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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลปาติ้ว
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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1.1.2 เงินสะสม จํานวน 40,042,594.33 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,005,505.55 บาท

1.1 งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป

ในป$งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค+กรปกครองส�วนท-องถ่ินมีสถานะ

การเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 21,313,113.84 บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2566

ท�านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป�าติ้ว

           บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผู-บริหารท-องถ่ินของเทศบาลตําบลป:าต้ิว จะได-เสนอร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย

ประจําป$ต�อสภาเทศบาลตําบลป:าต้ิวอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู-บริหารท-องถ่ินเทศบาลตําบลป:าต้ิว จึงขอชี้แจง

ให-ท�านประธานและสมาชิกทุกท�านได-ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน

ป$งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต�อไปนี้

1. สถานะการคลัง

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน 17,180,994.87

2.3 รายจ�ายจริง จํานวน 32,077,789.13 บาท ประกอบด-วย

หมวดเงินอุดหนุน บาท

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให-โดยระบุวัตถุประสงค+ จํานวน 2,734,500.00 บาท

หมวดรายได-จากทุน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 18,071,548.13 บาท

หมวดรายได-จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย+ 0.00 บาท

หมวดภาษีอากร

หมวดรายได-เบ็ดเตล็ด 65,948.67 บาท

หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต 261,192.10 บาท

1.2 เงินกู-คงค-าง จํานวน 3,947,334.15 บาท

หมวดรายได-จากทรัพย+สิน 915,917.44 บาท

2. การบริหารงบประมาณในป%งบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จํานวน 37,028,454.01 บาท ประกอบด-วย

1.1.4 รายการกันเงินไว-แบบก�อหนี้ผูกพันและยังไม�ได-เบิกจ�าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

532,852.80 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว-โดยยังไม�ได-ก�อหนี้ผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 66,440.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,005,505.55 บาท

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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งบกลาง จํานวน 5,581,926.92 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,051,637.10 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,199,460.84 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,380,520.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 864,244.27 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,379,500.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลปาติ้ว
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 532,852.80 490,500.00 872,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

261,192.10 364,500.00 222,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 915,917.44 1,000,000.00 1,020,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 65,948.67 121,000.00 61,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,775,911.01 1,976,000.00 2,175,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,071,548.13 19,065,000.00 20,534,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,071,548.13 19,065,000.00 20,534,400.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 17,180,994.87 17,124,540.00 17,200,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

17,180,994.87 17,124,540.00 17,200,000.00

รวม 37,028,454.01 38,165,540.00 39,909,900.00

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลปาติ้ว
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 5,581,926.92 7,253,699.00 7,526,170.00

งบบุคลากร 13,051,637.10 16,990,981.00 17,673,023.00

งบดําเนินงาน 9,199,460.84 8,996,560.00 11,562,043.00

งบลงทุน 3,380,520.00 3,944,900.00 1,853,664.00

งบเงินอุดหนุน 864,244.27 979,400.00 1,295,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 32,077,789.13 38,165,540.00 39,909,900.00

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลปาติ้ว
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,081,134

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,393,280

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,983,702

แผนงานสาธารณสุข 2,590,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 296,640

แผนงานเคหะและชุมชน 2,887,940

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,119,600

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,406,370

แผนงานการเกษตร 270,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,254,464

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,526,170

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 39,909,900

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,526,170 7,526,170
    งบกลาง 7,526,170 7,526,170

หน้า : 1/11

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,976,960 237,600 1,862,016 308,100 8,384,676
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,352,320 237,600 1,862,016 308,100 5,760,036

งบดําเนินงาน 2,192,908 52,000 840,000 173,500 3,258,408
    ค่าตอบแทน 187,908 0 180,000 3,500 371,408

    ค่าใช้สอย 1,217,000 32,000 508,000 150,000 1,907,000

    ค่าวัสดุ 325,000 20,000 146,000 20,000 511,000

    ค่าสาธารณูปโภค 463,000 0 6,000 0 469,000

งบลงทุน 349,850 0 38,600 19,600 408,050
    ค่าครุภัณฑ์ 199,850 0 38,600 19,600 258,050

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000 0 0 0 150,000

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

รวม 8,549,718 289,600 2,740,616 501,200 12,081,134

หน้า : 2/11

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 688,080 0 688,080
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 688,080 0 688,080

งบดําเนินงาน 417,000 90,000 507,000
    ค่าตอบแทน 20,000 30,000 50,000

    ค่าใช้สอย 172,000 60,000 232,000

    ค่าวัสดุ 225,000 0 225,000

งบลงทุน 158,200 0 158,200
    ค่าครุภัณฑ์ 158,200 0 158,200

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000
    เงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

รวม 1,303,280 90,000 1,393,280

หน้า : 3/11

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,268,412 2,495,375 3,763,787
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,268,412 2,495,375 3,763,787

งบดําเนินงาน 500,000 1,980,815 2,480,815
    ค่าตอบแทน 23,000 0 23,000

    ค่าใช้สอย 402,000 1,182,615 1,584,615

    ค่าวัสดุ 50,000 658,000 708,000

    ค่าสาธารณูปโภค 25,000 140,200 165,200

งบลงทุน 18,600 38,500 57,100
    ค่าครุภัณฑ์ 18,600 38,500 57,100

งบเงินอุดหนุน 0 682,000 682,000
    เงินอุดหนุน 0 682,000 682,000

รวม 1,787,012 5,196,690 6,983,702

หน้า : 4/11

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,652,400 120,000 1,772,400
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,652,400 120,000 1,772,400

งบดําเนินงาน 109,200 579,000 688,200
    ค่าตอบแทน 109,200 0 109,200

    ค่าใช้สอย 0 453,000 453,000

    ค่าวัสดุ 0 126,000 126,000

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

รวม 1,761,600 829,000 2,590,600

หน้า : 5/11

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 164,640 164,640
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 164,640 164,640

งบดําเนินงาน 110,000 110,000
    ค่าใช้สอย 110,000 110,000

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

รวม 296,640 296,640

หน้า : 6/11

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 320,640 120,000 163,680 604,320
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 320,640 120,000 163,680 604,320

งบดําเนินงาน 276,000 365,000 1,441,620 2,082,620
    ค่าวัสดุ 276,000 10,000 307,000 593,000

    ค่าใช้สอย 0 300,000 1,092,120 1,392,120

    ค่าสาธารณูปโภค 0 55,000 0 55,000

    ค่าตอบแทน 0 0 42,500 42,500

งบเงินอุดหนุน 201,000 0 0 201,000
    เงินอุดหนุน 201,000 0 0 201,000

รวม 797,640 485,000 1,605,300 2,887,940

หน้า : 7/11

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000
    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน 60,000 60,000
    เงินอุดหนุน 60,000 60,000

รวม 100,000 100,000

หน้า : 8/11

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 189,600 120,000 309,600
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 189,600 120,000 309,600

งบดําเนินงาน 170,000 510,000 680,000
    ค่าใช้สอย 140,000 510,000 650,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

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

รวม 359,600 760,000 1,119,600

หน้า : 9/11

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,669,080 316,440 1,985,520
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,669,080 316,440 1,985,520

งบดําเนินงาน 375,000 100,000 475,000
    ค่าตอบแทน 78,000 0 78,000

    ค่าใช้สอย 215,000 0 215,000

    ค่าวัสดุ 80,000 100,000 180,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 0 2,000

งบลงทุน 35,600 910,250 945,850
    ค่าครุภัณฑ์ 35,600 0 35,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 910,250 910,250

รวม 2,079,680 1,326,690 3,406,370

หน้า : 10/11

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

         - 18 / 234 -



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 240,000 30,000 270,000
    ค่าใช้สอย 240,000 30,000 270,000

รวม 240,000 30,000 270,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 970,000 970,000
    ค่าใช้สอย 380,000 380,000

    ค่าวัสดุ 140,000 140,000

    ค่าสาธารณูปโภค 450,000 450,000

งบลงทุน 284,464 284,464
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 284,464 284,464

รวม 1,254,464 1,254,464

หน้า : 11/11

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตําบลป�าติ้ว

อําเภอป�าติ้ว  จังหวัดยโสธร

               โดยท่ีเป
นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2549  มาตรา 62 จึงตราข้ึนไว/โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลป3าต้ิว และโดย

เห็นชอบของผู/ว�าราชการจังหวัดยโสธร

ข/อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว�า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566
ข/อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให/ใช/บังคับต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป
นต/นไป
ข/อ 3 งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป
นจํานวนรวมท้ังสิ้น 39,909,900 บาท
ข/อ 4 งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป จ�ายจากรายได/จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 

เป
นจํานวนรวมท้ังสิ้น 39,909,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได/ดังนี้

แผนงาน ยอดรวมแผนงาน ยอดรวม

ด)านบริหารท่ัวไป
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,081,134

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,393,280

ด)านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,983,702

แผนงานสาธารณสุข 2,590,600

แผนงานสังคมสงเคราะห@ 296,640

แผนงานเคหะและชุมชน 2,887,940

แผนงานสร/างความเข/มแข็งของชุมชน 100,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,119,600

ด)านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,406,370

แผนงานการเกษตร 270,000

แผนงานการพาณิชย@ 1,254,464

ด)านการดําเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 7,526,170

งบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน 39,909,900

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลปาติ้ว
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,560.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 803.34 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 22,054.38 48,325.80 110,500.00 261.99 % 400,000.00
     ภาษีป้าย 282,980.60 451,275.00 350,000.00 28.57 % 450,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 33,888.00 33,252.00 30,000.00 -26.67 % 22,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 341,286.32 532,852.80 490,500.00 872,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ 45,612.00 47,163.00 40,000.00 -95.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 3,734.50 2,987.60 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 103,990.00 109,180.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,820.00 1,630.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,652.00 2,792.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 64,000.00 60,000.00 -98.33 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 4,970.00 2,950.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 24,510.25 15,460.50 40,000.00 -62.50 % 15,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

46,400.00 6,800.00 50,000.00 -20.00 % 40,000.00

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:44:39 หน้า : 1/3

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

19,100.00 2,300.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 600.00 900.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 380.00 949.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 4,060.00 4,080.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 256,828.75 261,192.10 364,500.00 222,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 146,800.00 859,010.00 950,000.00 0.00 % 950,000.00
     ดอกเบี้ย 75,654.02 56,907.44 50,000.00 40.00 % 70,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 222,454.02 915,917.44 1,000,000.00 1,020,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากประปา 828,078.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 828,078.00 0.00 0.00 0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.03 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 24,000.00 10,300.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 430.00 687.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 65,830.00 54,961.64 100,000.00 -50.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 90,260.00 65,948.67 121,000.00 61,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 199,200.80 246,355.53 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 13,275,322.76 13,301,588.63 14,400,000.00 7.22 % 15,440,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,126,373.07 1,254,919.25 1,200,000.00 22.20 % 1,466,400.00

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:44:39 หน้า : 2/3

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 36,275.64 29,717.67 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,329,368.84 2,452,611.44 2,500,000.00 0.32 % 2,508,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 19,323.84 15,088.58 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 20,677.99 13,537.03 15,000.00 33.33 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

532,014.00 757,730.00 500,000.00 30.00 % 650,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,538,556.94 18,071,548.13 19,065,000.00 20,534,400.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 15,605,606.00 17,180,994.87 17,124,540.00 0.44 % 17,200,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 15,605,606.00 17,180,994.87 17,124,540.00 17,200,000.00
รวมทุกหมวด 34,883,070.03 37,028,454.01 38,165,540.00 39,909,900.00

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:44:39 หน้า : 3/3

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 0.00 0.00 1,252,123.00 2.76 % 1,286,742

คาชําระดอกเบี้ย 155,983.68 129,986.40 129,987.00 -39.41 % 78,759

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 179,800.00 119,912.00 148,600.00 42.09 % 211,150

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,483.00 7,800.00 8,000.00 5.58 % 8,446

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 160,230.00 0.00 0 % 0

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3,203,300.00 3,316,500.00 3,434,400.00 17.51 % 4,035,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 711,200.00 706,400.00 672,000.00 -1.07 % 664,800

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0 % 6,000

เงินสํารองจาย 80,500.00 272,355.00 224,919.00 -11.08 % 200,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0.00 0.00 631,230.00 7.93 % 681,297

คาใชจายในการจัดการจราจร 40,000.00 127,250.00 150,000.00 -40 % 90,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลป่าติ้ว
อําเภอป่าติ้ว    จังหวัดยโสธร

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:34:52 หนา : 1/61

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงสมาคมองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 35,104.11 35,673.52 32,310.00 2.59 % 33,146

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 160,230.00 0.00 160,230.00 0 % 160,230

เงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นของเทศบาล

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0 % 70,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

418,370.00 629,820.00 0.00 0 % 0

รวมงบกลาง 5,068,970.79 5,581,926.92 6,919,799.00 7,526,170
รวมงบกลาง 5,068,970.79 5,581,926.92 6,919,799.00 7,526,170
รวมงบกลาง 5,068,970.79 5,581,926.92 6,919,799.00 7,526,170

รวมแผนงานงบกลาง 5,068,970.79 5,581,926.92 6,919,799.00 7,526,170
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

695,030.00 546,924.88 695,520.00 0 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 119,903.00 97,870.70 120,000.00 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 119,903.00 88,838.70 120,000.00 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

145,701.00 145,834.84 198,720.00 0 % 198,720

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:34:52 หนา : 2/61
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400.00 1,248,137.82 1,490,400.00 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,570,937.00 2,127,606.94 2,624,640.00 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,896,306.00 2,239,103.87 2,358,720.00 5.2 % 2,481,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

