
 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปาติ้ว 

เรื่อง ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

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

    

  ตามที่ สภาเทศบาลตําบลปาติ้ว ไดเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๓  ประจําป

พ.ศ. ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  นั้น 

  บัดนี้ ผูวาราชการจังหวัดยโสธร ไดตรวจสอบและพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบาลตําบลปาติ้วแลว เห็นชอบใหเทศบาลตําบลปาติ้ว

ประกาศใชเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ ได  เทศบาลตําบลปาติ้ว  

จึงประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีผลบังคับใช                   

ตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เปนตนไป 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

 

                                   พิตรพิบลู  สิรเิรอืงธนชัย 

                       (นายพิตรพิบูล  สิรเิรอืงธนชัย) 

                       นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว 

 
 



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว     จังหวัดยโสธร



เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

สวนที่ 1 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2559

ของ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว

  บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลปาติ้ว  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผูบริหารเทศบาลตําบลปาติ้ว

จึงขอช้ีแจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย

การดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังตอไปนี้

1.  สถานะการคลัง

     1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558    ณ  วันที่  30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2558  เทศบาลตําบลปาติ้ว

มีสถานะการเงินดังนี้  

1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                      13,412,147.77           บาท

1.1.2  เงินสะสม                                    2,773,458.05             บาท

1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม                        3,682,880.07             บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน    โครงการ รวม       บาท        

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน     โครงการ รวม               บาท

     1.2 เงินกูคงคาง                      จํานวน 10,891,165.55           บาท

2.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  2558  ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2558

(1)  รายรับจริงทั้งสิ้น   27,447,492.89   บาท  ประกอบดวย

     หมวดภาษีอากร 333,011.96                บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 176,182.15                บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 128,192.40                บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 475,664.00                บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 161,831.00                บาท

หมวดรายไดจากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 11,470,406.38           บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,702,205.00           บาท

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559



(2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 7,128,047.00             บาท

 (รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

(3)  รายจายจริง  จํานวน    19,316,490.61  บาท ประกอบดวย

งบกลาง 658,685.44                บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) 7,703,746.00             บาท

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)

5,671,584.17             บาท

งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) 195,800.00                บาท

งบรายจายอื่น  (หมวดรายจายอื่น) - บาท

งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 751,000.00                บาท

(4)  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 4,335,675.00             บาท

(5)  รายจายที่จายจากเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ - บาท

(6)  รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  - บาท



2.1  รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 492,270.54           454,000.00        467,000.00        

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 213,430.68           215,500.00        227,500.00        

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 216,904.11           202,000.00        203,000.00        

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 583,503.00           550,000.00        624,000.00        

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 129,151.00           175,200.00        186,200.00        

หมวดรายไดจากทุน - -

รวมรายไดจัดเก็บเอง 1,635,259.33      1,596,700.00    1,707,700.00    

รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให อปท.

หมวดภาษีจัดสรร 16,015,531.98     17,250,000.00    17,642,000.00    

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท. 16,015,531.98    17,250,000.00  17,642,000.00  

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท.

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,965,648.00       11,166,000.00    11,166,000.00    

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให  อปท. 9,965,648.00      11,166,000.00    11,166,000.00    

27,616,439.31    30,012,700.00  30,515,700.00  

.

2.2  รายจาย

รายจายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559

จายจากงบประมาณ

งบกลาง 2,337,160.81       2,797,150.00     3,122,756.00     

งบบุคลากร 10,423,965.00     11,957,400.00    12,101,064.00    

งบดําเนินงาน 11,730,444.22     12,261,650.00    11,393,280.00    

งบลงทุน 1,470,732.00       1,789,500.00     1,300,600.00     

งบรายจายอื่น -

งบเงินอุดหนุน 1,084,379.51       1,207,000.00     2,598,000.00     

27,046,681.54    30,012,700.00  30,515,700.00  

รายจาย

รวมจายจากงบประมาณ

รายรับ

รวม

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร



ของ

เทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

สวนที่  2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559



ยอดรวม

ดานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป 10,876,560.00                  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,451,740.00                    

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,464,008.00                    

แผนงานสาธารณสุข 1,203,696.00                    

แผนงานสังคมสงเคราะห 220,000.00                       

แผนงานเคหะและชุมชน 4,226,540.00                    

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 145,000.00                       

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,304,000.00                    

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,585,760.00                    

แผนงานการเกษตร 444,140.00                       

แผนงานการพาณิชย 1,471,500.00                    

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 3,122,756.00                    

30,515,700.00                  

ดาน

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตําบลปาติ้ว

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร



โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  อาศัยอํานาจ

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

เทศบัญญัติขึ้นไว  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลปาติ้วและโดยความเห็นชอบของผูวาราชการ 

จังหวัดยโสธร

ขอ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

ขอ 2  เทศบัญญัตินี้ใชบังคับตั้งแตวันที่  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 เปนตนไป

ขอ 3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น

30,515,700.- บาท

ขอ 4  งบประมาณรายจายทั่วไป  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีอากร หมวดภาษีจัดสรร

ยอดรวม

ดานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป 10,876,560.00           

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,451,740.00            

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,464,008.00            

แผนงานสาธารณสุข 1,203,696.00            

แผนงานสังคมสงเคราะห 220,000.00               

แผนงานเคหะและชุมชน 4,226,540.00            

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 145,000.00               

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,304,000.00            

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,585,760.00            

แผนงานการเกษตร 444,140.00               

แผนงานการพาณิชย 1,471,500.00            

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 3,122,756.00            

30,515,700.00           

แผนงาน

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  
อําเภอปาติ้ว   จังหวัดยโสธร

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น  30,515,700.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้



ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตาม

ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล

ขอ 6  ใหนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันที่ 30      เดือน กันยายน        พ.ศ. 2558

(ลงนาม)

         (นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย)

ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว

เห็นชอบ

(ลงนาม)

  (นายประวัติ  ถีถะแกว)

ผูวาราชการจังหวัดยโสธร



วันทีพิมพ์ : 1/10/2558  14:35:25 หน้า : 1/22

22,000

42,000

628,080227,340

84,00066,12024,000

1,177,140430,560112,800

855,870

387,000

185,610

1,104,222

6,000

289,480

294,574

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

ค่าชําระหนีเงินต้น

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าชําระดอกเบีย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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20,00020,000

55,00025,0008,000

235,200151,20021,00021,000

4,933,0963,023,300173,280246,400634,696

379,26091,20072,00041,940

76,50076,500

3,852,3681,187,520572,460371,888

120,000120,000

695,520695,520

198,720198,720

1,490,4001,490,400

120,000120,000

855,870

387,000

185,610

1,104,222

6,000

289,480

294,574

ค่าเบียประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

ค่าชําระหนีเงินต้น

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าชําระดอกเบีย

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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8,000

100,000

30,000

1,248,40020,000

90,0005,000

10,000

โครงการแข่งขันกีฬาเ

โครงการกิจกรรมวัน
อปพร.

