แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564
 หนา 37ลําดับที่ 4
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหัวลิง หมู 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ
.ยโสธร

จํานวน 279,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวางปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หนองหัวลิง หมู 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร  โดยการ
ติดตั้งไฟถนน จํานวน 17 ตน  (ตามแบบรูปรายการเทศบาลตําบล
ปาติ้วกําหนด)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 51 (7)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565)  เทศบาล
ตําบลปาติ้ว แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564
 หนา 37ลําดับที8่

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการเกษตรโดยใชปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการ
เกษตรโดยใชปุ๋ยอินทรีย์ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (6) (16)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (6) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564
 หนาที่ 13 ลําดับที่  3
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โครงการสงเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม ไรนาสวนผสม เกษตร
นวัตกรรมใหมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการ
เกษตรแนวทฤษฎีใหม ไรนาสวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหม ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (6) (16)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (6) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลปาติ้ว  แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564
 หนาที่ 13 ลําดับที่ 1
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 หนาที่ 18
 ลําดับที่  1    
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 942,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 610,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาบอกรับวารสาร  คา
จางเหมาบริการ คาจัดทําพัสดุ  และคาธรรมเนียมตาง ๆ ฯลฯ     
    
    
     
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการตรวจสุขาภิบาล
สถานประกอบการ เชน คาน้ํายาตรวจสาร  คาวิทยากร คาวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบันมาตรา 16 (19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (4)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หนา 90 ลําดับที่ 1    
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โครงการอบรมผูประกอบการตลาดสดเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมผูประกอบ
การตลาดสดเทศบาล เชน คาวิทยากร คาน้ํายาตรวจสารปนเปลื้อ
นในอาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (3) (17) (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หนา 90 ลําดับที่ 2     
     

โครงการอบรมผูประกอบการรานคา แผงลอย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมผูประกอบ
การรานคา/แผงลอย เชน คาวิทยากร คาน้ํายาตรวจสารปนเปลื้อ
นในอาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (17) (19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หนา 90 ลําดับที่ 3
     
     

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:47:02 หนา : 118/120



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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ เทปพันสายไฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ     
     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ตาง ๆ เชน ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง  มีด ไมกวาด  ฯลฯ     
     
    
     

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  เชน อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไมอัด  ไม
แปรรูป  ฯลฯ     
    
    
     

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล/ในที่สาธารณะ ฯลฯ    
    
     
    

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:47:02 หนา : 119/120



คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในตลาดสดเทศบาล/ในที่
สาธารณะ  ฯลฯ   
     
    
    
  
    
     
    

งบลงทุน รวม 332,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 332,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงลานคาตลาดชุมชน เทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 332,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุงลานคาตลาด
ชุมชน เทศบาลตําบลปาติ้ว  โดยการเสริมผิวแอสฟลท์ติก
คอนกรีต พื้นที่ไมนอยกวาง 1,032.00 ตารางเมตร หนา 0.04
 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50(9) ,51(3)
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 16(3)
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว แกไขครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 หนา 2 ลําดับที่ 1
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 129,987

คาชําระหนี้เงินกู 1,252,123

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

198,600

เงินสํารองจาย 358,819

เบี้ยยังชีพความพิการ 672,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 6,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3,584,400

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

150,000

คาบํารุงสมาคมองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

32,310

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

631,230

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

160,230

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 129,987

คาชําระหนี้เงินกู 1,252,123

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

198,600

เงินสํารองจาย 358,819

เบี้ยยังชีพความพิการ 672,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 6,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3,584,400

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

150,000

คาบํารุงสมาคมองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

32,310

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

631,230

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

160,230
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบเขากองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นของ
เทศบาล

70,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,029,720 510,120 726,960 145,320 737,640

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

4,150,660 239,640 2,738,832 981,840

เงินประจําตําแหนง 204,000 60,000 60,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

103,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบเขากองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นของ
เทศบาล

70,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 643,560 3,793,320

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

1,592,589 9,703,561

เงินประจําตําแหนง 60,000 384,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

103,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

84,000 36,000 46,860 18,000 89,400

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 180,000 72,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 20,000 8,000 40,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

22,000 30,000 20,000 10,000

คาเบี้ยประชุม 16,500

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

33,600 8,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,000 50,000 20,000 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 630,000 110,000 650,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

24,000 298,260

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 252,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 88,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

5,000 87,000

คาเบี้ยประชุม 16,500

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

50,000 91,600

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,000 270,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 30,000 200,000 1,620,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต

2,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

120,000 10,000 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

50,000 5,000 10,000

โครงการ อปพร. รักษา
ความสงบเรียบรอยใน
งานประเพณีบุญเดือน
สาม

15,000

โครงการ/กิจกรรมปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

40,000

โครงการ/กิจกรรม
สําคัญตางๆ
ตามนโยบายจังหวัดและ
รัฐบาล

40,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล

50,000

โครงการกิจกรรมเดิน
รณรงค์วันตอตานยา
เสพติดโลก (26 
มิถุนายน)

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต

2,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 170,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

10,000 75,000

โครงการ อปพร. รักษา
ความสงบเรียบรอยใน
งานประเพณีบุญเดือน
สาม

15,000

โครงการ/กิจกรรมปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

40,000

โครงการ/กิจกรรม
สําคัญตางๆ
ตามนโยบายจังหวัดและ
รัฐบาล

40,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล

50,000

โครงการกิจกรรมเดิน
รณรงค์วันตอตานยา
เสพติดโลก (26 
มิถุนายน)

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรมวัน อป
พร.

5,000

โครงการขุดลอกทอ
ระบายน้ําในเขต
เทศบาล

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
เด็กปฐมวัย

โครงการควบคุมโรค
ระบาดในชุมชน(ตาม
ชวงที่ระบาด)

10,000

โครงการควบคุมโรค
วัณโรค /โรคเอดส์ใน
ชุมชน

5,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยู
หัว(28 กรกฎาคม)

50,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ทองถิ่นไทย

2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรมวัน อป
พร.

5,000

โครงการขุดลอกทอ
ระบายน้ําในเขต
เทศบาล

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
เด็กปฐมวัย

8,000 8,000

โครงการควบคุมโรค
ระบาดในชุมชน(ตาม
ชวงที่ระบาด)

10,000

โครงการควบคุมโรค
วัณโรค /โรคเอดส์ใน
ชุมชน

5,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา

50,000 50,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยู
หัว(28 กรกฎาคม)

50,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ทองถิ่นไทย

2,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ปิยมหาราช

5,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ไหวครู

2,000

โครงการจัดเก็บขอมูล
พื้นฐานการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

18,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงานวันขึ้นปี
ใหม

12,000

โครงการจัดงานวัน
คลายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และ
วันพอแหงชาติ(5 
ธันวาคม)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ปิยมหาราช

5,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ไหวครู

2,000

โครงการจัดเก็บขอมูล
พื้นฐานการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

18,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

320,000 320,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

38,000 38,000

โครงการจัดงานวันขึ้นปี
ใหม

12,000

โครงการจัดงานวัน
คลายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และ
วันพอแหงชาติ(5 
ธันวาคม)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

30,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแมแหง
ชาติ (12 สิงหาคม)

20,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

6,000

โครงการจัดงานสรงน้ํา
ศาลหลักเมืองและรดน้ํา
ขอพรผูสูงอายุและแห
รูปเหมือนหลวงปู่โพธาภิ
นันท์

โครงการจัดทําป้ายคณะ
กรรมการชุมชน/ป้าย
บาน

18,000

โครงการจัดทําแผนการ
ศึกษา

5,000

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่นเทศบาลตําบลป่าติ้ว

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

30,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแมแหง
ชาติ (12 สิงหาคม)

20,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

6,000

โครงการจัดงานสรงน้ํา
ศาลหลักเมืองและรดน้ํา
ขอพรผูสูงอายุและแห
รูปเหมือนหลวงปู่โพธาภิ
นันท์

40,000 40,000

โครงการจัดทําป้ายคณะ
กรรมการชุมชน/ป้าย
บาน

18,000

โครงการจัดทําแผนการ
ศึกษา

5,000

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่นเทศบาลตําบลป่าติ้ว

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําและวาง
ระบบผังเมืองในเขต
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

โครงการจัดทําเอกสาร
แนะนําแหลงทองเที่ยว

โครงการจัดหาเครื่องนุง
หมกันหนาวใหกับผูสูง
อายุ ผูพิการและผูยาก
ไรในเขตเทศบาล

30,000

โครงการจัดหาบุคลากร
ทางการศึกษา

80,000

โครงการชุมชนจัดการ
ขยะครบวงจร

50,000

โครงการชุมชนรักษ์
สะอาด

30,000

โครงการตรวจคัดกรอง
เบาหวานและความดัน
โลหิต

5,000

โครงการตรวจคัดมะเร็ง
ปากมดลูก/มะเร็งเตานม

15,000

โครงการตรวจ
สุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําและวาง
ระบบผังเมืองในเขต
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