86,346.00 103,200.00 103,200.00 0 % 103,200

เงินประจําตําแหนง 144,000.00 144,000.00 144,000.00 0 % 144,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 540,000.00 441,600.00 643,400.00 -14.26 % 551,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 60,000.00 49,067.00 82,000.00 -12.2 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,726,652.00 2,976,970.87 3,331,320.00 3,352,320
รวมงบบุคลากร 5,297,589.00 5,104,577.81 5,955,960.00 5,976,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0.00 214,626.50 12,000.00 0 % 12,000

คาเบี้ยประชุม 5,810.00 11,684.00 16,500.00 -1.16 % 16,308

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,840.00 4,620.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบาน 58,500.00 91,000.00 126,000.00 4.76 % 132,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0.00 0.00 17,600.00 0 % 17,600

รวมค่าตอบแทน 78,650.00 324,930.50 182,100.00 187,908
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 505,947.79 574,689.43 430,000.00 -20.93 % 340,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 56,490.00 24,495.00 50,000.00 32 % 66,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต

1,980.00 2,000.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 161,008.00 57,572.00 100,000.00 0 % 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 324,600.00 -38.39 % 200,000

โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน" 0.00 3,632.00 0.00 0 % 0

โครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

0.00 0.00 21,176.00 -5.55 % 20,000

โครงการ/กิจกรรมสําคัญตางๆตามนโยบาย
จังหวัดและรัฐบาล

90,050.00 9,830.00 40,000.00 -50 % 20,000

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าติ้ว

0.00 119,498.00 0.00 0 % 0
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โครงการจัดกิจกรรมวันคลายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 
ตุลาคม)

6,346.00 8,190.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว(28 กรกฎาคม)

10,034.00 5,500.00 50,000.00 -40 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย 1,000.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 1,500.00 1,500.00 0.00 100 % 5,000

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม 11,930.00 0.00 25,000.00 -52 % 12,000

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

500.00 0.00 6,542.00 52.86 % 10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี (3 
มิถุนายน)

14,542.00 4,750.00 8,182.00 144.44 % 20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวัน
แมแหงชาติ (12 สิงหาคม)

12,680.00 9,610.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0.00 0.00 6,000.00 33.33 % 8,000

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/งาน
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น รวมถึงประชา
สัมพันธ์หนวยงานเทศบาลตําบลป่าติ้ว

22,426.00 8,028.00 0.00 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์สถานที่สําคัญและ
แหลงทองเที่ยว และแนะนําสถานที่และ
แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลป่าติ้ว

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

98,029.00 117,875.00 0.00 100 % 120,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง

0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรม ที่ดีในการตอตาน
การทุจริต

0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

โครงการเสริมสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการเสริมสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการตอ
ตานการทุจริตใหแกประชาชน

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จัดหาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 
และพวงมาลา ฯลฯ

0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนเทศบาลตําบลป่าติ้ว

0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 42,150.00 81,976.50 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,036,612.79 1,029,145.93 1,147,500.00 1,217,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 98,621.31 110,645.00 100,000.00 -40 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 33,349.00 45,110.00 35,000.00 0 % 35,000

วัสดุงานบานงานครัว 34,125.07 32,420.00 30,000.00 -10 % 27,000

วัสดุกอสราง 32,093.16 37,893.40 30,000.00 -16.67 % 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,480.00 2,700.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 125,350.00 550.00 80,536.00 24.17 % 100,000

วัสดุการเกษตร 12,810.35 13,430.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 330.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,240.00 28,460.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุอื่น 2,500.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 351,898.89 271,208.40 358,536.00 325,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 354,259.14 333,731.36 290,000.00 -10.34 % 260,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 41,172.39 53,017.51 60,000.00 0 % 60,000

คาบริการโทรศัพท์ 44,986.75 29,238.75 80,000.00 0 % 80,000

คาบริการไปรษณีย์ 900.00 3,018.00 5,000.00 -40 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 54,932.30 55,146.30 50,000.00 0 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:34:52 หนา : 7/61

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

         - 36 / 234 -



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 496,250.58 474,151.92 495,000.00 463,000
รวมงบดําเนินงาน 1,963,412.26 2,099,436.75 2,183,136.00 2,192,908

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0.00 11,700.00 0.00 0 % 0

เกาอี้พลาสติ๊ก 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

เครื่องโทรศัพท์ สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 6,750

เครื่องปรับอากาศ( แบบแยกสวน) แบบติด
ผนัง ขนาด 9,000 บีทียู

0.00 13,000.00 0.00 0 % 0

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

0.00 36,400.00 39,800.00 -4.77 % 37,900

เครื่องปรับอากาศ(แบบแยกสวน)แบบติด
ผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด 9,000 บีทียู

0.00 0.00 0.00 100 % 13,000

ชั้นโชว์ 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

ชั้นวางโทรทัศน์ 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

ซุมเฉลิมพระเกียรติ 0.00 154,000.00 0.00 0 % 0

โซฟารับแขก 0.00 27,000.00 0.00 0 % 0

ตูเก็บเอกสาร 0.00 0.00 9,800.00 -100 % 0

ตูเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 100 % 14,700

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:34:52 หนา : 8/61

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

         - 37 / 234 -



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ตูเหล็ก(ชนิดบานเลื่อน) 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0

โตะทํางาน 0.00 23,600.00 6,900.00 -100 % 0

มานั่งยาว 0.00 3,990.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

เครื่องเสียงรถโฆษณา/ระบบประกาศ 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตูลําโพงอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ไมล์ประชุมไรสาย 0.00 0.00 27,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

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

0.00 40,500.00 0.00 0 % 0

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

0.00 18,200.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 0.00 0.00 0.00 100 % 9,500

ตูเย็น 0.00 6,400.00 0.00 0 % 0

เตาอบไมโครเวฟ 0.00 3,990.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานัก
งาน(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

จอแสดงภาพ 0.00 2,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สนาม

เตนท์ผาใบ 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,000.00 405,580.00 89,500.00 199,850
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน 
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 150,000.00 298,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย/ไรสาย 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนคลื่นความ
ถี่เพื่อการเชื่อมโยงสําหรับการกระจายเสียง
ตามสาย(หอกระจายขาวไรสาย) ของ
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

0.00 107,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000.00 405,000.00 100,000.00 150,000
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รวมงบลงทุน 155,000.00 810,580.00 189,500.00 349,850
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการ "อําเภอ...จิตอาสา" นอมนําพา
สังคมเป็นสุข (อุดหนุนปกครองอําเภอป่าติ้ว)

0.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวัน
สําคัญ

20,000.00 6,333.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 16,333.00 30,000.00 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 16,333.00 30,000.00 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,436,001.26 8,030,927.56 8,358,596.00 8,549,718
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 362,820.00 385,980.00 245,440.00 -3.19 % 237,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 362,820.00 385,980.00 245,440.00 237,600
รวมงบบุคลากร 362,820.00 385,980.00 245,440.00 237,600
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต

0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่นเทศบาลตําบลป่าติ้ว

15,266.00 4,045.50 25,000.00 0 % 25,000

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและสงเสริมการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการชุมชน

29,830.00 10,300.00 0.00 0 % 0

มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดาน
การป้องกันการทุจริต

0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 45,096.00 14,345.50 32,000.00 32,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,789.00 19,986.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 19,789.00 19,986.00 20,000.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 64,885.00 34,331.50 52,000.00 52,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตชุมชน 0.00 80,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 80,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 80,000.00 0.00 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 427,705.00 500,311.50 297,440.00 289,600
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 375,159.00 523,401.29 788,080.00 62.55 % 1,281,000

เงินประจําตําแหนง 40,306.00 42,000.00 52,500.00 14.29 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 451,680.00 470,400.00 489,720.00 3.94 % 509,016

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000.00 21,660.00 16,500.00 -27.27 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 891,145.00 1,057,461.29 1,346,800.00 1,862,016
รวมงบบุคลากร 891,145.00 1,057,461.29 1,346,800.00 1,862,016

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

3,200.00 17,000.00 10,000.00 100 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,980.00 4,960.00 5,000.00 100 % 10,000

คาเชาบาน 0.00 0.00 35,000.00 242.86 % 120,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0.00 0.00 8,800.00 240.91 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 14,180.00 29,960.00 58,800.00 180,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 184,584.43 188,238.07 239,000.00 17.15 % 280,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 29,972.00 35,741.00 20,000.00 0 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 10,000.00 300 % 40,000

โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบาน
ประจําปี

11,980.00 11,940.00 12,000.00 0 % 12,000

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได
ของเทศบาลประจําปี

3,354.00 9,700.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการปรังปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

87,720.00 88,200.00 106,000.00 3.77 % 110,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บราย
ได

19,930.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมผูประกอบการคาภายในเขต
เทศบาล

11,300.00 0.00 6,000.00 100 % 12,000

จัดทําคูมือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอน 5,750.00 3,525.00 6,000.00 -33.33 % 4,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,046.76 16,383.64 30,000.00 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 367,637.19 353,727.71 451,000.00 508,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,965.90 64,714.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 2,666.00 3,650.00 10,000.00 -70 % 3,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 3,500.00 2,000.00 300 % 8,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,700.00 34,120.00 29,200.00 71.23 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,939.00 48,680.00 30,000.00 16.67 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 108,270.90 154,664.00 121,200.00 146,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 5,154.14 3,866.76 3,000.00 100 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,154.14 3,866.76 3,000.00 6,000
รวมงบดําเนินงาน 495,242.23 542,218.47 634,000.00 840,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

เกาอี้ทํางาน 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

เกาอี้บุนวม 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ตูไมเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000
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โตะทํางาน 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

โตะทํางาน 0.00 0.00 4,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

22,000.00 22,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์ 0.00 2,600.00 2,600.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 2,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 0.00 0.00 5,200.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,600.00 31,600.00 36,800.00 38,600
รวมงบลงทุน 46,600.00 31,600.00 36,800.00 38,600

รวมงานบริหารงานคลัง 1,432,987.23 1,631,279.76 2,017,600.00 2,740,616
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 0.00 97,920.00 214.64 % 308,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 97,920.00 308,100
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 97,920.00 308,100
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 3,500

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 3,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 17,000.00 488.24 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 17,000.00 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 17,000.00 173,500
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 19,600
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 19,600

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 114,920.00 501,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,296,693.49 10,162,518.82 10,788,556.00 12,081,134

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 214,500.00 223,500.00 239,640.00 6.16 % 254,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 493,440.00 499,560.00 411,120.00 -0.35 % 409,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 36,000.00 36,000.00 25,000.00 -4 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 743,940.00 759,060.00 675,760.00 688,080
รวมงบบุคลากร 743,940.00 759,060.00 675,760.00 688,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

14,400.00 20,400.00 0.00 0 % 0
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,700.00 3,850.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 22,100.00 24,250.00 20,000.00 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ อปพร. รักษาความสงบเรียบรอย
ในงานประเพณีบุญเดือนสาม

12,700.00 0.00 7,800.00 92.31 % 15,000

โครงการกิจกรรมเดินรณรงค์วันตอตานยา
เสพติดโลก (26 มิถุนายน)

0.00 0.00 3,370.00 48.37 % 5,000

โครงการกิจกรรมวัน อปพร. 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการตั้งดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการ
เดินทางขามพื้นที่จังหวัดยโสธร เทศบาล
ตําบลป่าติ้ว อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

3,060.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 14,360.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในเขตเทศบาลตําบลป่าติ้ว

30,000.00 6,976.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

10,269.00 6,895.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

0.00 9,558.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0.00 0.00 12,000.00 0 % 12,000
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
เทศบาลตําบลป่าติ้ว อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

99,679.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

36,950.00 0.00 40,000.00 -50 % 20,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.)(หลักสูตรจัดตั้ง)

0.00 0.00 57,830.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.)(หลักสูตรทบทวน)

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 75,545.49 39,940.00 129,464.00 -61.38 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 282,563.49 63,369.00 270,464.00 172,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 11,605.00 13,580.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

วัสดุกอสราง 19,540.00 13,735.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 28,577.00 18,760.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 90,700.00 142,200.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 9,000.00 0.00 66,000.00 -62.12 % 25,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 41,400.00 16,000.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 200,822.00 204,275.00 321,000.00 225,000
รวมงบดําเนินงาน 505,485.49 291,894.00 611,464.00 417,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังน้ําแบบพลาสติก 0.00 0.00 0.00 100 % 6,400

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปัมน้ําบาดาล 0.00 10,000.00 21,000.00 -100 % 0

ปัมโยกน้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 100 % 3,900

ปัมสูบน้ํา(Submersible) 0.00 0.00 0.00 100 % 6,800

เลื่อยยนต์ 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งกลองวงจรปิดในชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

179,000.00 178,000.00 115,800.00 8.46 % 125,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องดับเพลิงไฟป่า 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 179,000.00 190,500.00 136,800.00 158,200
รวมงบลงทุน 179,000.00 190,500.00 136,800.00 158,200
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

5,000.00 5,000.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการอบรมใหความรูเรื่องการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 5,000.00 5,000.00 20,000.00 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 5,000.00 5,000.00 20,000.00 40,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,433,425.49 1,246,454.00 1,444,024.00 1,303,280
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 30,000.00 30,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในเขตเทศบาลตําบลป่าติ้ว

0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 60,000.00 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 90,000.00 90,000

รวมงานจราจร 0.00 0.00 90,000.00 90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,433,425.49 1,246,454.00 1,534,024.00 1,393,280