โครงการกิจกรรมเดิน
รณรงค์วันต่อต้านยา
เสพติดโลก (26
มิถุนายน)

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล

โครงการ/กิจกรรม
สําคัญตามนโยบาย
จังหวัด/รัฐบาล

โครงการ/กิจกรรมปก
ป้องสถาบัน

โครงการ อปพร.
รักษาความสงบเรียบ
ร้อยงานประเพณีบุญ
เดือนสาม

โครงการ ศพด.แหล่ง
เรียนรู้และการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

กิจกรรมประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บราย
ได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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8,000

20,00020,000

15,00015,000

100,000

30,00030,000

50,00050,000

15,00015,000

5,0005,000

460,000350,00040,00040,000

5,0005,000

50,00050,000

1,698,400380,00050,000

160,00060,0005,000

156,000120,00036,000

70,00030,00020,00010,000

โครงการแข่งขันกีฬาเ

โครงการกิจกรรมวัน
อปพร.

โครงการกิจกรรมเดิน
รณรงค์วันต่อต้านยา
เสพติดโลก (26
มิถุนายน)

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล

โครงการ/กิจกรรม
สําคัญตามนโยบาย
จังหวัด/รัฐบาล

โครงการ/กิจกรรมปก
ป้องสถาบัน

โครงการ อปพร.
รักษาความสงบเรียบ
ร้อยงานประเพณีบุญ
เดือนสาม

โครงการ ศพด.แหล่ง
เรียนรู้และการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

กิจกรรมประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บราย
ได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000

100,000

40,000

350,000

450,000

30,000

60,000

10,000

โครงการจัดงานแห่เทีย

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวัน
ปิยมหาราช

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการจัดงานวันขึน
ปีใหม่

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญผะเหวด

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบังไฟ

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนสาม

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลป่าติว

โครงการจัดการฝึก
อบรมและ/หรือแข่งขัน
กีฬา

โครงการคัดกรองเบา
หวาน/ความดันโลหิต
สูง

โครงการควบคุมโรค
วัณโรค /โรคเอดส์ใน
ชุมชน

โครงการควบคุมโรค
ระบาดในชุมชน

โครงการควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในเทศบาล

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000

50,00050,000

50,00050,000

10,00010,000

10,00010,000

15,00015,000

100,000

40,000

350,000

450,000

30,000

60,000

10,00010,000

10,00010,000

10,00010,000

30,00030,000

10,000

โครงการจัดงานแห่เทีย

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวัน
ปิยมหาราช

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการจัดงานวันขึน
ปีใหม่

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญผะเหวด

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบังไฟ

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนสาม

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลป่าติว

โครงการจัดการฝึก
อบรมและ/หรือแข่งขัน
กีฬา

โครงการคัดกรองเบา
หวาน/ความดันโลหิต
สูง

โครงการควบคุมโรค
วัณโรค /โรคเอดส์ใน
ชุมชน

โครงการควบคุมโรค
ระบาดในชุมชน

โครงการควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในเทศบาล

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,000

100,000

20,000

25,000

50,000

โครงการติดตัง
อินเตอร์เน็ตชุมชน

โครงการตังจุดตรวจ
และบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการตังจุดตรวจ
และบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

โครงการตรวจ
สุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ

โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปี

โครงการตรวจคัด
มะเร็งปากมดลูก/
มะเร็งเต้านม

โครงการจัดหา
บุคลากรทางการศึกษา

โครงการจัดหาเครือง
นุ่งห่มกันหนาวสําหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้  และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ท้องถินท้องทีสัมพันธ์

โครงการจัดประชุมผู้
ปกครอง

โครงการจัดทําเอกสาร
แนะนําแหล่งท่องเทียว
ในท้องถิน

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

โครงการจัดทําแผน
การศึกษา

โครงการจัดทําป้าย
หน้าบ้าน

โครงการจัดตังโรงสี
ข้าว/ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,00050,000

25,00025,000

25,00025,000

30,000

3,0003,000

30,00030,000

150,000150,000

100,000

40,00040,000

2,0002,000

20,000

15,00015,000

10,00010,000

25,000

50,000

โครงการติดตัง
อินเตอร์เน็ตชุมชน

โครงการตังจุดตรวจ
และบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการตังจุดตรวจ
และบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

โครงการตรวจ
สุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ

โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปี

โครงการตรวจคัด
มะเร็งปากมดลูก/
มะเร็งเต้านม

โครงการจัดหา
บุคลากรทางการศึกษา

โครงการจัดหาเครือง
นุ่งห่มกันหนาวสําหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้  และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ท้องถินท้องทีสัมพันธ์

โครงการจัดประชุมผู้
ปกครอง

โครงการจัดทําเอกสาร
แนะนําแหล่งท่องเทียว
ในท้องถิน

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

โครงการจัดทําแผน
การศึกษา

โครงการจัดทําป้าย
หน้าบ้าน

โครงการจัดตังโรงสี
ข้าว/ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000

5,000

โครงการฝึกทบทวน
อปพร.

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการปัจฉิมนิเทศน์

โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการประชุม
สัมมนาทางวิชาการ
เพือเพิมประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของคณะ
กรรมการชุมชน

โครงการประชา
สัมพันธ์กิจกรรมหน่วย
งานเทศบาลตําบลป่า
ติว

โครงการบ้านมันคง
เพือคนยากจนในเขต
เทศบาล

โครงการบริหารศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซือจัดจ้างฯ

โครงการบริหารงาน
ห้องสมุดไอทีและศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

โครงการธนาคารขยะ

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

โครงการท้องถินไทย
รวมใจภักดิรักษ์พืนทีสี
เขียว

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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15,00015,000
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150,000150,000

120,000120,000

30,00030,000

100,000

30,00030,000

100,000100,000

20,00020,000

5,000

45,00045,000

3,0003,000

โครงการฝึกทบทวน
อปพร.

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการปัจฉิมนิเทศน์

โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการประชุม
สัมมนาทางวิชาการ
เพือเพิมประสิทธิภาพ
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของคณะ
กรรมการชุมชน

โครงการประชา
สัมพันธ์กิจกรรมหน่วย
งานเทศบาลตําบลป่า
ติว

โครงการบ้านมันคง
เพือคนยากจนในเขต
เทศบาล

โครงการบริหารศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซือจัดจ้างฯ

โครงการบริหารงาน
ห้องสมุดไอทีและศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

โครงการธนาคารขยะ

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

โครงการท้องถินไทย
รวมใจภักดิรักษ์พืนทีสี
เขียว

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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40,000

30,000

10,000

โครงการวางระบบผัง
เมือง

โครงการวันไหว้ครู

โครงการวันท้องถิน
ไทย

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

โครงการรับบริจาค
เลือด

โครงการรณรงค์ลด
การใช้สารเคมีและไถ
กลบตอซัง

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

โครงการภาษีพบ
ประชาชนและรับชําระ
ภาษีเคลือนที

โครงการพาบุตรหลาน
เข้าวัด

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายเฝ้า
ระวังสิงแวดล้อม

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.