35,000 35,000

โครงการจัดทําเอกสาร
แนะนําแหลงทองเที่ยว

10,000 10,000

โครงการจัดหาเครื่องนุง
หมกันหนาวใหกับผูสูง
อายุ ผูพิการและผูยาก
ไรในเขตเทศบาล

30,000

โครงการจัดหาบุคลากร
ทางการศึกษา

80,000

โครงการชุมชนจัดการ
ขยะครบวงจร

50,000

โครงการชุมชนรักษ์
สะอาด

30,000

โครงการตรวจคัดกรอง
เบาหวานและความดัน
โลหิต

5,000

โครงการตรวจคัดมะเร็ง
ปากมดลูก/มะเร็งเตานม

15,000

โครงการตรวจ
สุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริการเต็มที่จัด
เก็บภาษีถึงบานประจําปี

12,000

โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

2,000

โครงการบริหารงานหอง
สมุดไอทีและศูนย์การ
เรียนรูชุมชน

60,000

โครงการบานมั่นคงเพื่อ
คนยากจนในเขต
เทศบาล

30,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บรายไดของ
เทศบาลประจําปี

10,000

โครงการประชุมผู
ปกครอง

2,000

โครงการปรังปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

90,000

โครงการป้องกันเด็กจม
น้ําในสถานศึกษา

2,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริการเต็มที่จัด
เก็บภาษีถึงบานประจําปี

12,000

โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

2,000

โครงการบริหารงานหอง
สมุดไอทีและศูนย์การ
เรียนรูชุมชน

60,000

โครงการบานมั่นคงเพื่อ
คนยากจนในเขต
เทศบาล

30,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บรายไดของ
เทศบาลประจําปี

10,000

โครงการประชุมผู
ปกครอง

2,000

โครงการปรังปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

90,000

โครงการป้องกันเด็กจม
น้ําในสถานศึกษา

2,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ใน
เขตเทศบาลตําบลป่าติ้ว

30,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

15,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

15,000

โครงการปัจฉิมนิเทศน์ 4,000

โครงการฝึกซอมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

12,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนทอง
ถิ่น(หลักสูตรทบทวน)

50,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ใน
เขตเทศบาลตําบลป่าติ้ว

30,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

15,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

15,000

โครงการปัจฉิมนิเทศน์ 4,000

โครงการฝึกซอมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

12,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนทอง
ถิ่น(หลักสูตรทบทวน)

50,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

40,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:47:37 หนา : 20/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)(หลักสูตร
จัดตั้ง)

50,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

2,000

โครงการพัฒนาเพิ่มพูน
ความรูผูนําชุมชนใน
ดานสาธารณสุข

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือขายเฝ้า
ระวังสิ่งแวดลอม

10,000

โครงการพาบุตรหลาน
เขาวัด

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได

12,000

โครงการรณรงค์ติดตั้ง
บอดักไขมันสถาน
ประกอบการ

15,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไขเลือดออก

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)(หลักสูตร
จัดตั้ง)

50,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

2,000

โครงการพัฒนาเพิ่มพูน
ความรูผูนําชุมชนใน
ดานสาธารณสุข

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือขายเฝ้า
ระวังสิ่งแวดลอม

10,000

โครงการพาบุตรหลาน
เขาวัด

11,000 11,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได

12,000

โครงการรณรงค์ติดตั้ง
บอดักไขมันสถาน
ประกอบการ

15,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไขเลือดออก

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และสง
เสริมการตรวจสุขภาพ
ประจําปี

5,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ

โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแหลงเรียนรูและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย

4,000

โครงการสงเคราะห์ผู
ยากไรในชุมชน

30,000

โครงการสงเสริมการ
เกษตรโดยใชปุ๋ยอินทรีย์

โครงการสงเสริมการ
เกษตรแนวทฤษฎีใหม 
ไรนาสวนผสม เกษตร
นวัตกรรมใหมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก

6,000

โครงการสงเสริมความ
เขมแข็งสภาเด็กและ
เยาวชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และสง
เสริมการตรวจสุขภาพ
ประจําปี

5,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 20,000 20,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแหลงเรียนรูและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย

4,000

โครงการสงเคราะห์ผู
ยากไรในชุมชน

30,000

โครงการสงเสริมการ
เกษตรโดยใชปุ๋ยอินทรีย์

50,000 50,000

โครงการสงเสริมการ
เกษตรแนวทฤษฎีใหม 
ไรนาสวนผสม เกษตร
นวัตกรรมใหมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000 50,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก

6,000

โครงการสงเสริมความ
เขมแข็งสภาเด็กและ
เยาวชน

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสนับ
สนุน การจัดทําแผน
พัฒนาหมูบาน/ชุมชน