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 79,380.00 333,060.00 354,492.00 207.03 % 1,088,412

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 10,000.00 500 % 60,000
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คาตอบแทนพนักงานจาง 280,800.00 288,000.00 370,200.00 -70.83 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000.00 12,000.00 24,000.00 -50 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 372,180.00 633,060.00 758,692.00 1,268,412
รวมงบบุคลากร 372,180.00 633,060.00 758,692.00 1,268,412

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,615.00 0.00 8,000.00 -62.5 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 7,615.00 0.00 28,000.00 23,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 356,416.00 399,470.00 530,000.00 -71.7 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 19,038.00 27,309.00 55,000.00 -45.45 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 50,000.00 -20 % 40,000

โครงการจัดทําแผนการศึกษา 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา 0.00 132,000.00 33,000.00 0 % 33,000

โครงการบริหารงานหองสมุดไอทีและศูนย์
การเรียนรูชุมชน

110,295.00 118,310.00 123,000.00 -2.44 % 120,000
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โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแหลงเรียนรูและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

0.00 0.00 4,000.00 0 % 4,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 45,400.00 24,668.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 531,149.00 701,757.00 820,000.00 402,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,127.00 19,639.00 25,000.00 -20 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,530.00 2,665.00 22,000.00 -54.55 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,990.00 10,810.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 54,647.00 33,114.00 70,000.00 50,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 420.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 25,401.80 23,507.90 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 25,821.80 23,507.90 26,000.00 25,000
รวมงบดําเนินงาน 619,232.80 758,378.90 944,000.00 500,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โนตบุก 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 18,600
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 18,600
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 991,412.80 1,391,438.90 1,702,692.00 1,787,012
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,093,620.00 1,172,700.00 1,400,340.00 23.33 % 1,727,040

เงินวิทยฐานะ 56,000.00 84,000.00 84,000.00 50 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 524,340.00 419,280.00 493,760.00 15.71 % 571,335

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 50,000.00 36,000.00 58,860.00 20.63 % 71,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,723,960.00 1,711,980.00 2,036,960.00 2,495,375
รวมงบบุคลากร 1,723,960.00 1,711,980.00 2,036,960.00 2,495,375

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 27,774.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันไหวครู 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

โครงการประชุมผูปกครอง 1,470.00 1,540.00 2,000.00 0 % 2,000

โครงการป้องกันเด็กจมน้ําในสถานศึกษา 0.00 0.00 2,000.00 1,150 % 25,000

โครงการปัจฉิมนิเทศน์ 2,800.00 3,900.00 4,000.00 0 % 4,000
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โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก

0.00 0.00 6,000.00 0 % 6,000

โครงการสถานศึกษาปลอดโรค 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

1,081,565.00 1,002,315.00 957,840.00 -9.84 % 863,615

โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการเสริมสรางความปลอดภัยในเด็ก
ปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลป่าติ้ว 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป่าติ้ว

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเสริมสรางทักษะการฝึก
ประสบการณ์นอกสถานที่

26,615.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,140,224.00 1,007,755.00 988,840.00 1,182,615
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 19,680.00 4,900.00 592,620.00 4.62 % 620,000

คาอาหารเสริม (นม) 616,192.54 619,725.58 0.00 0 % 0

วัสดุกอสราง 20,160.00 22,900.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุการเกษตร 1,665.00 4,250.00 8,000.00 0 % 8,000

รวมค่าวัสดุ 657,697.54 651,775.58 630,620.00 658,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 95,567.48 108,093.44 80,000.00 37.5 % 110,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 16,055.49 17,234.39 30,000.00 -33.33 % 20,000
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คาบริการโทรศัพท์ 2,439.60 2,439.60 6,000.00 -50 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 100 % 7,200

รวมค่าสาธารณูปโภค 114,062.57 127,767.43 116,000.00 140,200
รวมงบดําเนินงาน 1,911,984.11 1,787,298.01 1,735,460.00 1,980,815

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

เกาอี้พลาสติก จํานวน 200 ตัว
50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โตะทํางาน ระดับ 3-6 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

โตะทํางานระดับ 1-3 0.00 0.00 0.00 100 % 24,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
SmartTV 

13,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 63,500.00 0.00 0.00 38,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(หอ
ประชุมโรงเรียนป่าติ้วรมโพธาภินันท์นุกูล)

0.00 0.00 402,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 402,000.00 0
รวมงบลงทุน 63,500.00 0.00 402,000.00 38,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 571,000.00 577,000.00 645,750.00 4.07 % 672,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุดโครงการแขงขันตอบปัญหานักเรียน
เกงดานวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทอง
ถิ่น(สภาวัฒนธรรมอําเภอป่าติ้ว)

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 571,000.00 577,000.00 645,750.00 682,000
รวมงบเงินอุดหนุน 571,000.00 577,000.00 645,750.00 682,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,270,444.11 4,076,278.01 4,820,170.00 5,196,690
รวมแผนงานการศึกษา 5,261,856.91 5,467,716.91 6,522,862.00 6,983,702

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 658,440.00 914,155.00 1,091,840.00 34.85 % 1,472,400

เงินประจําตําแหนง 24,000.00 42,000.00 60,000.00 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 682,440.00 956,155.00 1,151,840.00 1,652,400
รวมงบบุคลากร 682,440.00 956,155.00 1,151,840.00 1,652,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1,100.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

คาเชาบาน 36,000.00 36,000.00 72,000.00 43.33 % 103,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0.00 0.00 8,000.00 -25 % 6,000

รวมค่าตอบแทน 37,100.00 36,000.00 90,000.00 109,200
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 18,860.00 1,048.00 20,000.00 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตาม
ชวงที่ระบาด)

18,660.00 9,980.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรูผูนําของชุมชน
ในดานสาธารณสุข

98,400.00 98,950.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไขเลือดออก 40,000.00 36,600.00 0.00 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา

25,600.00 39,900.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 201,520.00 186,478.00 30,000.00 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 16,427.00 18,512.00 22,000.00 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,900.00 19,830.00 30,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,800.00 18,720.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 32,127.00 57,062.00 72,000.00 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 2,137.62 2,653.60 20,000.00 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,892.68 7,470.52 6,000.00 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,030.30 10,124.12 26,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 279,777.30 289,664.12 218,000.00 109,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

โตะทํางาน
0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

พัดลมชนิดเพดาน 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 66,800.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 90,800.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 90,800.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรับบริจาคโลหิต
7,833.33 10,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 30,000.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก

20,000.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์และแกไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบาน)

20,000.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์ 50,000.00 50,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 127,833.33 130,000.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 127,833.33 130,000.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,090,050.63 1,375,819.12 1,460,640.00 1,761,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 120,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 120,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 198,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตาม
ชวงที่ระบาด)

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความ
ดันโลหิต

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรูผูนําชุมชนใน
ดานสาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไขเลือดออก 0.00 0.00 39,420.00 1.47 % 40,000

โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผุสูงอายุ

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา

0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000
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โครงการใหบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 0.00 0.00 9,995.00 -100 % 0

โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 79,415.00 453,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 100 % 126,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 126,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 79,415.00 579,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการบริจาคโลหิต 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 0.00 0.00 30,000.00 33.33 % 40,000

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก

0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

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

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์

0.00 0.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 130,000.00 130,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 130,000.00 130,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0.00 0.00 209,415.00 829,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,090,050.63 1,375,819.12 1,670,055.00 2,590,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 0.00 145,320.00 4.21 % 151,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0.00 0.00 18,000.00 -26.67 % 13,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 163,320.00 164,640
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 163,320.00 164,640
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนของเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขต
เทศบาล

0.00 0.00 30,000.00 100 % 60,000

โครงการสงเคราะห์ผูยากไรในชุมชน 0.00 15,000.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 15,000.00 60,000.00 110,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 15,000.00 60,000.00 110,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

0.00 0.00 22,000.00 0 % 22,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 22,000.00 22,000.00 22,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 22,000.00 22,000.00 22,000
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รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 37,000.00 245,320.00 296,640
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 37,000.00 245,320.00 296,640

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 392,280.00 291,600.00 300,840.00 2.59 % 308,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 416,280.00 303,600.00 312,840.00 320,640
รวมงบบุคลากร 416,280.00 303,600.00 312,840.00 320,640

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 73,550.00 69,510.00 56,520.00 130.01 % 130,000

วัสดุกอสราง 0.00 0.00 30,000.00 66.67 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

วัสดุการเกษตร 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 6,000.00 0 % 6,000

รวมค่าวัสดุ 76,550.00 69,510.00 92,520.00 276,000
รวมงบดําเนินงาน 76,550.00 69,510.00 92,520.00 276,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ซอย
เทศบาล 14 หมู 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ
.ยโสธร

0.00 33,771.95 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 18 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

37,773.46 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 18 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

0.00 30,235.14 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 18/4 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

0.00 49,904.18 0.00 0 % 0

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

92,682.22 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตน้ําประปาซอยเทศบาล 
18 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0.00 0.00 0.00 100 % 201,000
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   ถนน
เทศบาล 2 หมู 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ
.ยโสธร

0.00 0.00 33,480.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 130,455.68 113,911.27 33,480.00 201,000
รวมงบเงินอุดหนุน 130,455.68 113,911.27 33,480.00 201,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 623,285.68 487,021.27 438,840.00 797,640
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000
รวมงบบุคลากร 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 338,130.00 321,980.00 450,000.00 -33.33 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 338,130.00 321,980.00 450,000.00 300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 1,220.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,220.00 0.00 18,000.00 10,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 28,086.65 8,778.78 20,000.00 100 % 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 7,563.34 11,395.13 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 35,649.99 20,173.91 35,000.00 55,000
รวมงบดําเนินงาน 374,999.99 342,153.91 503,000.00 365,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี เทศบาลตําบลป่าติ้ว  

0.00 0.00 292,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 292,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 292,000.00 0

รวมงานสวนสาธารณะ 494,999.99 462,153.91 915,000.00 485,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 228,200.00 297,568.00 328,800.00 -64.31 % 117,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 14,000.00 41,355.00 65,400.00 -29.17 % 46,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 242,200.00 338,923.00 394,200.00 163,680
รวมงบบุคลากร 242,200.00 338,923.00 394,200.00 163,680

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:34:53 หนา : 40/61

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

         - 69 / 234 -



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 58,045.00 53,220.00 47,800.00 -11.09 % 42,500

รวมค่าตอบแทน 58,045.00 53,220.00 47,800.00 42,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 876,008.86 925,605.00 994,150.00 -51.2 % 485,120

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 0.00 0.00 0.00 100 % 492,000

โครงการขุดลอกทอระบายน้ําในเขตเทศบาล 12,714.00 0.00 25,400.00 18.11 % 30,000

โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการชุมชนรักษ์สะอาด 21,900.00 29,900.00 0.00 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ติดตั้งบอดักไขมันสถาน
ประกอบการ

0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 41,655.00 55,658.74 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 952,277.86 1,011,163.74 1,069,550.00 1,092,120
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 176,978.00 76,556.00 95,000.00 -15.79 % 80,000

วัสดุกอสราง 9,570.00 6,271.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,345.00 28,320.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 155,900.00 200,940.00 192,185.00 -11.54 % 170,000
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วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าวัสดุ 347,793.00 312,087.00 349,185.00 307,000
รวมงบดําเนินงาน 1,358,115.86 1,376,470.74 1,466,535.00 1,441,620

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,600,315.86 1,715,393.74 1,860,735.00 1,605,300
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,718,601.53 2,664,568.92 3,214,575.00 2,887,940

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

โครงการจัดทําป้ายคณะกรรมการ
ชุมชน/ป้ายบาน

0.00 16,738.00 18,000.00 -100 % 0

โครงการจัดทําป้ายบานในเขตเทศบาลตําบล
ป่าติ้ว

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาล

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสงเสริมสนับสนุน การจัดทําแผน
พัฒนาหมูบาน/ชุมชน

0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:34:53 หนา : 42/61

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

         - 71 / 234 -



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนใน
เขตเทศบาล

0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 16,738.00 65,000.00 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 16,738.00 65,000.00 40,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนกลุมสตรี/กลุมอาชีพในเขต
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 60,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 16,738.00 65,000.00 100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 16,738.00 65,000.00 100,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 100 % 189,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 189,600
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 189,600
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย 5,760.00 0.00 8,000.00 25 % 10,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬา 82,641.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 19,968.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสงเสริมความเขมแข็งสภาเด็กและ
เยาวชน

0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 108,369.00 0.00 68,000.00 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 1,910.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 1,910.00 30,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 108,369.00 1,910.00 98,000.00 170,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 108,369.00 1,910.00 98,000.00 359,600
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 120,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 120,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:34:53 หนา : 44/61

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

         - 73 / 234 -



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานบุญประเพณีปิดทองรอยพระ
พุทธบาทจําลองและปิดทองรูปเหมือนพระ
ครูโพธาภินันท์ วัดป่าสุริยาลัย ประจําปี พ.ศ
.2563(บุญเดือนสาม)

90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 0.00 0.00 390,000.00 -17.95 % 320,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 111,385.00 114,752.00 126,000.00 -4.76 % 120,000

โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลักเมืองและรด
น้ําขอพรผูสูงอายุและแหรูปเหมือนหลวงปู่โพ
ธาภินันท์