โครงการพัฒนาตาม
ความสามารถในการ
จัดเก็บภาษี

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

โครงการฝึกอบรมเพือ
เพิมศักยภาพพนักงาน
เทศบาล/พนักงานจ้าง

โครงการฝึกอบรมเพือ
เพิมศักยภาพคณะผู้
บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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2,0002,000

5,0005,000
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16,00016,000
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20,00020,000

5,0005,000

10,000

50,00050,000

20,00020,000

60,00060,000

200,000200,000

120,000120,000

โครงการวางระบบผัง
เมือง

โครงการวันไหว้ครู

โครงการวันท้องถิน
ไทย

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

โครงการรับบริจาค
เลือด

โครงการรณรงค์ลด
การใช้สารเคมีและไถ
กลบตอซัง

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

โครงการภาษีพบ
ประชาชนและรับชําระ
ภาษีเคลือนที

โครงการพาบุตรหลาน
เข้าวัด

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายเฝ้า
ระวังสิงแวดล้อม

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.

โครงการพัฒนาตาม
ความสามารถในการ
จัดเก็บภาษี

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

โครงการฝึกอบรมเพือ
เพิมศักยภาพพนักงาน
เทศบาล/พนักงานจ้าง

โครงการฝึกอบรมเพือ
เพิมศักยภาพคณะผู้
บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,000

10,000

50,000

30,000

6,000

30,000

20,000

10,000

โครงการแอโรบิคเพือ

โครงการอบรมผู้
ประกอบการร้านค้า/
แผงลอย

โครงการอบรมผู้
ประกอบการตลาด

โครงการอบรมผู้
ประกอบการค้าภายใน
เขตเทศบาล

โครงการอนามัย
โรงเรียน

โครงการหมู่บ้านปลอด
ยาเสพติด

โครงการสรงนําศาล
หลักเมือง รดนําขอพร
ผู้สูงอายุและแห่รูป
เหมือนหลวงปู่โพธาฯ

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการส่งเสริมอาชีพ

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก

โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการสร้างความ
ปรองดองฯ

โครงการส่งเสริม
ประเพณีไหว้ปู่ตา

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เกษตรนวัต
กรรมใหม่

โครงการสงเคราะห์ศพ
ผู้ยากไร้

โครงการศูนย์พัฒนาผู้
สูงอายุ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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20,000
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10,00010,000
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744,800744,800
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30,00030,000

10,00010,000

30,00030,000

6,000

30,000

20,000

10,000

โครงการแอโรบิคเพือ

โครงการอบรมผู้
ประกอบการร้านค้า/
แผงลอย

โครงการอบรมผู้
ประกอบการตลาด

โครงการอบรมผู้
ประกอบการค้าภายใน
เขตเทศบาล

โครงการอนามัย
โรงเรียน

โครงการหมู่บ้านปลอด
ยาเสพติด

โครงการสรงนําศาล
หลักเมือง รดนําขอพร
ผู้สูงอายุและแห่รูป
เหมือนหลวงปู่โพธาฯ

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการส่งเสริมอาชีพ

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก

โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการสร้างความ
ปรองดองฯ

โครงการส่งเสริม
ประเพณีไหว้ปู่ตา

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เกษตรนวัต
กรรมใหม่

โครงการสงเคราะห์ศพ
ผู้ยากไร้

โครงการศูนย์พัฒนาผู้
สูงอายุ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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1,500

94,500300,000

20,000150,000

5,000

20,000

10,00070,000

20,000

120,000

60,000

100,000140,000

150,00050,000

15,000

15,000

30,00050,000

15,000

50,00050,000

เก้าอีพลาสติก

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุสํารวจ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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248,00033,00015,000
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115,00060,00020,00020,000

123,00023,00020,000

15,000

250,00070,00050,00030,000

เก้าอีพลาสติก

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุกีฬา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุสํารวจ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000

15,000

9,000

30,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

เครืองยนต์สําหรับรถ
อเนกประสงค์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

เครืองช่วยหายใจ(ถัง
ออกซิเจน)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ไฟฉุกเฉินตลาดสด

พัดลมดูดอากาศใบพัด
เหล็ก

ปัมนํา แบบอัตโนมัติ

ติดตังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดในชุมชน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองสํารองไฟ

เครืองพิมพ์แบบ
Multifunction

คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

พัดลม

โต๊ะหมู่บูชา

ตู้เหล็กชนิดบานเลือน

เครืองปรับอากาศ

เครืองตัดสติกเกอร์

เก้าอีระดับ 3-6

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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19,00019,000

48,00048,000

2,7002,700

9,9009,900

5,0005,000

102,000102,000

30,000

1,4001,400

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

เครืองยนต์สําหรับรถ
อเนกประสงค์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

เครืองช่วยหายใจ(ถัง
ออกซิเจน)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ไฟฉุกเฉินตลาดสด

พัดลมดูดอากาศใบพัด
เหล็ก

ปัมนํา แบบอัตโนมัติ

ติดตังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดในชุมชน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองสํารองไฟ

เครืองพิมพ์แบบ
Multifunction

คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

พัดลม

โต๊ะหมู่บูชา

ตู้เหล็กชนิดบานเลือน

เครืองปรับอากาศ

เครืองตัดสติกเกอร์

เก้าอีระดับ 3-6

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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71,500

97,500

45,500

200,000

100,000

59,500

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล. ซอยเทศบาล
4 หมู่ 12 ตําบลโพธิ
ไทร อําเภอป่าติว
จังหวัดยโสธร ขนาด ?
0.40?1.00 เมตร ยาว
รวม 72 เมตร พร้อม
บ่อพักจํานวน 7 บ่อ

โครงการขยายไหล่ทาง
คสล.ถนนเทศบาล 5
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร
พืนทีไม่น้อยกว่า 172
ตารางเมตร หนาเฉลีย
0.15 เมตร

โครงการขยายไหล่ทาง
คสล. ซอยเทศบาล 7
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร
พืนทีไม่น้อยกว่า 80
ตารางเมตร หนาเฉลีย
0.15 เมตร

โครงการก่อสร้างรัว
สวนสุขภาพเทศบาล
ตําบลป่าติว ยาวรวม
64.50 เมตร

โครงการก่อสร้างป้าย
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
อําเภอป่าติว