5,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
จิตผูสูงอายุ

30,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก

5,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ใหกับประชาชนในเขต
เทศบาล

24,000

โครงการสถานศึกษา
ปลอดโรค

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

957,840

โครงการสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสนับ
สนุน การจัดทําแผน
พัฒนาหมูบาน/ชุมชน

5,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
จิตผูสูงอายุ

30,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก

5,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ใหกับประชาชนในเขต
เทศบาล

24,000

โครงการสถานศึกษา
ปลอดโรค

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

957,840

โครงการสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสราง
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรม ที่ดีในการตอ
ตานการทุจริต

2,000

โครงการใหบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

10,000

โครงการอนามัย
โรงเรียน

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

โครงการอบรมผู
ประกอบการคาภายใน
เขตเทศบาล

6,000

โครงการอบรมผู
ประกอบการตลาดสด
เทศบาล

โครงการอบรมผู
ประกอบการรานคา 
แผงลอย

โครงการแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสราง
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรม ที่ดีในการตอ
ตานการทุจริต

2,000

โครงการใหบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

10,000

โครงการอนามัย
โรงเรียน

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

30,000 30,000

โครงการอบรมผู
ประกอบการคาภายใน
เขตเทศบาล

6,000

โครงการอบรมผู
ประกอบการตลาดสด
เทศบาล

10,000 10,000

โครงการอบรมผู
ประกอบการรานคา 
แผงลอย

10,000 10,000

โครงการแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

จัดทําคูมือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซอน

6,000

จัดหาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม 
และพวงมาลา ฯลฯ

3,000

มาตรการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายดานการ
ป้องกันการทุจริต

5,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 30,000 20,000 30,000 40,000

วัสดุการเกษตร 10,000 8,000 8,000

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 20,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000 12,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 3,000

วัสดุงานบานงานครัว 35,000 15,000 544,620 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 165,000 150,000 72,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,000 10,000 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 22,000 40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

จัดทําคูมือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซอน

6,000

จัดหาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม 
และพวงมาลา ฯลฯ

3,000

มาตรการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายดานการ
ป้องกันการทุจริต

5,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 70,000 50,000 240,000

วัสดุการเกษตร 26,000

วัสดุกีฬา 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 130,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 27,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 8,000

วัสดุงานบานงานครัว 30,000 714,620

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 90,000 477,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 145,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 35,000 137,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุสํานักงาน 160,000 20,000 30,000

วัสดุสํารวจ 6,000

วัสดุอื่น 3,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 60,000 30,000 6,000 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 80,000 6,000

คาบริการไปรษณีย์ 11,000 1,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 18,000

คาไฟฟ้า 360,000 60,000 20,000 40,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องบันทึกเสียง 5,500

เครื่องปรับอากาศ(แบบ
แยกสวน) แบบติดผนัง 
(ระบบInverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

39,800

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:47:37 หนา : 31/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 230,000

วัสดุสํารวจ 6,000

วัสดุอื่น 5,000 8,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 40,000 151,000

คาบริการโทรศัพท์ 86,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,000 14,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

68,000

คาไฟฟ้า 200,000 680,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องบันทึกเสียง 5,500

เครื่องปรับอากาศ(แบบ
แยกสวน) แบบติดผนัง 
(ระบบInverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

39,800

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:47:37 หนา : 32/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการติดตั้ง
กลองวงจรปิดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลป่า
ติ้ว

115,800

ตูเก็บเอกสาร 9,800

โตะทํางาน 6,900

ปัมน้ําบาดาล 21,000

ไมล์ประชุมไรสาย 27,500

รถจักรยานยนต์ 66,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก
สรางตาง ๆ

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยเทศบาล 13 
ม.12  ต.โพธิ์ไทร อ.ป่า
ติ้ว จ.ยโสธร

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:47:37 หนา : 33/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการติดตั้ง
กลองวงจรปิดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลป่า
ติ้ว

115,800

ตูเก็บเอกสาร 9,800

โตะทํางาน 6,900

ปัมน้ําบาดาล 21,000

ไมล์ประชุมไรสาย 27,500

รถจักรยานยนต์ 66,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก
สรางตาง ๆ

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยเทศบาล 13 
ม.12  ต.โพธิ์ไทร อ.ป่า
ติ้ว จ.ยโสธร

460,000 460,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:47:37 หนา : 34/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยเทศบาล 
18/1 หมู 4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยเทศบาล 4 ม
.12  ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว 
จ.ยโสธร