0.00 0.00 8,000.00 525 % 50,000

โครงการจัดทําเอกสารแนะนําแหลงทอง
เที่ยว

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการพาบุตรหลานเขาวัด 10,000.00 6,000.00 11,000.00 81.82 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 231,385.00 120,752.00 545,000.00 510,000
รวมงบดําเนินงาน 231,385.00 120,752.00 545,000.00 510,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางศาลาสวดอภิธรรม   0.00 999,840.00 0.00 0 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองอําเภอป่าติ้ว 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 999,840.00 150,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 999,840.00 150,000.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรวมสืบสานประเพณี จัดขบวนแห
บั้งไฟโบราณในงานประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดยโสธร

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะ
เหวด)

0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการจัดงานประเพณีปิดทองรอยพระ
พุทธบาทจําลองและปิดทองรูปเหมือนหลวง
ปู่โพธาภินันท์(บุญเดือนสาม)

0.00 0.00 90,000.00 0 % 90,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 110,000.00 130,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 110,000.00 130,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 231,385.00 1,120,592.00 805,000.00 760,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 339,754.00 1,122,502.00 903,000.00 1,119,600
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0.00 0.00 1,013,714.00 32.92 % 1,347,420

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0.00 0.00 33,875.00 -57.67 % 14,340

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 217,320.00 226,320.00 237,720.00 4.04 % 247,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 217,320.00 226,320.00 1,345,309.00 1,669,080
รวมงบบุคลากร 217,320.00 226,320.00 1,345,309.00 1,669,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

12,700.00 8,400.00 30,000.00 -100 % 0

คาเชาบาน 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 35,200.00 61,400.00 80,000.00 78,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการจัดทําและวางระบบผังเมืองในเขต
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 215,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 2,000
รวมงบดําเนินงาน 35,200.00 61,400.00 80,000.00 375,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

0.00 36,400.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0.00 42,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องเจาะปูน 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องตัดคอนกรีต 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องผสมปูน 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องดัดทอดัดเหล็ก 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องวัดระยะดิจิทัล 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โนตบุค 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

คอมพิวเตอร์สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที)

0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที)

0.00 2,600.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 155,000.00 0.00 35,600
รวมงบลงทุน 0.00 155,000.00 0.00 35,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 252,520.00 442,720.00 1,425,309.00 2,079,680
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 788,340.00 832,380.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 390,360.00 396,720.00 405,840.00 -24.99 % 304,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000.00 24,000.00 24,000.00 -50 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,244,700.00 1,295,100.00 429,840.00 316,440
รวมงบบุคลากร 1,244,700.00 1,295,100.00 429,840.00 316,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 5,000.00 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 26,047.89 33,000.00 180,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 12,860.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการจัดทําและวางระบบผังเมืองในเขต
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 36,909.32 49,514.30 80,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 75,817.21 82,514.30 325,000.00 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,736.00 11,010.00 40,000.00 -100 % 0

วัสดุกอสราง 32,817.00 40,190.00 170,000.00 -41.18 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 19,200.00 2,725.00 35,000.00 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 78,500.00 86,100.00 120,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,600.00 4,800.00 20,000.00 -100 % 0

วัสดุอื่น 5,000.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 143,853.00 144,825.00 390,000.00 100,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 2,000.00 0
รวมงบดําเนินงาน 219,670.21 227,339.30 722,000.00 100,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

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

0.00 0.00 237,000.00 -100 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสราง ปรับปรุง และพัฒนาการ
บริหารจัดการน้ํา ระบบธนาคารน้ําใตดิน  
ภายในเขตเทศบาลตําบลป่าติ้ว

0.00 0.00 133,900.00 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 1 
หมู 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

0.00 0.00 0.00 100 % 299,250

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

0.00 0.00 460,000.00 -100 % 0

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

0.00 0.00 339,500.00 -100 % 0
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โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 4 
ม.12  ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

0.00 0.00 74,000.00 -100 % 0

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

0.00 0.00 389,000.00 -100 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 
18 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0.00 0.00 297,000.00 -100 % 0

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

0.00 0.00 115,000.00 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ถนน
เทศบาล5 หมู 5 ตําบลโพธ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

0.00 0.00 0.00 100 % 611,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 
13 หมู 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร 

211,000.00 0.00 0.00 0 % 0

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

374,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 
17 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

336,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 7 
หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร 

0.00 226,000.00 0.00 0 % 0

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

222,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสรางทางเดิน,วิ่ง  รอบหนองหัว
ลิง หมู 12 ตําบลโพธิ์ไทรอําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร 

0.00 425,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 1 
หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

180,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 
11 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

40,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 5 
หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

129,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 7 
หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

42,000.00 0.00 0.00 0 % 0

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

78,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

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

78,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ถนนเทศบาล 
3 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

111,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. ถนนเทศบาล 
4 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

179,000.00 0.00 0.00 0 % 0

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

0.00 281,000.00 0.00 0 % 0

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

0.00 0.00 279,000.00 -100 % 0

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

376,500.00 0.00 0.00 0 % 0

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

0.00 181,000.00 0.00 0 % 0

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

187,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:34:53 หนา : 55/61
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

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

200,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ถนน
เทศบาล 5 หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่า
ติ้ว จังหวัดยโสธร

178,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,923,500.00 1,113,000.00 2,324,400.00 910,250
รวมงบลงทุน 2,923,500.00 1,113,000.00 2,324,400.00 910,250

รวมงานก่อสร้าง 4,387,870.21 2,635,439.30 3,476,240.00 1,326,690
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,640,390.21 3,078,159.30 4,901,549.00 3,406,370

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 120,780.00 137,280.00 0.00 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 22,000.00 22,140.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 142,780.00 159,420.00 0.00 0
รวมงบบุคลากร 142,780.00 159,420.00 0.00 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:34:53 หนา : 56/61

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

         - 85 / 234 -



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการเกษตรโดยใชปุ๋ยอินทรีย์ 29,690.00 22,050.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการสงเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม 
ไรนาสวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 29,690.00 22,050.00 100,000.00 240,000
รวมงบดําเนินงาน 29,690.00 22,050.00 100,000.00 240,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 172,470.00 181,470.00 100,000.00 240,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:34:53 หนา : 57/61
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 30,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 30,000.00 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0.00 0.00 30,000.00 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 172,470.00 181,470.00 130,000.00 270,000

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 591,101.54 584,704.00 459,000.00 -23.75 % 350,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ 9,780.00 30,000.00 10,000.00 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:34:53 หนา : 58/61
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมผูประกอบการตลาดสด
เทศบาล

29,800.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการอบรมผูประกอบการรานคา แผง
ลอย

20,000.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 650,681.54 614,704.00 479,000.00 380,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 54,415.00 27,240.00 40,000.00 50 % 60,000

วัสดุงานบานงานครัว 1,728.00 12,152.00 15,000.00 100 % 30,000

วัสดุกอสราง 21,180.00 73,414.00 100,000.00 -50 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 77,323.00 112,806.00 155,000.00 140,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 372,924.06 286,257.93 200,000.00 100 % 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 71,484.00 75,896.19 104,800.00 -52.29 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 444,408.06 362,154.12 304,800.00 450,000
รวมงบดําเนินงาน 1,172,412.60 1,089,664.12 938,800.00 970,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังน้ํา แบบพลาสติก 12,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปัมน้ําอัตโนมัติแบบน้ําตื้น 3,950.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,750.00 0.00 0.00 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:34:53 หนา : 59/61
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารตลาดสดเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

305,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง 
ๆ

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค์
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

0.00 0.00 0.00 100 % 284,464

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงลานคาตลาดชุมชน 
เทศบาลตําบลป่าติ้ว 

0.00 0.00 332,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 305,000.00 0.00 332,000.00 284,464
รวมงบลงทุน 321,750.00 0.00 332,000.00 284,464

รวมงานตลาดสด 1,494,162.60 1,089,664.12 1,270,800.00 1,254,464
งานโรงฆ่าสัตว์

งบดําเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 9,342.92 19,765.96 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:34:53 หนา : 60/61
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 49,702.09 33,485.06 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 59,045.01 53,251.02 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 59,045.01 53,251.02 0.00 0

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 59,045.01 53,251.02 0.00 0
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,553,207.61 1,142,915.14 1,270,800.00 1,254,464

รวมทุกแผนงาน 31,575,420.66 32,077,789.13 38,165,540.00 39,909,900

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:34:53 หนา : 61/61
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,909,900 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,526,170 บาท
งบกลาง รวม 7,526,170 บาท

งบกลาง รวม 7,526,170 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,286,742 บาท

"เพื่อชําระหนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ชําระ
เงินตน  สัญญากูเงิน เลขที่ 1043/50/2555
 จํานวน 1,286,741.78 บาท  
ตั้งไวจํานวน 1,286,742.-บาท(กองคลัง)  

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 78,759 บาท

"เพื่อชําระหนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ชําระ
ดอกเบี้ยสัญญากูเงิน เลข
ที่ 1043/50/2555 จํานวน 78,758.89 บาท ตั้งไว
จํานวน 78,759  บาท (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 211,150 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมของเงินไดที่
เทศบาลจายใหแกพนักงานจาง สมทบในอัตรารอยละ  5  ของ
เงินคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
จาง (เงินคาตอบแทนพนักงานจางและเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
จาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งไว
จํานวน  4,222,991.-บาท)  คิดเป็นเงิน 211,149.55.-บาท ตั้ง
จายไวจํานวน 211,150.-บาท(กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  17:04:24 หนา : 1/99
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,446 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน/เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สมทบ
ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี (เงินคาตอบ
แทนพนักงานจางและเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
จาง ปี 2566 จํานวน 4,222,991 บาท คิดเป็น
เงิน 8,445.98 บาท ตั้งจายไวจํานวน 8,446 บาท (กองคลัง)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,035,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมี
สิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2552 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (สํานักปลัดเทศบาล)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 664,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพความพิการใหกับคนพิการ  ตามประกาศ
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ซึ่งมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2553 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (สํานักปลัดเทศบาล)

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (สํานักปลัด
เทศบาล)       

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่มีความจําเป็นตามที่เทศบาล
เห็นสมควรเหมาะสม (ทุกสวนราชการเมื่อไดรับอนุมัติ)
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 90,000 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 33,146 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  
ตามหลักเกณฑ์การตั้งจายในอัตรารอยละ  1/6 ของรายรับจริง
ประจําปีที่ผานมา ยกเวนเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุด
หนุนทุกประเภท
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 
(เงินรายรับจริงของเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยก
เวนเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท เป็น
เงินจํานวน  19,847,459.14  บาท ตั้งจายในอัตรารอยละ 1/6
 เป็นเงิน33,145.25.-บาท ) ตั้งจายไว 33,146.-บาท (สํานักปลัด
เทศบาล)       

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 681,297 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น คํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของประมาณการราย
รับ ตามเทศบัญญัติในงบประมาณรายจายประจําปีทุกหมวด ทุก
ประเภท โดยไมตองนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผู
อุทิศใหและเงินอุดหนุน มารวมคํานวณตามหนังสือสํานักงานกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563 (ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบ
ประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไมรวมรายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุด
หนุน ประมาณการไวจํานวน 22,709,900 บาทตั้งจายในอัตรา
รอยละ 3 เป็นเงินจํานวน 681,297 บาท ตั้งจาย
ไว 681,297 บาท(กองคลัง)
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 160,230 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ดังนี้ 
 (1)  กองทุนสวัสดิการผูสูงอายุ  จํานวน   110,230.-บาท 
 เพื่อจายสมทบกองทุนสวัสดิการผูสูงอายุ เทศบาลตําบลปา
ติ้ว ตามจํานวนสมาชิก ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2565
  จํานวน 311 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 24 กรกฎาคม 2565
 จํานวน 230 คน เทศบาลตั้งจายสมทบจํานวน  50,000.-บาท ตั้ง
จายไว 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 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 โดยเทศบาลตองสมทบไม
นอยกวา รอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับการจัดสรร
จากกองทุน(45บาท/รายหัวประชากร)เทศบาลสงสมทบเงินราย
หัวตามจํานวนประชากรในเขตเทศบาล จํานวน 3,035 คน (ขอ
มูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) เป็นเงิน 136,575 บาท ตั้งจาย
ไว  70,000 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,549,718 บาท

งบบุคลากร รวม 5,976,960 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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,352,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,481,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปี
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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 551,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ

งบดําเนินงาน รวม 2,192,908 บาท
ค่าตอบแทน รวม 187,908 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล เชน เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจาง  คาตอบแทนเจาหนาที่ในการ
เลือกตั้งฯลฯ

คาเบี้ยประชุม จํานวน 16,308 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาที่ปฏิบัติหนาที่ตาม
ระเบียบ ฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง และผูปฏิบัติงานของเทศบาล

คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกคาเชา
บานตามระเบียบฯ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 17,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  พนักงาน
เทศบาล  และผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,217,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 340,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 66,000 บาท

1.  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน 46,000 -บาท  เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไวไมเกินปีละ 1% ของรายไดจริงของ
ปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให(รายไดจริง
ของเทศบาลตําบลปาติ้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ไมรวมราย
ไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงิน
ที่มีผูอุทิศให  จํานวน 37,028,454.01   บาท  1% คิดเป็น
เงิน 370,284.54 .บาท ตั้งไวจํานวน 46,000 บาท)
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ  จํานวน  20,000 -บาท  เพื่อจายเป็นคา
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
-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 คาธรรมเนียมในการใชสนามบินใหแกคณะผู
บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล,พนักงานจาง ของ
หนวยงานสํานักปลัดเทศบาลและผูที่เทศบาลสั่งใหไปปฏิบัติ
ราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 200,000 บาท