1. โครงการวางท่อ
ระบายนํา คสล.ถนน
เทศบาล 2 หมู่ที 4
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติวจังหวัดยโสธร
ขนาด ? 0.60?1.00
เมตร ยาวรวม 33
เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน 4 บ่อ

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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71,500

97,500

45,500

200,000

100,000

59,500

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล. ซอยเทศบาล
4 หมู่ 12 ตําบลโพธิ
ไทร อําเภอป่าติว
จังหวัดยโสธร ขนาด ?
0.40?1.00 เมตร ยาว
รวม 72 เมตร พร้อม
บ่อพักจํานวน 7 บ่อ

โครงการขยายไหล่ทาง
คสล.ถนนเทศบาล 5
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร
พืนทีไม่น้อยกว่า 172
ตารางเมตร หนาเฉลีย
0.15 เมตร

โครงการขยายไหล่ทาง
คสล. ซอยเทศบาล 7
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร
พืนทีไม่น้อยกว่า 80
ตารางเมตร หนาเฉลีย
0.15 เมตร

โครงการก่อสร้างรัว
สวนสุขภาพเทศบาล
ตําบลป่าติว ยาวรวม
64.50 เมตร

โครงการก่อสร้างป้าย
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
อําเภอป่าติว

1. โครงการวางท่อ
ระบายนํา คสล.ถนน
เทศบาล 2 หมู่ที 4
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติวจังหวัดยโสธร
ขนาด ? 0.60?1.00
เมตร ยาวรวม 33
เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน 4 บ่อ

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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220,0004,226,540145,0001,304,0002,585,760444,1401,471,5003,122,756

887,50050,000887,500

20,000

286,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนเอกชน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล.ถนน เทศบาล
6 หมู่ 4,12 ตําบลโพธิ
ไทร อําเภอป่าติว
จังหวัดยโสธร ขนาด ?
0.60?1.00 เมตร ยาว
รวม 175 เมตร พร้อม
บ่อพักจํานวน 18 บ่อ

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการ
เกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์แผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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30,515,70010,876,5601,451,7403,464,0081,203,696

2,470,00010,00015,000620,000

128,00018,00090,000

40,00030,00010,000

286,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนเอกชน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล.ถนน เทศบาล
6 หมู่ 4,12 ตําบลโพธิ
ไทร อําเภอป่าติว
จังหวัดยโสธร ขนาด ?
0.60?1.00 เมตร ยาว
รวม 175 เมตร พร้อม
บ่อพักจํานวน 18 บ่อ

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายในแผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ

สุข
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00     572,678.00      695,520.00       695,520.00 0% 695,520.00        

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000.00     97,703.00       120,000.00       120,000.00 0% 120,000.00        

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00     97,703.00       120,000.00       120,000.00 0% 120,000.00        

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 198,720.00     154,376.00      198,720.00       198,720.00 0% 198,720.00        

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 1,483,316.00   1,252,286.00   1,490,400.00    1,490,400.00 0% 1,490,400.00      

เงินคาตอบแทนอื่น -

2,624,640.00   2,624,640.00 2,624,640.00    

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,707,267.00   1,129,100.00   1,061,309.00    1,821,360.00 -10.56% 1,628,940.00      

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 136,420.00       96,540.00 -30.39% 67,200.00          

เงินประจําตําแหนง 67,200.00       86,216.00       109,200.00       109,200.00 0% 109,200.00        

คาตอบแทนพนักงานจาง 805,320.00     479,880.00      447,526.00       756,000.00 0.00% 756,000.00        

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 500,410.00       47,940.00 75.22% 84,000.00          

5,197,343.00  3,869,942.00  2,254,865.00   2,831,040.00 2,645,340.00    

5,197,343.00  3,869,942.00  4,879,505.00   5,455,680.00 5,269,980.00    

รวมหมวดเงินเดือน

1

รวมงบบุคลากร

รายจายจริง ประมาณการ

รวมเงินเดือน(ฝายการเมือง)

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก -                3,100             150,000.00       -86.67% 20,000.00          

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม 12,808.00       19,244.00       19,994.00        20,000.00        0% 20,000.00          

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,900.00       - 34,840.00        40,000.00        0% 40,000.00          

คาเชาบาน 78,000.00       84,000.00       84,000.00        84,000.00        0% 84,000.00          

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,900.00          25,000.00        0% 25,000.00          

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 30,968.00       47,980.00       450.00             - -

เงินชวยเหลือบุตร -

132,676.00       154,324.00    144,184.00     319,000.00       189,000.00       

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 598,540.00     392,826.99      407,478.96       300,000.00       -6.67% 280,000.00        

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 58,750.00       52,000.00       48,946.00        50,000.00        0% 50,000.00          

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

 - โครงการ

1. โครงการจัดงานวันเทศบาล 13,000.00       5,000.00         14,500.00        10,000.00        0% 10,000.00          

2. โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม 35,000.00       35,000.00       30,000.00        25,000.00        -40% 15,000.00          

3. โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 49,997.00       47,935.00       40,000.00        50,000.00        0% 50,000.00          

2                   

ประมาณการ

รวมหมวดคาตอบแทน

รายจายจริง



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
หมวดคาใชสอย  ตอ

4. กิจกรรมวันปยมหาราช 9,915.00         10,000.00       10,000.00        10,000.00        0% 10,000.00          

5. โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ 89,891.00       89,965.00       79,015.00        90,000.00        -44.44% 50,000.00          

6. โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะ 277,350.00      99,880.00        100,000.00       20% 120,000.00        

ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล/ฝกอบรมเพิ่มศักยภาพฯ

7. โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน 270,000.00     100,000.00       100% 200,000.00        

เทศบาลและพนักงานจางเทศบาล

8. โครงการ/กิจกรรมสําคัญตางๆ ตามนโยบาย 18,095.00       23,360.00       19,800.00        30,000.00        0% 30,000.00          

จังหวัดและรัฐบาล

9. โครงการบริหารศูนยรวมขอมูลขาวสาร 18,000.00       24,016.86       24,604.93        25,000.00        20% 30,000.00          

การจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

10. โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว 9,945.00         29,700.00       10,000.00        -70% 3,000.00            

11. วันทองถิ่นไทย 500.00             5,000.00          0% 5,000.00            

12. โครงการเทศบาลพบประชาชน 26,554.00       56,500.00        60,000.00        -25% 45,000.00          

13. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย -                24,800.00        50,000.00        0% 50,000.00          

14. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตร/ีสมาชิก -                307,500.00      - -                   

สภาเทศบาล

15. คาใชจายในการจัดหาพวงมาลัย,ชอดอกไม -                1,280.00         3,000.00          -100% -                   

16. โครงการ/กิจกรรมปกปองสถาบัน -                19,000.00        80,000.00        -37.50% 50,000.00          

17 โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตชุมชน 90,000.00        50,000.00        0% 50,000.00          

18. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา 73,870.00       30,000.00       50,000.00        0% 40,000.00          

3                   

ทองถิ่นทองที่สัมพันธ

ประมาณการรายจายจริง



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
หมวดคาใชสอย  ตอ

19. โครงการสงเสริมสนับสนุนการสรางความปรองดองฯ - - 30,000.00 0% 30,000.00          

20. โครงการประชาสัมพันธกิจกรรมหนวยงานเทศบาล - - 30,000.00 0% 30,000.00          

ตําบลปาติ้ว

21. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่ม - - 56,750.00 120,000.00 0% 120,000.00        

ประสิทธิภาพและสงเสริมการมีสวนรวมของ คกก.ชุมชน

- - 165,100.00 -

เสวนาโครงการพัฒนาสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง

ของประเทศภายใตช่ืองาน"สรางอนาคตไทย2020"ฯลฯ

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ 441,637.18 532,165.43 361,041.00 300,000.00 0% 300,000.00        

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 44,970.00 78,613.31 55,028.12 50,000.00 0% 50,000.00          

1,758,164.18 1,948,713.00 1,602,944.01 1,628,000.00 1,618,000.00

หมวดคาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 54,746.00 51,723.00 53,793.00 30,000.00 100% 60,000.00          

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 55,565.00 33,161.00 30,811.00 30,000.00 0% 30,000.00          

วัสดุงานบานงานครัว 27,549.00 31,710.00 20,000.00 0% 20,000.00          

วัสดุกอสราง 30,831.00 38,755.00 50,000.00 0% 50,000.00          

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,098.00 1,140.00 20,000.00 0% 20,000.00          

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 171,050.00 180,000.00 140,000.00 150,000.00 -20% 120,000.00        

วัสดุการเกษตร 4,700.00 7,750.00 3,000.00 0% 3,000.00            

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,615.00 1,550.00 1,075.00 5,000.00 0% 5,000.00            

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุคอมพิวเตอร 35,580.00 42,498.00 27,780.00 40,000.00 0% 40,000.00          

4

22. โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการและ

ประมาณการ

รวมหมวดคาใชสอย

รายจายจริง



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุอื่นๆ 1,456.00         4,610.00         3,000.00          0% 3,000.00            

308,932.00       278,000.00        332,814.00         351,000.00         351,000.00          

2,199,772.18     2,381,037.00     1,935,758.01      2,298,000.00      1,969,000.00        

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 293,593.97     401,905.53      350,872.42       300,000.00       60% 480,000.00        

คาน้ําประปา 180,363.25     47,279.76       33,244.37        40,000.00        0% 40,000.00          

คาบริการโทรศัพท 36,945.48       72,847.66       136,085.31       140,000.00       0.00% 140,000.00        

คาบริการไปรษณีย 4,872.00         599.00            5,000.00          0% 5,000.00            

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 6,700.18         6,900.00         47,021.43        80,000.00        0% 80,000.00          

522,474.88       529,531.95    567,223.53     565,000.00     745,000.00       

2,722,247.06     2,910,568.54  2,647,165.54      2,863,000.00   2,903,000.00        

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน 59,050.00       157,650.00      33,600.00        

ตูลิ้นชัก - - 5,000.00          -100%

ตูเหล็กชนิดบานเลื่อน จํานวน 2 ตูๆละ 5,000.-บาท 10,000.00        -100%

รวมเปนเงิน 10,000.-บาท

โทรศัพทสํานักงาน 5,000.00          -100%

5                  

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

ประมาณการรายจายจริง

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
เกาอี้พลาสติก จํานวน 100 ตัวๆละ 250.-บาท 100% 25,000.00        

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU 100% 46,000.00          

2 เครื่องๆละ 23,000.-บาท

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU 100% 56,000.00          

2 เครื่องๆละ 28,000.-บาท

พัดลม จํานวน 3 ตัวๆละ 900.-บาท 100% 2,700.00            

เกาอี้ระดับ 3-6 จํานวน 1 ตัวๆละ 1,400.-บาท 100% 1,400.00            

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต 38,000.00        -100%

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 81,710.00        

โทรทัศนวงจรปด 30,000.00        -

ปมน้ํา   100% 11,000.00          

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับสํานักงาน 15,000.00        -100%

เครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (25หนา/นาท)ี 5,500.00          -100%

เครื่องสํารองไฟ 100% 3,100.00            

14,000            

59,050.00      171,650         145,310         78,500           145,200.00       

6                  

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

รวมหมวดคาครุภัณฑ

รายจายจริง ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 99,000.00       -

คาสิ่งกอสรางสาธารณูปการ - -

   โครงการกอสรางศาลาประชาคม หมูที่ 4 - - 723,000.00       -

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 50,000.00        -40% 30,000.00          

99,000.00      723,000.00     128,500.00     30,000.00        

158,050.00    868,310.00     128,500.00     175,200.00       

158,050.00    868,310.00     128,500.00     175,200.00       

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ 10,000.00      5,000.00        10,000.00        0% 10,000.00          

ของอําเภอปาติ้ว -                

เงินอุดหนุนเอกชน -                

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน -                

10,000.00      5,000.00        10,000.00       10,000.00        

10,000.00      5,000.00        10,000.00       10,000.00        

8,087,640.06  6,785,511.00  8,394,980.54   8,457,180.00   8,358,180.00    

7                  

รวมหมวดคาครุภัณฑหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงานบริหารทั่วไป

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน

รายจายจริง ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 130,200.00 137,580.00   183,571.00   256,860.00   10.23% 283,140.00   

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน

130,200.00 137,580.00 183,571.00 256,860.00  283,140.00  

130,200.00 137,580.00 183,571.00 256,860.00  283,140.00  

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  โครงการ

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 14,170.00 15,000.00 15,000.00     0% 15,000.00     

2. โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 12,000.00 9,690.00 9,000.00 10,000.00     -100%

26,170.00 9,690.00 24,000.00 25,000.00    15,000.00    

หมวดคาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,984.00 29,719.00 14,130.00 20,000.00    0% 20,000.00     

18,261.00 29,719.00 14,130.00 20,000.00    20,000.00    

8

ประมาณการ

งบดําเนินงาน

รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายจายจริง



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
18,261.00 29,719.00 38,130.00 45,000.00    35,000.00    

18,261.00 29,719.00 38,130.00 45,000.00    35,000.00    

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กชนิดบานเลื่อน 5,000           0% 5,000           

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนเอกชน

1. โครงการจัดทําแผนชุมชน 18,000.00     18,000.00     0% 18,000.00     

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

18,000.00    18,000.00    23,000.00    

18,000.00    18,000.00    23,000.00    

148,461.00 167,299.00 239,701.00 324,860.00  341,140.00  

9

รวมหมวดครุภัณฑหมวดเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายจายจริง ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 784,380.00       813,206.00      594,586.00         685,560.00        62.09% 1,111,220.00         