โครงการกอสรางบอ
กําจัดสิ่งปฏิกูล

496,800

โครงการกอสรางรั้วสระ
น้ําสาธารณะ(ดงนา
หมื่น) หมู 4 ต.โพธิ์ไทร 
อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

โครงการขยายไหลทาง 
คสล. ซอยเทศบาล 18 
หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคารสํานักงาน 
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

100,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:47:37 หนา : 35/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยเทศบาล 
18/1 หมู 4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

339,500 339,500

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยเทศบาล 4 ม
.12  ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว 
จ.ยโสธร

74,000 74,000

โครงการกอสรางบอ
กําจัดสิ่งปฏิกูล

496,800

โครงการกอสรางรั้วสระ
น้ําสาธารณะ(ดงนา
หมื่น) หมู 4 ต.โพธิ์ไทร 
อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

237,000 237,000

โครงการขยายไหลทาง 
คสล. ซอยเทศบาล 18 
หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

297,000 297,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมอาคารสํานักงาน 
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

100,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:47:37 หนา : 36/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงตอ
เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

77,500

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หนองหัวลิง หมู 12 
ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ
.ยโสธร

โครงการปรับปรุงลาน
คาตลาดชุมชน เทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

โครงการปรับปรุงศาล
หลักเมืองอําเภอป่าติ้ว

โครงการปรับปรุงสวน
สุขภาพฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี 
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

292,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์(หอ
ประชุมโรงเรียนป่าติ้ว
รมโพธาภินันท์นุกูล)

402,000

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. ซอยเทศบาล 
15 หมู 5 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:47:37 หนา : 37/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงตอ
เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

77,500

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หนองหัวลิง หมู 12 
ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ
.ยโสธร

279,000 279,000

โครงการปรับปรุงลาน
คาตลาดชุมชน เทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

332,000 332,000

โครงการปรับปรุงศาล
หลักเมืองอําเภอป่าติ้ว

150,000 150,000

โครงการปรับปรุงสวน
สุขภาพฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี 
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

292,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์(หอ
ประชุมโรงเรียนป่าติ้ว
รมโพธาภินันท์นุกูล)

402,000

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. ซอยเทศบาล 
15 หมู 5 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

115,000 115,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:47:37 หนา : 38/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ "อําเภอ...จิต
อาสา" นอมนําพาสังคม
เป็นสุข (อุดหนุน
ปกครองอําเภอป่าติ้ว)

10,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ   ถนน
เทศบาล 2 หมู 12 ต
.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ
.ยโสธร

30,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญ
มหาชาติ(บุญผะเหวด)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:47:37 หนา : 39/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ "อําเภอ...จิต
อาสา" นอมนําพาสังคม
เป็นสุข (อุดหนุน
ปกครองอําเภอป่าติ้ว)

10,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ   ถนน
เทศบาล 2 หมู 12 ต
.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ
.ยโสธร

30,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญ
มหาชาติ(บุญผะเหวด)

20,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  09:47:37 หนา : 40/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงาน
ประเพณีปิดทองรอย
พระพุทธบาทจําลอง
และปิดทองรูปเหมือน
หลวงปู่โพธาภินันท์(บุญ
เดือนสาม)

โครงการจัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ

20,000

โครงการจัดหาอาหาร
กลางวัน

617,400

โครงการบริจาคโลหิต 10,000

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก

30,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

20,000

โครงการรณรงค์และ
แกไขปัญหา ยาเสพติด 
To be number one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน)

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงาน
ประเพณีปิดทองรอย
พระพุทธบาทจําลอง
และปิดทองรูปเหมือน
หลวงปู่โพธาภินันท์(บุญ
เดือนสาม)

90,000 90,000

โครงการจัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ

20,000

โครงการจัดหาอาหาร
กลางวัน

617,400

โครงการบริจาคโลหิต 10,000

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก

30,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

20,000

โครงการรณรงค์และ
แกไขปัญหา ยาเสพติด 
To be number one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน)

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการรวมสืบสาน
ประเพณี จัดขบวนแห
บั้งไฟโบราณในงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดยโสธร

โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตอําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

22,000

โครงการอบรมหมอหมู
บานในพระราชประสงค์

30,000

รวม 7,253,699 11,110,820 1,564,560 6,815,012 1,659,640 275,320 2,933,840 65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการรวมสืบสาน
ประเพณี จัดขบวนแห
บั้งไฟโบราณในงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดยโสธร

20,000 20,000

โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตอําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

22,000

โครงการอบรมหมอหมู
บานในพระราชประสงค์

30,000

รวม 817,000 4,598,649 130,000 942,000 38,165,540
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