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

โครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดซื้อ/จัด
จางวัสดุอุปกรณ์ตางๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้วหนาที่ 87  ลําดับที่ 6
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โครงการ/กิจกรรมสําคัญตางๆตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล จํานวน 20,000 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.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่  87 ลําดับที่ 5

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยู
หัว(28 กรกฎาคม)

จํานวน 30,000 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. 2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว
หนาที่ 88 ลําดับที่ 7
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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.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 89  ลําดับที่ 13

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.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 87 ลําดับที่ 3
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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.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 87 ลําดับที่ 1 
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โครงการจัดงานวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพอแหงชาติ(5 ธันวาคม)

จํานวน 10,000 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.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 87 ลําดับที่ 4 
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระ
บรมราชินี (3 มิถุนายน)

จํานวน 20,000 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. 2566-2570) เทศบาล
ตําบล   ปาติ้ว  หนาที่ 88  ลําดับที่ 8
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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.2566-2570) เทศบาล
ตําบล     ปาติ้ว หนาที่ 87  ลําดับที่ 2
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 8,000 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.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 88  ลําดับที่ 12
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โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดทําป้าย
โครงการ, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร,คาสมนาคุณ
วิทยากร,  
 คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ในสวนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0804.6/ว 752
  ลงวันที่ 17  มีนาคม 2565
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 90 
ลําดับที่ 21

โครงการประชาสัมพันธ์สถานที่สําคัญและแหลงทองเที่ยว และแนะ
นําสถานที่และแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์สถาน
ที่สําคัญและแหลงทองเที่ยว และแนะนําสถานที่และแหลงทอง
เที่ยวในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
จัดทําป้าย, แผนพับ ,สื่อสิ่งพิมพ์   ฯลฯ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน  
    -พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่   1 พ.ศ. 2565 หนาที่ 7 ลําดับที่ 1 
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานของคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจัดทําป้ายโครงการ, คาของสมนาคุณในการ
ศึกษาดูงาน, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาเชาที่
พัก, คาสมนาคุณวิทยากร, คาจางเหมายานพาหนะในการเดินทาง
ไปศึกษาดูงาน, คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์, คากระเป๋า
เอกสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0804.6/ว 752
  ลงวันที่ 17  มีนาคม 2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 89 ลําดับที่ 14     
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จาง

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจัดทําป้ายโครงการ, คาของสมนาคุณในการ
ศึกษาดูงาน, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาเชาที่
พัก, คาสมนาคุณวิทยากร, คาจางเหมายานพาหนะในการเดินทาง
ไปศึกษาดูงาน, คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์, คากระเป๋า
เอกสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ในสวนที่ 4 การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล                                        
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0804.6/ว 752
  ลงวันที่ 17  มีนาคม 2565
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 89 ลําดับที่ 15  
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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 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ในสวนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0804.6/ว 752
  ลงวันที่ 17  มีนาคม 2565
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่ 90
   ลําดับที่ 22
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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 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ยโสธร เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ในสวนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0804.6/ว 752
  ลงวันที่ 17  มีนาคม 2565
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่ 90
  ลําดับที่ 23
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โครงการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางจิตสํานึก
และความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง              
 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดทําป้าย,แผนพับ  ฯลฯ
      -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่ม
เติมถึงปจจุบัน  
      -พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0804.6/ว
 752  ลงวันที่ 17  มีนาคม 2565
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หนาที่ 9 ลําดับที่ 1 

โครงการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
และการตอตานการทุจริตใหแกประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางจิตสํานึก
และความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตและการตอตานการ
ทุจริต ใหแกประชาชน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดทํา
ป้าย, แผนพับ   ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน  -พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0804.6/ว 752
  ลงวันที่ 17  มีนาคม 2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2565 หนาที่ 10 ลําดับที่ 2
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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 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตําบลปาติ้ว  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายวัสดุสํานักงาน  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 89 ลําดับที่ 16

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ
  เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  ฯลฯ     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  ไมกวาด ผงซัก
ฟอก น้ํายาดับกลิ่น แปรง สบู ฯลฯ     

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  17:04:24 หนา : 22/99

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

         - 112 / 234 -



วัสดุกอสราง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  เชน อิฐ หิน ปูน ทราย ไมอัด ไมแปร
รูป ฯลฯ     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ
 เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน ปุ๋ย  วัสดุเพาะ
ชํา ไมดอกไมประดับฯลฯ     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  แผนป้าย กระดาษ
เขียนโปสเตอร์,รูปสีหรือขาวดํา ที่ไดจากการอัดหรือขยายสี แผน
เทปบันทึกเสียงรูปภาพ ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หมึกปริ้น ฯลฯ   

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอร์น้ํา- ไฟฟ้า ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อม แก๊ส  ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 463,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะฯลฯ    
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในสํานักงาน/ในที่สา
ธารณะฯลฯ     

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาโทรศัพท์พื้นฐาน/โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ     
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการ โอนเงินในระบบบริหารการเงิน
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)

งบลงทุน รวม 349,850 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 199,850 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้พลาสติ๊ก จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเกาอี้พลาสติก  จํานวน 100 ตัวๆละ 250
.-บาท รวมเป็นเงิน  25,000 บาท (ตามรางขอบเขตและราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)(ตาม
ราคาทองตลาดปจจุบัน) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หนาที่ 15  ลําดับที่ 3 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
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เครื่องโทรศัพท์ สํานักงาน จํานวน 6,750 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องโทรศัพท์ สํานักงาน จํานวน 5 เครื่องๆ
ละ 1,350
.-บาท                                                                       
รวมเป็นเงิน 6,750  บาท (ตามรางขอบเขตและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)(ตามราคาทอง
ตลาดปจจุบัน) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

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

จํานวน 37,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000  บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 37,900.-บาท  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม 2564)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

เครื่องปรับอากาศ(แบบแยกสวน)แบบติดผนัง(ระบบ Inverter) 
ขนาด 9,000 บีทียู

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องปรับอากาศ( แบบแยกสวน) แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 9,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 13,000.-บาท (ตามรางขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) (ตามราคาทองตลาด
ปจจุบัน)  รวมเป็นเงิน 13,000.-บาท  (เป็นรายการนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
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ตูเก็บเอกสาร จํานวน 14,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดหาตูเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ขนาดไม
นอยกวา 152x40x87 ซม. จํานวน 3 ตู ๆ ละ 4,900 บาท รวม
เป็นเงิน 14,700 บาท (ตามรางขอบเขตและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) ตามราคาทอง
ตลาดปจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตูลําโพงอเนกประสงค์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาตูลําโพงอเนกประสงค์ 
 15 นิ้ว 2 ทาง ขนาด  600 วัตต์  ไมค์ลอย 2 ตัว   สามารถ
เลน USB MP3/WMA/FM Player   ใชไฟฟ้า 220 โวล์   มี
แบตเตอรี่ในตัว จํานวน 1 ชุด  ชุดละ 10,000 บาท (ตามรางขอบ
เขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด) ตามราคาทองตลาดปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่   1 พ.ศ. 2565  หนาที่ 15  ลําดับที่ 1
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1
 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท  เป็นเงิน 9,500 บาท(ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  เทศบาลตําบล ปา
ติ้ว หนาที่ 15 ลําดับที่ 4
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (48 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.5 GHz จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
-(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz 
จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564     
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑ์สนาม

เตนท์ผาใบ จํานวน 50,000 บาท

เต็นท์ผาใบ  ขนาด 4 x 8 เมตร จํานวน 2  หลัง ๆละ 25,000
 บาท  รวมเป็นเงิน 50,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เทศบาลตําบลปาติ้ว หนาที่ 15 ลําดับ
ที่ 2

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย/ไรสาย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย/ไร
สายโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในการเพิ่มเติมชุดลูก
ขาย และอุปกรณ์รวม ฯลฯ เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบเสียงตาม
สาย/ไรสาย ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้วใหมีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น (ตามรางขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)(ตามราคาทองตลาดปจจุบัน) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน  มาตรา 50(6)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่  89  ลําดับที่  18

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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 88 ลําดับที่ 11
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โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนปกครองอําเภอปาติ้วตามโครงการจัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 88 ลําดับที่ 10

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 289,600 บาท
งบบุคลากร รวม 237,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 237,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 237,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไว โดยจายใหแกตําแหนง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งบดําเนินงาน รวม 52,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 32,000 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.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 90  ลําดับที่  24
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โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 25,000 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.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 90  ลําดับที่ 19
    

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.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 91 ลําดับที่ 25

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ
  เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ  
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,740,616 บาท
งบบุคลากร รวม 1,862,016 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,862,016 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,281,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปี

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการกองและ
ตําแหนงบริหารอื่นๆที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 509,016 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจางของเทศบาล ที่มี
สิท์ไดรับตามระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงิน
เพิ่มอื่นๆ

งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล เชนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจาง  ฯลฯ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง และผูปฏิบัติงานของเทศบาล          

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกคาเชา
บานตามระเบียบฯ          
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา    
  

ค่าใช้สอย รวม 508,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 280,000 บาท

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

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 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมใหแก พนักงาน
เทศบาล, พนักงานจาง ของหนวยงานกองคลังและผูที่เทศบาลสั่ง
ใหไปปฏิบัติราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบานประจําปี จํานวน 12,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบาน
ประจําปี ประกอบดวย คาอาหารทํางานนอกเวลา คาป้าย
โครงการ คาตอบแทนและคาพาหนะเหมาจายสําหรับประธาน
ชุมชน/กรรมการชุมชน ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ
. 2475 พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ
.2510 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 92 ลําดับที่ 32   

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายไดของเทศบาลประจําปี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได
ของเทศบาลประจําปี ประกอบดวย คาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ แผนพับประชาสัมพันธ์ ป้ายติดรถประชาสัมพันธ์ คา
น้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอื่นๆ เป็นตน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 91 ลําดับที่ 28   

โครงการปรังปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2550 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 91 ลําดับที่ 29 

โครงการอบรมผูประกอบการคาภายในเขตเทศบาล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมผูประกอบการคาภายใน
เขตเทศบาล ประกอบดวย คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ คาอาหารทําการนอกเวลา คาจัดทําใบประกาศ
เกียรติคุณผูชําระภาษีดีเดนประจําปี คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คา
จัดทําแผนพับเอกสารเผยแพร น้ําดื่ม น้ําแข็ง คาตอบแทนและคา
ยานพาหนะ เหมาจายสําหรับประธานชุมชน/กรรมการชุมชน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 92 ลําดับที่ 30 
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จัดทําคูมือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําคูมือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซอน
-ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต พ.ศ.2542 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0804.6/ว 752
  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 92 ลําดับที่ 33 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ       

ค่าวัสดุ รวม 146,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ
 เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ             

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ตาง ๆ เชน แปรง กระติกน้ํา
รอน กระติกน้ําแข็ง มีด ไมกวาด ฯลฯ    

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ
 เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ          

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล  ฯลฯ      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หมึกปริ้น  ฯลฯ          
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์  คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส์(GFMIF) ฯลฯ          

งบลงทุน รวม 38,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้บุนวม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเกาอี้บุนวม จํานวน 5 ตัว (ตามรางขอบเขต
รายละเอียดคุณลักษณะตําบลปาติ้วกําหนด)

ตูไมเก็บเอกสาร จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเอกสารตูไม จํานวน 1 ตู (ตามรางขอบเขต
รายละเอียดคุณลักษณะตําบลปาติ้วกําหนด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน ธันวาคม 2564)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา (18หนา/นาที) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 501,200 บาท
งบบุคลากร รวม 308,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 308,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 308,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี ตําแหนง
1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
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งบดําเนินงาน รวม 173,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,500 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิ์เบิก ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ไดแก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาบอกรับวารสาร คา
จางเหมาบริการ คาจัดทําพัสดุ และคาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินใหแกหนวยงานควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน และผูที่เทศบาลสั่งใหไปปฏิบัติ
ราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมใหแกพนักงานเทศบาล
ของงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ
  เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หมึกปริ้น ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 19,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
-(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564     
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,303,280 บาท

งบบุคลากร รวม 688,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 688,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 254,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปี    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 409,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิ์ไดรับตาม
ระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ    

งบดําเนินงาน รวม 417,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง และผูปฏิบัติงานของเทศบาล     
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ค่าใช้สอย รวม 172,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อปพร. รักษาความสงบเรียบรอยในงานประเพณีบุญเดือน
สาม

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอปพร.รักษาความ
สงบเรียบรอยในงานประเพณีบุญเดือนสาม โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหาร สําหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการรักษา
ความสงบเรียบรอย,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับเจา
หนาที่ ที่เกี่ยวของในการรักษาความสงบเรียบรอย,คาวัสดุ
ไฟฟ้า/วัสดุอุปกรณ์อื่น 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 และวัฒนธรรม   อันดีของทองถิ่น และ (30) กําหนดให
เทศบาลมีหนาที่ การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เทศบาล
ตําบล   
 ปาติ้ว หนาที่ 73  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.2566-2570) เทศบาล
ตําบล          ปาติ้ว หนาที่ 72  ลําดับที่ 2

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.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 72  ลําดับที่ 4
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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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 74  ลําดับที่ 14

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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 72  ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว

จํานวน 20,000 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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 73  ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)(หลัก
สูตรทบทวน)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) (หลัก
สูตรทบทวน) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณ ครู
ฝึก / วิทยากร,คาอุปกรณ์สาธิต/เครื่องมือดับเพลิง,คาอาหาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม/วิทยากร/เจาหนาที่โครงการ,อาหาร
วางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม/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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 73  ลําดับที่ 8
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ       