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 11,922.00           9,300.00           0% 9,300.00               

เงินประจําตําแหนง 42,000.00           42,000.00          0% 42,000.00             

คาตอบแทนพนักงานจาง 288,740.00       57,060.00       259,140.00         522,180.00        -17.36% 431,520.00            

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 76,380.00           54,000.00          -86.67% 7,200.00               

1,073,120.00    870,266.00     984,028.00        1,313,040.00     1,601,240.00         

1,073,120.00    870,266.00     984,028.00        1,313,040.00     1,601,240.00         

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาตอบแทน)

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 1,306,165.00     50,000              -80% 10,000                 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,000.00       15,240.00           20,000              0% 20,000                 

10                  

ประมาณการ

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

รายจายจริง

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาตอบแทน)ตอ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,200.00          600.00           5,000               -100%

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 7,250.00          30,985.00       2,700.00            

เงินชวยเหลือคาเชาบาน 100% 36,000                 

1,372,210.00    105,585.00     17,940.00          75,000.00         66,000.00             

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 107,648.00       78,922.00       120,983.00         100,000.00        0% 100,000.00            

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

ทรัพยสิน

1. โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บรายได 22,770.00           -

2. โครงการภาษีพบประชาชนและรับชําระภาษีเคล่ือนที่ 10,075.00           -

3. โครงการอบรมผูประกอบการคาภายในเขตเทศบาล 33,000.00       -

4. กิจกรรมประชาสัมพันธการจัดเก็บรายได 25,000.00         -80% 5,000.00               

5. โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 150,000.00       0% 150,000.00           

6. โครงการภาษีพบประชาชนและรับชําระภาษีเคล่ือนที่ 20,000.00         0% 20,000.00             

7. โครงการอบรมผูประกอบการรานคาภายในเขต 20,000.00         0% 20,000.00             

เทศบาลตําบลปาติ้ว

8. โครงการพัฒนาตามความสามารถในการจัดเก็บภาษี 20,000.00             

11                  

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดคาตอบแทน



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ 71,356.00         71,356.00       44,760.00           40,000.00          25% 50,000.00             

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,550.00         1,973.00         21,620.00           25,000.00          -20% 20,000.00             

192,554.00      185,251.00     220,208.00        380,000.00       385,000.00           

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาวัสดุ)

วัสดุสํานักงาน 37,821.40         27,092.00       45,716.10           40,000.00          0% 40,000.00             

วัสดุงานบานงานครัว 2,400.00          28,413.00       1,100.00            5,000.00           0% 5,000.00               

วัสดุกอสราง 46,681.00       

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,000.00           0% 3,000.00               

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 4,800.00          4,500.00         2,700.00            20,000.00          0% 20,000.00             

วัสดุคอมพิวเตอร 9,070.00          18,140.00       15,730.00           20,000.00          0% 20,000.00             

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,000.00               

54,091.40        124,826.00     65,246.10          88,000.00         91,000.00             

1,618,845.00    415,662.00     285,454.10        543,000.00       542,000.00           

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 5,883.40          2,782.36         4,422.64            15,000.00          0% 15,000.00             

2,782.36          12,000.00       4,422.64            15,000.00         15,000.00             

2,782.36          12,000.00       307,816.74        558,000.00       557,000.00           

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน 4,500.00          7,500.00         

1.ตูเก็บเอกสาร 12,000.00           

2.เครื่องพิมพเลเซอร/ชนิดLED ขาวดํา (25หนา/นาที)

12                  

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมหมวดคาใชสอย

รายจายจริง ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
2.ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 5,000               -100%
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 24,000.00         17,500.00           -

1.เครื่องคอมพิวเตอร -

2.เครื่องพิมพเลเซอร/ชนิดLED ขาวดํา -

3.เครื่องพิมพเลเซอร/ชนิดLED ขาวดํา (25หนา/นาที) 5,500               -100%
4.เครื่องพิมพแบบ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด 100% 19,000                 

LED สี

28,550.00        7,500.00         29,500.00          10,500.00         19,000.00             

28,550.00        7,500.00         10,500.00         

2,782.36          12,000.00       29,500.00          10,500.00         19,000.00             

291,522.36      69,060.00       1,321,344.74      1,881,540.00     2,177,240.00         

8,240,047.42    7,021,869.54   9,956,026.28      10,663,580.00   10,876,560.00       

13                  

ประมาณการรายจายจริง

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงานบริหารงานคลัง

รวมหมวดคาครุภัณฑ

รวมงบลงทุน



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 262,160.00     329,160.00    327,080.00   155,220.00      11.64% 173,280.00      

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง 443,400.00     376,500.00    355,440.00   793,560.00      -27.86% 572,460.00      

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 100% 72,000.00        

705,560.00   705,660.00    682,520.00   948,780.00     817,740.00     

705,560.00   705,660.00    682,520.00   948,780.00     817,740.00     

14                 

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 66,802.00      36,320.00      

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

เงินชวยเหลือบุตร

36,320.00      36,320.00     

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 54,052.00      - - -

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการตั้งจุดตรวจ และบริการประชาชนชวง 10,000.00      20,000.00      20,000.00     25,000.00        0% 25,000.00        

เทศกาลปใหม 

2. โครงการตั้งจุดตรวจ และบริการประชาชนชวง 10,000.00      20,000.00      20,000.00     25,000.00        0% 25,000.00        

เทศกาลสงกรานต

3. โครงการ อปพร.รักษาความสงบเรียบรอยงาน 20,000.00      15,000.00      15,000.00     15,000.00        0% 15,000.00        

ประเพณีบุญเดือนสาม

4. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อปพร.
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รวมหมวดคาตอบแทน

รายจายจริง ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
หมวดคาใชสอย

5. โครงการวัน อปพร. 7,500.00        10,000.00     20,000.00        0% 20,000.00        

6. กิจกรรมการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณ 15,000.00        0% 15,000.00        

ภัย

7. โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝาย 60,000.00        66.67% 100,000.00      

พลเรือน (อปพร.)