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 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 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล  ฯลฯ     

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 25,000 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 158,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 158,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังน้ําแบบพลาสติก จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาถังน้ําแบบพลาสติก ความจุ 2,000 ลิตร จํานวน  1
 ถังๆละ 6,400 บาท(ตามรางขอบเขตและราย
ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)ราคา
ตามทองตลาดปจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  เทศบาลตําบลปา
ติ้ว หนาที่ 15 ลําดับที่ 5

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปมโยกน้ําบาดาล จํานวน 3,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาปมโยกน้ําบาดาลขนาดทางเขา/ออก 1 1/2
 นิ้ว (1.5 นิ้ว)ลูกสูบ 110 มิลลิเมตร (ปลอกสูบ สแตนเลส) สูบน้ํา
ลึกได ไมต่ํากวา 15 เมตร  จํานวน 2 ตัว ตัวละ 1,950 บาท (ตาม
รางขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตําบลปา
ติ้วกําหนด) ราคาตามทองตลาดปจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  เทศบาลตําบลปา
ติ้ว หนาที่ 15  ลําดับที่ 7
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ปมสูบน้ํา(Submersible) จํานวน 6,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาปมสูบน้ํา(SUBMERSIBLE) ไมต่ํากวา 0.25
 แรงมา ความเร็วรอบ 2,850 รอบ/นาที  ใชไฟฟ้า 220
 โวลท์ 50 Hz สูบน้ําไดไมต่ํากวา 130 ลิตร/นาที  กําลังสงทางน้ํา
สูงไมต่ํากวา 7 เมตร จํานวน 2  เครื่อง เครื่องละ 3,400
 บาท  เป็นเงิน 6,800 บาท (ตามรางขอบเขตและราย
ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) ราคา
ตามทองตลาดปจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  เทศบาล
ตําบล                        ปาติ้ว หนาที่ 15  ลําดับที่ 8

เลื่อยยนต์ จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเลื่อยยนต์  จํานวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ  5,500 บาท ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะแรงขับไมต่ํากวา 0.9
 แรงมา ความเร็วรอบไมต่ํากวา 8,000 รอบ/นาที (ตามรางขอบ
เขตและรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด) ราคาตามทองตลาดปจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  เทศบาลตําบลปา
ติ้ว หนาที่ 15  ลําดับที่ 6
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งกลองวงจรปิดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 125,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการติดตั้งกลองวงจรปิดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ประกอบดวย 
ติดตั้งกลองโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ประกอบดวย
1. กลองโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร   จํานวน 2 ตัว
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ชอง จํานวน 2 ตัว
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง
โทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564)
3. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 400 WATTS  จํานวน 2
 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564)
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 500 เมตร
8. พรอมติดตั้ง พรอมเดินสาย FIBER OPTIC  เชื่อมสายใยแกว
พรอมอุปกรณ์อื่นๆ ชุดป้องกันไฟกระชาก 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 73 ลําดับที่ 12
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ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องดับเพลิงไฟปา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหา เครื่องดับเพลิงไฟปา  แบบสะพายหลัง ชนิด
มอเตอร์ ขนาดความจุ 20 ลิตร จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 5,000
 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (ตามรางขอบเขตและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) ราคาตามทอง
ตลาดปจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เทศบาลตําบลปาติ้ว หนาที่ 15 ลําดับ
ที่ 9

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนปกครองอําเภอปาติ้วตามโครงการป้องกันและ
แกไขปญหายาเสพติด อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 73  ลําดับที่ 13

โครงการอบรมใหความรูเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรปาติ้ว ตามโครงการอบรมให
ความรูเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 75 ลําดับที่ 18
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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     

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
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 74  ลําดับที 15
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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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 73  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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 73  ลําดับที่ 11

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,787,012 บาท

งบบุคลากร รวม 1,268,412 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,268,412 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,088,412 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปี    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการกองและ
ตําแหนงบริหารอื่นๆที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบ    
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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 500,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 23,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล เชน เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ          

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง และผูปฏิบัติงานของเทศบาล          

ค่าใช้สอย รวม 402,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

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

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 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

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่  102  ลําดับที่ 6    
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โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 33,000 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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่  102  ลําดับที่  5

โครงการบริหารงานหองสมุดไอทีและศูนย์การเรียนรูชุมชน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการบริหารงานหอง
สมุดไอทีและศูนย์การเรียนรูชุมชน ไดแก  คาจาง
เหมาบริการ , คาวัสดุสํานักงานที่จําเป็น,คาวัสดุคอมพิวเตอร์ , คา
บํารุงและซอมแซมวัสดุและอุปกรณ์ตางๆภายในหองสมุดไอทีฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 101  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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 102 ลําดับที่ 7
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ            

ค่าวัสดุ รวม 50,000 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     
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หมึกปริ้น  ฯลฯ     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ คาวิทยุติดตามตัว คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร์เน็ตและคาสื่อสาร
อื่นๆ ฯลฯ    

งบลงทุน รวม 18,600 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (48 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.5 GHz จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564     
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,196,690 บาท
งบบุคลากร รวม 2,495,375 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,495,375 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,727,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปี     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะใหกับผูที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบ ฯ
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 571,335 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 71,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ    
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งบดําเนินงาน รวม 1,980,815 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,182,615 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

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

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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 102 ลําดับที่ 8 
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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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 102 ลําดับที่  9

โครงการป้องกันเด็กจมน้ําในสถานศึกษา จํานวน 25,000 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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว   หนาที่ 105 ลําดับที่ 26
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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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 101 ลําดับที่  1

โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการเรียน
รูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  โดยมีคาใชจาย 
1. กิจกรรมรักการอาน เชน ซื้อหนังสือนิทาน 
2.กิจกรรมหนูนอยรักเกษตร 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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว   หนาที่ 103  ลําดับที่ 15

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 863,615 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถานศึกษา  ดังนี้
1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปาติ้ว นักเรียน ณ วันที1่0
 มิถุนายน 2565 จํานวน 98 คน
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 -คาอาหารกลางวัน 98 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 411,600 บาท
 -คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 98 คนๆละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 166,600 บาท
 -คาหนังสือเรียน  จํานวน 98 คน คนละ200 บาท เป็น
เงิน 19,600 บาท
 -คาอุปกรณ์การเรียน  จํานวน 98 คน ๆละ 200 บาท เป็น
เงิน 19,600 บาท
 -คาเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน 98 คน ๆละ 300 บาท เป็น
เงิน 29,400 บาท
 -คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จํานวน 98 คน ๆละ 430 บาท เป็น
เงิน 42,140 บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว นักเรียน ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565 จํานวน 21 คน  
 -คาอาหารกลางวัน  จํานวน 21 คนๆละ 21 บาท จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน 108,045 บาท
 -คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  จํานวน 21 คน ๆละ 1,700
 บาท เป็นเงิน 35,700 บาท
 -คาหนังสือเรียน  จํานวน 21 คน ๆละ 200 บาท เป็นเงิน 4,200
บาท
 -คาอุปกรณ์การเรียน  จํานวน 21 คน ๆละ 200 บาท เป็น
เงิน 4,200 บาท
 -คาเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน 21 คน ๆ ละ 300 บาท เป็น
เงิน 6,300 บาท
 -คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จํานวน 21 คน ๆละ 430 บาท เป็น
เงิน 9,030 บาท
3.คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  (ระบบ Wifi) 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/ว
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 5061 ลว. 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
2566  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 101 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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 101 ลําดับที่ 3  

โครงการเสริมสรางความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลปาติ้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการเสริมสราง
ความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลปา
ติ้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว เพื่อฝึกอบรมการ
ชวยเหลือตัวเองกรณีเกิดอุบัติ เชน คาตอบแทนวิทยากรใน
การ ,ฝึกอบรมคาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ , คาอุปกรณ์ในการ
จัดฝึกอบรม 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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  หนาที่ 13 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 658,000 บาท
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 620,000 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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน ปุ๋ย  วัสดุเพาะ
ชํา ไมดอกไมประดับ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,200 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปาติ้ว/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว/ในที่สาธารณะ ฯลฯ 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลปาติ้ว/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว/ในที่
สาธารณะ ฯลฯ 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาโทรศัพท์พื้นฐาน/โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ    
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาโทรศัพท์พื้นฐาน/โทรศัพท์เคลื่อนที่ คาอินเตอร์
เน็ต ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 38,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอีทํางาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,500 บาท(ราคาตาม
ทองตลาดปจจุบัน)

โต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํา
งาน ระดับ 3-6 จํานวน 2 โต๊ะๆ ละ 4,500 บาท (ราคาตามทอง
ตลาดปจจุบัน)
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โต๊ะทํางานระดับ 1-3 จํานวน 24,500 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 1-3 จํานวน 7 โต๊ะๆ 3,500
 บาท (ตามรางขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)ตามราคาทองตลาดปจจุบัน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 682,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 682,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดหาอาหารกลางวัน จํานวน 672,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนโรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันท์นุกูล ตามโครงการ
จัดหาอาหารกลางวัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 102 ลําดับที่ 13
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่  18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุดโครงการแขงขันตอบปญหานักเรียนเกงดานวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมทองถิ่น(สภาวัฒนธรรมอําเภอปาติ้ว)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนโครงการแขงขันตอบปญหานักเรียนเกงดาน
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถิ่น (สภาวัฒนธรรมอําเภอปา
ติ้ว)
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 83 ลําดับ 14
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,761,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,652,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,652,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,472,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปี 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับตําแหนงผูอํานวยการกอง
และตําแหนงบริหารอื่นๆที่มีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ

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 109,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 109,200 บาท
คาเชาบาน จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกคาเชา
บานตามระเบียบฯ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 6,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา    
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 829,000 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 579,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 453,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 198,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาพนักงานจางเหมาบริการ จํานวน 2 ราย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตามชวงที่ระบาด) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคระบาดใน
ชุมชน (ตามชวงที่ระบาด) เชน คาน้ํายาฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง
ลาย  คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา คาทรายทีมีฟอส  คาวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (19)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (4)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 76 ลําดับ
ที่ 5
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โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการตรวจคัดกรองเบา
หวานและความดันโลหิต เชน คาวิทยากรในการใหความรูเกี่ยว
กับโรค คาสงตรวจหองแลปอานคาเลือด  คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน 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.2566-2570)หนา 77 ลําดับ
ที่ 7

โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรูผูนําชุมชนในดานสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความ
รูผูนําของชุมชนในดานสาธารณสุข เชน  คาวิทยากรในการฝึก
อบรม  คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจุุบัน มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (6)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา76 ลําดับ
ที่ 2
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไขเลือดออก เชน คาน้ํายาในการฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง คา
ทรายทีมีฟอส คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (19)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (4)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา76 ลําดับ
ที่3

โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิตผุสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพจิตผู
สูงอายุเชน คาวิทยากรในการใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ของผูสูงอายุ คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบะบปจจุบัน มาตรา 16 (19)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (7)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา77 ลําดับ
ที่10

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบา เชน คา
วัคซีน คาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (4)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา76 ลําดับ
ที่4
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โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการ โครงการแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพ เชน คาวิทยากรผูนําเตน คาน้ําดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (19)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (7)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา77 ลําดับ
ที่11

ค่าวัสดุ รวม 126,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล ฯลฯ

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 )
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หนาที่ 78 ลําดับ
ที่ 15
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ตามโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 78 ลําดับที่ 17

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ตามโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตําบลปาติ้ว
หนา78 ลําดับที่ 18

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ตามโครงการ
อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตําบลปา
ติ้ว หนา78 ลําดับที่ 16

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 296,640 บาท

งบบุคลากร รวม 164,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 164,640 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 151,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 13,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ
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งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการชวยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลตําบลปาติ้วที่ไดรับความเดือดรอนหรือไม
สามารถชวยเหลือตนเองในการดํารงชีพดานตางๆ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (10)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  เทศบาลตําบลปา
ติ้ว หนาที่ 8  ลําดับที่ 1

โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการบานมั่นคงเพื่อคน
ยากจนในเขตเทศบาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (10)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 79 ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลกระจาย ตามโครงการ
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เทศบาลตําบลปาติ้ว  หนาที่ 19
 ลําดับที่  1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 797,640 บาท

งบบุคลากร รวม 320,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 320,640 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 308,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล  ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ 

งบดําเนินงาน รวม 276,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 276,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  หลอดไฟฟ้า  สายไฟ
ฟ้าฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  เชน อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไมอัด  ไม
แปรรูป  ฯลฯ    
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล  ฯลฯ          

วัสดุสํารวจ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ เชน บันไดอะลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 201,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 201,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตน้ําประปาซอยเทศบาล 18 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

จํานวน 201,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาอํานาจเจริญ ตาม
โครงการขยายเขตน้ําประปาซอยเทศบาล 18 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร โดยการวางทอขยายเขตจําหนาย
น้ําประปาซอยเทศบาล 18 หมู 12 (ทางไปโรงฆาสัตว์
เอกรวี) (ตามแบบแปลนการประปาสวนภูมิภาคสาขาอํานาจเจริญ
กําหนด)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 63 ลําดับที่ 6

งานสวนสาธารณะ รวม 485,000 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 
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งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด  สบู ผงซัก
ฟอก แปรง 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

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,605,300 บาท
งบบุคลากร รวม 163,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 163,680 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 117,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล  ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 46,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 1 คน เป็น
เงิน 24,000 บาท
และจายใหกรณีพนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะเสี่ยงภัยตอ
สุขภาพ เป็นเงินจํานวน 22,320 บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  17:04:25 หนา : 77/99

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

         - 167 / 234 -



งบดําเนินงาน รวม 1,441,620 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,500 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 42,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารทําการลวงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง และผูปฏิบัติงานของเทศบาล          

ค่าใช้สอย รวม 1,092,120 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 485,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาพนักงานกําจัดขยะ จํานวน 4 ราย
เป็นเงิน 465,120 บาท
และคาจางเหมาบริการอื่นๆ 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล จํานวน 492,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาล เชน คานําขยะไปทิ้งและกําจัดใหกับเทศบาลเมือง
ยโสธร ฯลฯ
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(17)(18)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (3)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว หนา 107 ลําดับที่ 1
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โครงการขุดลอกทอระบายน้ําในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการขุดลอกทอระบายน้ํา
ในเขตเทศบาล เชน คาวัสดุ และอุปกรณ์ ในการขุดลอกทอ
ระบายน้ําในเขตเทศบาล ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (17) (29) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (3)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว หนา 107 ลําดับที่ 4

โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการชุมชนจัดการขยะ
ครบวงจร เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในกิจกรรมคัด
แยกขยะกอนทิ้ง ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (17) (29) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (3)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว หนา 107 ลําดับที่ 3
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โครงการชุมชนรักษ์สะอาด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน โครงการชุมชนรักษ์สะอาด
เชน อุปกรณ์ในการทําความสะอาดชุมชน ไม
กวาด มีด จอบ ตะกรา คาน้ําดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 16 (17) (18) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (3)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว หนา 107 ลําดับที่ 6

โครงการรณรงค์ติดตั้งบอดักไขมันสถานประกอบการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์ติดตั้งบอดัก
ไขมันในสถานประกอบการ เชน คาวัสดุ และอุปกรณ์ ในการทํา
บอดักไขมัน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่เติม
ถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (17) (18)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (3)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว หนา 107 ลําดับที่ 5 

ค่าวัสดุ รวม 307,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 80,000 บาท

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

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  เชน อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไมอัด  ไม
แปรรูป ฯลฯ 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ
 เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามัน เป็นจํานวน 126,000 บาท
จายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นอื่นๆ เชน น้ํามันไฮดรอลิค
 น้ํามันเบรก น้ํามันเกียร์ ฯลฯ เป็นจํานวน 48,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายตางๆเชน เครื่อง
แบบ  เสื้อ กางเกง ผา ถุงเทา รองเทาฯลฯ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําป้ายบานในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดทําป้ายคณะ
กรรมการชุมชน เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (17)
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เทศบาล
ตําบล หนาที่ 81 ลําดับที่ 4
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โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 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 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน  มาตรา 50 (6) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 81 ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนกลุมสตรี/กลุมอาชีพในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนกลุมสตรี/กลุมอาชีพในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 81 ลําดับที่ 3

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 359,600 บาท

งบบุคลากร รวม 189,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 189,600 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 189,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 83 ลําดับที่ 5

โครงการจัดการแขงขันกีฬา จํานวน 100,000 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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว   หนาที่ 82 ลําดับที่ 1
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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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 82 ลําดับที่ 2

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
ถึงฉบับบัจจุบัน หมวด 2 มาตรา 16 (30) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน  มาตรา 50 (6)(9)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 84 ลําดับที่ 16

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 760,000 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 ที่มีสิทธิไดรับ
ตาม ระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่ม
อื่น ๆ

งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ เชน  คาเงินรางวัล  คาตกแตงสถานที่  คาเชาเวทีพรอม
เครื่องเสียง 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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 83 ลําดับที่ 10
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 120,000 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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 83 ลําดับที่ 6

โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลักเมืองและรดน้ําขอพรผูสูงอายุและแห
รูปเหมือนหลวงปูโพธาภินันท์

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงานสรงน้ํา
ศาลหลักเมืองรดน้ําขอพรผูสูงอายุและแหรูปเหมือนหลวงปูโพ
ธาภินันท์ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ คาจางเหมาจัดทํา
ภัตตราหารถวายพระสงฆ์ คาปจจัยถวายพระสงฆ์ 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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 83 ลําดับที่ 8

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  17:04:25 หนา : 86/99

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

         - 176 / 234 -



โครงการพาบุตรหลานเขาวัด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการพาบุตรหลานเขา
วัด  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 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (7) (8)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 83  ลําดับที่ 11

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 2566)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่  84 ลําดับที่ 15
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เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนวัดบูรพา หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปา
ติ้ว จังหวัดยโสธร ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติ(บุญผะเหวด)ประจําปี พ.ศ.2566 
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 83 ลําดับที่ 7

โครงการจัดงานประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาทจําลองและปิด
ทองรูปเหมือนหลวงปูโพธาภินันท์(บุญเดือนสาม)

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนวัดปาสุริยาลัย หมู 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปา
ติ้ว จังหวัดยโสธร ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีปิดทอง
รอยพระพุทธบาทจําลองและปิดทองรูปเหมือนหลวงปูโพ
ธาภินันท์ (บุญเดือนสาม) ประจําปี พ.ศ.2566
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไข  เพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 83 ลําดับที่ 9

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,079,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,669,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,669,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,347,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตามอัตราที่กําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือน
ประจําปี  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 14,340 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของขาราชการ/พนักงานสวนทอง
ถิ่น  ที่มีสิทธิไดรับตามระเบีบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับตําแหนง ผูอํานวยการกอง
ชาง,หัวหนาฝายการโยธา และตําแหนงบริหารอื่นๆที่มีสิทธิ์ไดรับ
ตามระเบียบฯ               

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 247,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล  ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง

งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  พนักงาน
เทศบาล  และผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 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 40,000 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.2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่1 พ.ศ. 2565 หนาที่ 6 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ชั้น
วางเอกสารฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ
 เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน 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 

งบลงทุน รวม 35,600 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (48 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.5 GHz จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564     
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน (ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน ธันวาคม 2564)

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

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

งานก่อสร้าง รวม 1,326,690 บาท
งบบุคลากร รวม 316,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 316,440 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 304,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแกพนักงานจางของ
เทศบาล ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานจาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ใหกับพนักงานจาง ที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  เชน อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไมอัด  ไม
แปรรูป  ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 910,250 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 910,250 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 1 หมู 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

จํานวน 299,250 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล
. ซอยเทศบาล 1 หมู 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร โดยกอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 118
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 472 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16(5)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 67 ลําดับที่ 18

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล5 หมู 5 ตําบลโพธ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

จํานวน 611,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. ถนนเทศบาล5 หมู 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปา
ติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวางทอระบายน้ํา คสล.เสนผาศูนย์
กลาง 0.60x1.00 เมตร ยาวรวม 320 เมตร พรอมบอพัก
น้ํา จํานวน 32 บอ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) 
-สถานที่กอสราง ถนนเทศบาล5 หมู 5 (ทางไปบานหนองสําโรง)  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (5)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 51 (8)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หนาที่ 6 ลําดับที่ 1
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

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

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 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (6) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 70 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  17:04:25 หนา : 95/99

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

         - 185 / 234 -



โครงการสงเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม ไรนาสวนผสม เกษตร
นวัตกรรมใหมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมการ
เกษตรแนวทฤษฎีใหม ไรนาสวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหม ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (6) (16)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (6) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว  หนาที่ 70ลําดับที่ 1  

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.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนาที่ 109 ลําดับที่ 1
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 1,254,464 บาท

งบดําเนินงาน รวม 970,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการตรวจสุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ เชน คาน้ํายาตรวจสาร  คาวิทยากร คาวัสดุวิทยา
ศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับปจจุบันมาตรา 16 (19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปจจุบัน มาตรา 50 (4)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หนา 85 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมผูประกอบการตลาดสดเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมผูประกอบการ
ตลาดสดเทศบาล เชน คาวิทยากร คาน้ํายาตรวจสารปนเปลื้อนใน
อาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน มาตรา 16 (3) (17) (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2566-2570) เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หนา 85 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมผูประกอบการรานคา แผงลอย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมผูประกอบการ
รานคา/แผงลอย เชน คาวิทยากร คาน้ํายาตรวจสารปนเปลื้อนใน
อาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน 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.2566-2570) เทศบาล
ตําบลปาติ้ว หนา 85 ลําดับที่ 3

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ เทปพันสายไฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 
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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 450,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล/ในที่สาธารณะ ฯลฯ 
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ในตลาดสดเทศบาล/ในที่
สาธารณะ  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 284,464 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 284,464 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 284,464 บาท

เพื่อใชดําเนินการกอสรางอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลปา
ติ้ว  พื้นที่ลานตลาดสดเทศบาล หมูที่ 4 ต.โพธิ์ไทร 
อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร ขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาว 49.50
 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) 
โดยตั้งจายผูกพันไว 2 ปีงบประมาณ ดังนี้
(1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งจายไว 284,464.00 บาท
(2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งจายไว 914,036.00 บาท
เนื่องดวย เทศบาลมีเงินรายไดไมเพียงพอที่จะดําเนินการใหแลว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในปีเดียวและเป็นลักษณะ
โครงการกอสรางที่ไมสามารถแยกจัดซื้อ/จัดจางเป็นสวนๆ ได
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 ขอ 37
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เทศบาลตําบล
ปาติ้ว หนา 85 ลําดับที่ 5
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หนาที่ 7 ลําดับที่ 1
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,286,742

คาชําระดอกเบี้ย 78,759

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

211,150

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,446

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,035,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 664,800

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 6,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

681,297

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

90,000

คาบํารุงสมาคมองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

33,146

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

160,230

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,286,742

คาชําระดอกเบี้ย 78,759

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

211,150

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,446

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,035,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 664,800

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 6,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

681,297

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

90,000

คาบํารุงสมาคมองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

33,146

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

160,230
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/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)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

4,308,180 254,400 2,815,452 1,472,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

103,200

เงินประจําตําแหนง 204,000 60,000 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,060,656 409,680 679,335 216,000 151,440 534,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบเขากองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นของ
เทศบาล

70,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

1,347,420 10,197,852

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

14,340 117,540

เงินประจําตําแหนง 60,000 384,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 297,600 551,760 3,900,471
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/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 24,000 83,000 24,000 13,200 70,320

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

32,000 30,000 20,000

คาเบี้ยประชุม 16,308

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 20,000 3,000 42,500

คาเชาบาน 252,000 103,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

51,100 6,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 720,000 400,000 198,000 785,120

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

66,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:41:05 หนา : 5/44

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

         - 194 / 234 -



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

12,000 12,000 322,520

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

82,000

คาเบี้ยประชุม 16,308

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

85,500

คาเชาบาน 48,000 403,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

30,000 87,100

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 120,000 90,000 350,000 2,663,120

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

66,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/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 30,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

280,000 40,000

โครงการ/กิจกรรมปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

20,000

โครงการ/กิจกรรม
สําคัญตางๆ
ตามนโยบายจังหวัดและ
รัฐบาล

20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยู
หัว(28 กรกฎาคม)

30,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ทองถิ่นไทย

2,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/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

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

40,000 360,000

โครงการ/กิจกรรมปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

20,000

โครงการ/กิจกรรม
สําคัญตางๆ
ตามนโยบายจังหวัดและ
รัฐบาล

20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยู
หัว(28 กรกฎาคม)

30,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ทองถิ่นไทย

2,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ปิยมหาราช

5,000

โครงการจัดงานวันขึ้นปี
ใหม

12,000

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

10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแมแหง
ชาติ (12 สิงหาคม)

20,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

8,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:41:05 หนา : 9/44

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

         - 198 / 234 -



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ปิยมหาราช

5,000

โครงการจัดงานวันขึ้นปี
ใหม

12,000

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

10,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรม
ราชินี (3 มิถุนายน)

20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแมแหง
ชาติ (12 สิงหาคม)

20,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่นเทศบาลตําบลป่าติ้ว

25,000

โครงการบริการเต็มที่จัด
เก็บภาษีถึงบานประจําปี

12,000

โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

2,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บรายไดของ
เทศบาลประจําปี

10,000

โครงการประชาสัมพันธ์
สถานที่สําคัญและแหลง
ทองเที่ยว และแนะนํา
สถานที่และแหลงทอง
เที่ยวในเขตเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

10,000

โครงการปรังปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

110,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล

120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่นเทศบาลตําบลป่าติ้ว

25,000

โครงการบริการเต็มที่จัด
เก็บภาษีถึงบานประจําปี

12,000

โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

2,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บรายไดของ
เทศบาลประจําปี

10,000

โครงการประชาสัมพันธ์
สถานที่สําคัญและแหลง
ทองเที่ยว และแนะนํา
สถานที่และแหลงทอง
เที่ยวในเขตเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

10,000

โครงการปรังปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

110,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล

120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง

150,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

2,000

โครงการเสริมสราง
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรม ที่ดีในการตอ
ตานการทุจริต

2,000

โครงการเสริมสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการเสริมสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักในความซื่อ
สัตย์สุจริต และการตอ
ตานการทุจริตใหแก
ประชาชน

10,000

โครงการอบรมผู
ประกอบการคาภายใน
เขตเทศบาล

12,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง

150,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม

2,000

โครงการเสริมสราง
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรม ที่ดีในการตอ
ตานการทุจริต

2,000

โครงการเสริมสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

โครงการเสริมสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักในความซื่อ
สัตย์สุจริต และการตอ
ตานการทุจริตใหแก
ประชาชน

10,000

โครงการอบรมผู
ประกอบการคาภายใน
เขตเทศบาล

12,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  21:41:05 หนา : 14/44

เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

         - 203 / 234 -



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จัดทําคูมือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซอน

4,000

จัดหาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม 
และพวงมาลา ฯลฯ

3,000

มาตรการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายดานการ
ป้องกันการทุจริต

5,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,000 50,000 20,000

โครงการ อปพร. รักษา
ความสงบเรียบรอยใน
งานประเพณีบุญเดือน
สาม

15,000

โครงการกิจกรรมเดิน
รณรงค์วันตอตานยา
เสพติดโลก (26 
มิถุนายน)

5,000

โครงการกิจกรรมวัน อป
พร.