8. โครงการฝกอบรม อปพร. 131,800.00   

9. โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน 40,000.00        -50% 20,000.00        

10. โครงการฝกอบรมเยาวชนปองกันและแกไขปญหา 80,000.00      70,000.00     60,000.00        0% 60,000.00        

ยาเสพติด.ในชุมชน

11. โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 99,840.00     -

12. โครงการปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาล 50,000.00     50,000.00        -100%

13. โครงการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในเขต 39,200.00     

เทศบาล

14.โครงการกิจกรรมเดินรณรงควันตอตานยาเสพติด 10,000.00     10,000.00        50% 15,000.00        

โลก (26 มิถุนายน)

15. โครงการหมูบานตนแบบปลอดยาเสพติด 50,000.00        0% 50,000.00        

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 83,798.62     50,000.00        0% 50,000.00        

247,206.70   247,206.70   479,638.62  420,000.00     395,000.00     
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รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดคาใชสอย



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
หมวดวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000.00      29,719.00      

วัสดุงานบานงานครัว 17,600.00      1,445.00        5,000.00          0% 5,000.00         

วัสดุยานพาหนะและขนสง 25,740.00      18,000.00      1,850.00      20,000.00        0% 20,000.00        

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 75,560.00      218,900.00    194,900.00   170,000.00      -41% 100,000.00      

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000.00        0% 20,000.00        

168,900.00   268,064.00   196,750.00  215,000.00     145,000.00     

168,900.00   268,064.00   676,388.62  635,000.00     540,000.00     

168,900.00   268,064.00   676,388.62  635,000.00     540,000.00     

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 78,500.00      25,000.00      

ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย 18,000.00      9,000.00         

ครุภัณฑสํานักงาน

  ตูเหล็กชนิดบานเลื่อน 5,000.00          -100%

ครุภัณฑการเกษตร .

  เครื่องสูบน้ํา 15,000.00        -100%

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

  โครงการติดตั้งโทรทัศนวงจรปดชุมชน 60,000.00        0% 60,000.00        
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รายจายจริง ประมาณการ

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน(จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) 15,000.00        -100%
78,500.00     43,000.00     -             95,000.00       69,000.00      

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

1. โครงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคปองกันและแกไข 99,700.00      82,000.00     -

ปญหาภัยแลง (กอสรางถังเก็บน้ําสํารอง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 20,000.00        -50% 10,000.00        

99,700.00     82,000.00    20,000.00       10,000.00      

99,700.00     82,000.00    115,000.00     79,000.00      

99,700.00     82,000.00    115,000.00     79,000.00      

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนย 30,000.00      20,000.00        -25% 15,000.00        

ปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปาติ้ว)

2. โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธตอตานยาเสพติด -
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รวมหมวดคาครุภัณฑ

รายจายจริง ประมาณการ

รวมงบลงทุน

รวมหมวดคาครุภัณฑหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

30,000.00     -             20,000.00       15,000.00        

30,000.00     -             20,000.00       15,000.00        

198,900.00   973,724.00   1,718,780.00   

198,900.00   973,724.00   764,520.00  1,718,780.00   1,451,740.00  
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รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รายจายจริง ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 498,890.00 519,563.00    332,053.00    636,780.00       -61.30% 246,400.00      

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 52,553.00      4,650.00          -100%

เงินประจําตําแหนง 100% 21,000.00        

คาตอบแทนพนักงานจาง 138,480.00       169% 371,888.00      

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 72,793.00 8,940.00          369.13% 41,940.00        

571,683.00 572,116.00 332,053.00   788,850.00     681,228.00     

644,476.00 624,669.00   332,053.00   788,850.00     681,228.00     

20

ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายจายจริง

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาตอบแทน)

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 40,000.00         -50% 20,000.00        

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000.00          0% 5,000.00         

คาเชาบาน 43,493.00 52,000.00 36,000.00 36,000.00         -100%

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,702.00

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 3,565.00 -

เงินชวยเหลือบุตร

43,493.00 57,267.00 36,000.00 81,000.00       25,000.00      

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 485,000.00       -89.69% 50,000.00        

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรชวงปดภาคเรียน -
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รวมหมวดคาตอบแทน

ประมาณการรายจายจริง



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)  ตอ

2. โครงการจัดหาชุดนักเรียน ชุดกีฬาและชุดวัฒนธรรม 63,175.00

ใหเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว

3. โครงการบริหารงานหองสมุดไอทีและศูนยการเรียนรู 149,140.00 120,890.00 162,675.00 280,000.00       64.28% 100,000.00      

ชุมชน

4. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา

5. โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง

การศึกษา

6. โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา 29,910.00 150,360.00       -0.23% 150,000.00      

7.โครงการฝกอบรมชวงปดภาคเรียน 15,000.00         -100%

8.โครงการสงเสริมพัฒนาการศึกษานอกสถานที่ 15,000.00         -100%

9.โครงการสนับสนุนคุณภาพผูเรียน 60,000.00         -100%

10.โครงการจัดทําแผนการศึกษา 100% 10,000.00        

11.โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 100% 5,000.00         

แหลงเรียนรูและการศึกษา

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ 65,014.00 136,324.00 3,580.00 100,000.00       -60% 40,000.00        

 -คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,350.00 50,900.00 15,135.00 40,000.00         30,000.00        

228,504.00 308,114.00 211,300.00 1,145,360.00   385,000.00

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาวัสดุ)

วัสดุสํานักงาน 22,148.00 28,985.00 26,846.00 20,000.00         50% 30,000.00        

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 4,416.00 7,920.00 15,000.00         0% 15,000.00        
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ประมาณการรายจายจริง

รวมหมวดคาใชสอย



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
คาอาหารเสริม(นม)

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,250.00 1,696.00 550.00 15,000.00         -66.67% 5,000.00         

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร 18,750.00 10,610.00 11,210.00 20,000.00         0% 20,000.00        

วัสดุการศึกษา

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุสนาม

วัสดุอื่นๆ

56,148.00 45,707.00 46,526.00 70,000.00         70,000.00

328,145.00 411,088.00 257,826.00 1,296,360.00    480,000.00

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

คาน้ําประปา

คาบริการโทรศัพท

คาบริการไปรษณีย 1,000.00          0% 1,000.00         

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 6,700.18 2,782.36 15,000.00         0% 15,000.00        

6,700.18 2,782.36 0.00 16,000.00       16,000.00

378,338.18 471,137.36 293,826.00 1,312,360.00   496,000.00
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รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

ประมาณการรายจายจริง

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน 154,700.00 79,600.00      

   โตะอเนกประสงค 3,600.00       

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑกีฬา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

154,700.00 79,600.00 3,600.00 0

- 79,600.00 3,600.00 0

154,700.00 550,737.36 3,600.00 0

533,038.18 550,737.36 625,879.00 2,101,210.00 1,177,228.00  

24

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวมหมวดคาครุภัณฑ

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
แผนงานการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 398,625.00 -

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการบัณฑิตนอย 5,000.00 5,000.00 -

2. โครงการวันเด็กแหงชาติ 25,000.00 20,000.00 20,000.00         0% 20,000.00        

3. โครงการพาบุตรหลานเขาวัด 8,000.00 3,000.00 10,000.00         -50% 5,000.00         

4. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 372,710.00 530,980.00 733,600.00       1.53% 744,800.00      

5. โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองคราชันย -

6. โครงการวันไหวครู 2,000.00 2,000.00          0% 2,000.00         

7. โครงการจัดประชุมผูปกครอง 2,000.00 2,000.00          0% 2,000.00         

8. โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปาติ้ว 20,000.00         -100%