5,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จัดทําคูมือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซอน

4,000

จัดหาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม 
และพวงมาลา ฯลฯ

3,000

มาตรการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายดานการ
ป้องกันการทุจริต

5,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 140,000

โครงการ อปพร. รักษา
ความสงบเรียบรอยใน
งานประเพณีบุญเดือน
สาม

15,000

โครงการกิจกรรมเดิน
รณรงค์วันตอตานยา
เสพติดโลก (26 
มิถุนายน)

5,000

โครงการกิจกรรมวัน อป
พร.

5,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/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

โครงการฝึกซอมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

12,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

20,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)(หลัก
สูตรทบทวน)

50,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ไหวครู

2,000

โครงการจัดทําแผนการ
ศึกษา

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/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

โครงการฝึกซอมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

12,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

20,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)(หลัก
สูตรทบทวน)

50,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ไหวครู

2,000

โครงการจัดทําแผนการ
ศึกษา

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดหาบุคลากร
ทางการศึกษา

33,000

โครงการบริหารงานหอง
สมุดไอทีและศูนย์การ
เรียนรูชุมชน

120,000

โครงการประชุมผู
ปกครอง

2,000

โครงการป้องกันเด็กจม
น้ําในสถานศึกษา

25,000

โครงการปัจฉิมนิเทศน์ 4,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแหลงเรียนรูและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย

4,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก

6,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

863,615

โครงการสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดหาบุคลากร
ทางการศึกษา

33,000

โครงการบริหารงานหอง
สมุดไอทีและศูนย์การ
เรียนรูชุมชน

120,000

โครงการประชุมผู
ปกครอง

2,000

โครงการป้องกันเด็กจม
น้ําในสถานศึกษา

25,000

โครงการปัจฉิมนิเทศน์ 4,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแหลงเรียนรูและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย

4,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก

6,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

863,615

โครงการสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสราง
ความปลอดภัยในเด็ก
ปฐมวัยของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลป่าติ้ว 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

20,000

โครงการควบคุมโรค
ระบาดในชุมชน(ตาม
ชวงที่ระบาด)

10,000

โครงการตรวจคัดกรอง
เบาหวานและความดัน
โลหิต

5,000

โครงการพัฒนาเพิ่มพูน
ความรูผูนําชุมชนใน
ดานสาธารณสุข

120,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไขเลือดออก

40,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
จิตผูสูงอายุและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผุสูงอายุ

30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา

30,000

โครงการแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสราง
ความปลอดภัยในเด็ก
ปฐมวัยของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลป่าติ้ว 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

20,000

โครงการควบคุมโรค
ระบาดในชุมชน(ตาม
ชวงที่ระบาด)

10,000

โครงการตรวจคัดกรอง
เบาหวานและความดัน
โลหิต

5,000

โครงการพัฒนาเพิ่มพูน
ความรูผูนําชุมชนใน
ดานสาธารณสุข

120,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไขเลือดออก

40,000

โครงการสงเสริมสุขภาพ
จิตผูสูงอายุและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผุสูงอายุ

30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา

30,000

โครงการแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนของเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

50,000

โครงการบานมั่นคงเพื่อ
คนยากจนในเขต
เทศบาล

60,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล

492,000

โครงการขุดลอกทอ
ระบายน้ําในเขต
เทศบาล

30,000

โครงการชุมชนจัดการ
ขยะครบวงจร

50,000

โครงการชุมชนรักษ์
สะอาด

20,000

โครงการรณรงค์ติดตั้ง
บอดักไขมันสถาน
ประกอบการ

15,000

โครงการจัดทําป้ายบาน
ในเขตเทศบาลตําบลป่า
ติ้ว

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนของเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

50,000

โครงการบานมั่นคงเพื่อ
คนยากจนในเขต
เทศบาล

60,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล

492,000

โครงการขุดลอกทอ
ระบายน้ําในเขต
เทศบาล

30,000

โครงการชุมชนจัดการ
ขยะครบวงจร

50,000

โครงการชุมชนรักษ์
สะอาด

20,000

โครงการรณรงค์ติดตั้ง
บอดักไขมันสถาน
ประกอบการ

15,000

โครงการจัดทําป้ายบาน
ในเขตเทศบาลตําบลป่า
ติ้ว

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพใหกับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
เด็กปฐมวัย

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงานสรงน้ํา
ศาลหลักเมืองและรดน้ํา
ขอพรผูสูงอายุและแห
รูปเหมือนหลวงปู่โพธาภิ
นันท์

โครงการพาบุตรหลาน
เขาวัด

โครงการวันเด็กแหงชาติ

โครงการสงเสริมความ
เขมแข็งสภาเด็กและ
เยาวชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพใหกับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
เด็กปฐมวัย

10,000 10,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา

100,000 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

320,000 320,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

120,000 120,000

โครงการจัดงานสรงน้ํา
ศาลหลักเมืองและรดน้ํา
ขอพรผูสูงอายุและแห
รูปเหมือนหลวงปู่โพธาภิ
นันท์

50,000 50,000

โครงการพาบุตรหลาน
เขาวัด

20,000 20,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 20,000 20,000

โครงการสงเสริมความ
เขมแข็งสภาเด็กและ
เยาวชน

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําและวาง
ระบบผังเมืองในเขต
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

โครงการสงเสริมการ
เกษตรโดยใชปุ๋ยอินทรีย์

โครงการสงเสริมการ
เกษตรแนวทฤษฎีใหม 
ไรนาสวนผสม เกษตร
นวัตกรรมใหมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

โครงการตรวจ
สุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ

โครงการอบรมผู
ประกอบการตลาดสด
เทศบาล

โครงการอบรมผู
ประกอบการรานคา 
แผงลอย
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําและวาง
ระบบผังเมืองในเขต
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

35,000 35,000

โครงการสงเสริมการ
เกษตรโดยใชปุ๋ยอินทรีย์

50,000 50,000

โครงการสงเสริมการ
เกษตรแนวทฤษฎีใหม 
ไรนาสวนผสม เกษตร
นวัตกรรมใหมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

100,000 100,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

30,000 30,000

โครงการตรวจ
สุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ

10,000 10,000

โครงการอบรมผู
ประกอบการตลาดสด
เทศบาล

10,000 10,000

โครงการอบรมผู
ประกอบการรานคา 
แผงลอย

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 140,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,000 10,000 130,000

วัสดุงานบานงานครัว 30,000 10,000 620,000 90,000

วัสดุกอสราง 25,000 20,000 30,000 55,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 28,000 40,000 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 100,000 126,000 260,000

วัสดุการเกษตร 10,000 8,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 85,000 20,000

วัสดุอื่น 3,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 25,000 12,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุสํารวจ 6,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 260,000 110,000 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 60,000 20,000 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 80,000 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 9,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 32,200

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 180,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 235,000

วัสดุงานบานงานครัว 30,000 780,000

วัสดุกอสราง 100,000 50,000 280,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 35,000 143,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 636,000

วัสดุการเกษตร 18,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 125,000

วัสดุอื่น 5,000 8,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 37,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุสํารวจ 6,000

วัสดุกีฬา 30,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 400,000 810,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000 145,000

คาบริการโทรศัพท์ 83,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,000 11,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

82,200

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้บุนวม 5,000

เกาอี้พลาสติ๊ก 25,000

เครื่องโทรศัพท์ สํานัก
งาน

6,750

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

37,900

เครื่องปรับอากาศ(แบบ
แยกสวน)แบบติด
ผนัง(ระบบ Inverter) 
ขนาด 9,000 บีทียู

13,000

ตูเก็บเอกสาร 14,700

ตูไมเก็บเอกสาร 9,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตูลําโพงอเนกประสงค์ 10,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอ
แข็ง

9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้บุนวม 5,000

เกาอี้พลาสติ๊ก 25,000

เครื่องโทรศัพท์ สํานัก
งาน

6,750

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

37,900

เครื่องปรับอากาศ(แบบ
แยกสวน)แบบติด
ผนัง(ระบบ Inverter) 
ขนาด 9,000 บีทียู

13,000

ตูเก็บเอกสาร 14,700

ตูไมเก็บเอกสาร 9,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตูลําโพงอเนกประสงค์ 10,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอ
แข็ง

9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก 
สําหรับสํานักงาน

16,000

คอมพิวเตอร์สํานักงาน 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานัก
งาน(จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก

22,000

เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ 2,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

2,600

ครุภัณฑ์สนาม

เตนท์ผาใบ 50,000

ถังน้ําแบบพลาสติก 6,400

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปัมโยกน้ําบาดาล 3,900

ปั้มสูบ
น้ํา(Submersible)

6,800

เลื่อยยนต์ 5,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก 
สําหรับสํานักงาน

16,000

คอมพิวเตอร์สํานักงาน 17,000 34,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานัก
งาน(จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก

22,000

เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ 2,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

2,600

ครุภัณฑ์สนาม

เตนท์ผาใบ 50,000

ถังน้ําแบบพลาสติก 6,400

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปัมโยกน้ําบาดาล 3,900

ปั้มสูบ
น้ํา(Submersible)

6,800

เลื่อยยนต์ 5,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการติดตั้ง
กลองวงจรปิดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลป่า
ติ้ว

125,600

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องดับเพลิงไฟป่า 10,000

เกาอี้ทํางาน 5,000

โต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 9,000

โต๊ะทํางานระดับ 1-3 24,500

คอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก 16,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา

2,600

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย/ไรสาย

150,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โครงการติดตั้ง
กลองวงจรปิดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลป่า
ติ้ว

125,600

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องดับเพลิงไฟป่า 10,000

เกาอี้ทํางาน 5,000

โต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 9,000

โต๊ะทํางานระดับ 1-3 24,500

คอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก 16,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา

2,600

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 16,000 16,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที)

2,600 2,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย/ไรสาย

150,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยเทศบาล 1 
หมู 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. ถนนเทศบาล5 
หมู 5 ตําบลโพธ์ไทร 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

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

10,000

โครงการจัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยเทศบาล 1 
หมู 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

299,250 299,250

โครงการวางทอระบาย
น้ํา คสล. ถนนเทศบาล5 
หมู 5 ตําบลโพธ์ไทร 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

611,000 611,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ตําบลป่าติ้ว

284,464 284,464

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

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

10,000

โครงการจัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

20,000

โครงการอบรมใหความ
รูเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

20,000

โครงการจัดหาอาหาร
กลางวัน

672,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุดโครงการแขงขัน
ตอบปัญหานักเรียนเกง
ดานวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมทองถิ่น(สภา
วัฒนธรรมอําเภอป่าติ้ว)

10,000

โครงการบริจาคโลหิต 10,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน

40,000

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก

30,000

โครงการอบรมหมอหมู
บานในพระราชประสงค์

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

20,000

โครงการอบรมใหความ
รูเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

20,000

โครงการจัดหาอาหาร
กลางวัน

672,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุดโครงการแขงขัน
ตอบปัญหานักเรียนเกง
ดานวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมทองถิ่น(สภา
วัฒนธรรมอําเภอป่าติ้ว)

10,000

โครงการบริจาคโลหิต 10,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน

40,000

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก

30,000

โครงการอบรมหมอหมู
บานในพระราชประสงค์

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตอําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

22,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตน้ํา
ประปาซอยเทศบาล 18 
หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

201,000

โครงการอุดหนุนกลุม
สตรี/กลุมอาชีพในเขต
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

60,000

โครงการรวมสืบสาน
ประเพณี จัดขบวนแห
บั้งไฟโบราณในงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดยโสธร

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตอําเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร

22,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตน้ํา
ประปาซอยเทศบาล 18 
หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

201,000

โครงการอุดหนุนกลุม
สตรี/กลุมอาชีพในเขต
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

60,000

โครงการรวมสืบสาน
ประเพณี จัดขบวนแห
บั้งไฟโบราณในงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดยโสธร

20,000 20,000

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญ
มหาชาติ(บุญผะเหวด)

โครงการจัดงาน
ประเพณีปิดทองรอย
พระพุทธบาทจําลอง
และปิดทองรูปเหมือน
หลวงปู่โพธาภินันท์(บุญ
เดือนสาม)

รวม 7,526,170 12,081,134 1,393,280 6,983,702 2,590,600 296,640 2,887,940 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญ
มหาชาติ(บุญผะเหวด)

20,000 20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีปิดทองรอย
พระพุทธบาทจําลอง
และปิดทองรูปเหมือน
หลวงปู่โพธาภินันท์(บุญ
เดือนสาม)

90,000 90,000

รวม 1,119,600 3,406,370 270,000 1,254,464 39,909,900
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