9.โครงการปจฉิมนิเทศ(บัณฑิตนอย) 5,000.00          0% 5,000.00         

10. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล็กศูนย 1 33,900.00     

25

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจายจริง



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

410,710.00 995,505.00 792,600.00      778,800.00

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาวัสดุ)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุงานบานงานครัว 25,860.00 18,950.00 30,000.00         -66.66% 10,000.00        

คาอาหารเสริม(นม) 685,917.80 587,651.81 588,996.97 597,690.00       -1.27% 590,080.00      

วัสดุกอสราง 4,168.00 10,222.00 30,000.00         0% 30,000.00        

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000.00

วัสดุการเกษตร 6,000.00          66.66% 10,000.00        

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร

26

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดคาใชสอย



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
วัสดุการศึกษา 50,000.00         -100%

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุสนาม

วัสดุอื่นๆ

617,679.81 766,080.00 618,168.97 713,690.00      640,080.00

617,679.81 1,176,790.00 1,613,673.97 1,506,290.00   1,418,880.00

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 56,372.59 74,511.16 102,467.50 100,000           50% 150,000          

คาน้ําประปา 21,270.71 23,842.20 17,416.42 30,000.00         0% 30,000.00        

คาบริการโทรศัพท 16,048.50 17,988.95 21,367.83 20,000.00         -50% 10,000.00        

คาบริการไปรษณีย

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

93,691.80 116,342.31 141,251.75 150,000.00      190,000.00

711,371.61 1,293,132.31   1,754,925.72 1,656,290.00   1,608,880.00
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รายจายจริง

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

 1. เครื่องโทรศัพทภายใน

โทรศัพทภายในสํานักงาน จํานวน 2 เครื่องๆละ 5,000.00          -100%

2,500.-บาท เปนเงิน 5,000.-บาท

 2. โตะหมูบูชา 1 ชุด 100% 9,900.00        

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร จํานวน 3 เครื่องๆละ 16,000.-บาท 100% 48,000.00      

0.00 0.00 0.00 5,000.00 57,900.00

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 388,700.00 388,700.00 632,000.00 644,000.00       -3.73% 620,000.00      

อุดหรุนโรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล

เงินอุดหนุนเอกชน

388,700.00 388,700.00 632,000.00 644,000.00      620,000.00

1,717,751.42 2,858,622.31 2,386,925.72 2,305,290.00   2,286,780.00

1,978,792.60 3,409,359.67 2,386,925.72 4,406,500.00   3,464,008.00

28

รวมงบอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

รายจายจริง

รวมงบลงทุน

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมแผนงานการศึกษา

ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 473,010.00 463,000.00   616,977.00   456,360.00    39.08% 634,696.00   

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 62,278.00     14,220.00     

เงินประจําตําแหนง 100% 21,000.00     

คาตอบแทนพนักงานจาง 167,760.00 154,789.00   

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง

640,770.00 680,067.00  631,197.00  456,360.00   655,696.00  

640,770.00 680,067.00  631,197.00  456,360.00   655,696.00  
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมงบบุคลากร

รวมหมวดเงินเดือน

ประมาณการรายจายจริง



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 4,000.00 50,000.00      -80% 10,000.00     

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน 48,000.00 52,000.00 62,450.00 72,000.00      -50% 36,000.00     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,400.00 8,000.00        0% 8,000.00      

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 120,285.00 303,390.00

เงินชวยเหลือบุตร

168,285.00 355,600.00 68,850.00 130,000.00   54,000.00    

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 134,280.00

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ 37,000.00 39,710.00 40,000.00 0% 40,000.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

171,280.00 39,710.00 0.00 40,000.00 40,000.00
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ประมาณการ

รวมหมวดคาตอบแทน

รวมหมวดคาใชสอย

รายจายจริง



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาวัสดุ)

วัสดุกอสราง 3,142.00 833.00         

833.00        0

171,280.00 39,710.00 833.00        170,000.00   40,000.00    

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

คาน้ําประปา

คาบริการโทรศัพท

คาบริการไปรษณีย -

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

0.00 0.00

510,845.00 69,683.00 170,000.00   94,000.00

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน 28,200.00     

1.ตูเหล็ก

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 59,000.00     -

28,200.00 59,000.00 - 0.00

59,000.00 0.00

812,050.00 719,777.00 759,880.00 626,360.00   749,696.00
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รวมงบดําเนินงาน

รวมงบลงทุน

รายจายจริง

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวมหมวดคาครุภัณฑ

ประมาณการ

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข 131,400.00 100,000.00     -100%

2. โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก 49,900.00 47,900.00 50,000.00       0% 50,000.00       

3. โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา 29,750.00 30,000.00 30,000.00       0% 30,000.00       

4. โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน 100% 10,000.00       

5. โครงการปรับปรุงศูนย ศสมช.

6. โครงการรับบริจาคโลหิต 16,000.00 16,000.00 100% 16,000.00       

7. โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 10,000.00       0% 10,000.00       

8. โครงการอนามัยโรงเรียน 6,000.00         66.67% 10,000.00       

9. โครงการประกวดรานอาหารสะอาดปลอดภัย 10,000.00       -100%
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายจายจริง ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย) ตอ

10. โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ 5,000.00         -100%

11.โครงการสนับสนุนใหประชาชนรวมบริจาคโลหิต 16,000.00       -100%

เพื่อสํารองคลังเลือด

12. โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก 100% 30,000.00       

13. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 100% 50,000.00       

14. โครงการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 100% 10,000.00       

15. โครงการควบคุมโรควัณโรค/โรคเอดสในในชุมชน 100% 10,000.00       

16. โครงการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเตานม 100% 30,000.00       

17. โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ 100% 10,000.00       

18. โครงการตรวจสุขภาพประจําป 100% 3,000.00        

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ 15,138.00

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

227,050.00 109,038.00 227,000.00     269,000.00
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รวมหมวดคาใชสอย

รายจายจริง ประมาณการ
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หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาวัสดุ)

วัสดุสํานักงาน 25,995.00 11,709.00 19,152.00 30,000.00       50% 45,000.00       

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1,230.00 18,600.00 19,250.00 30,000.00       0% 30,000.00       

วัสดุคอมพิวเตอร 11,860.00 6,550.00 13,350.00 20,000.00       0% 20,000.00       

39,085.00 36,859.00 51,752.00 80,000.00      95,000.00

39,085.00 263,090.00 160,790.00 307,000.00    364,000.00

39,085.00 263,909.00 160,790.00 307,000.00    364,000.00

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง(คาครุภัณฑ)

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

    1.เครื่องพนหมอกควัน 59,000.00 -

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

        เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 15,000           -100%

        (ขนาดจอไมนอยกวา 18 นิ้ว)

59,000.00 0.00 15,000.00      0.00

59,000.00 0.00 15,000.00      0.00

322,909.00 0.00 15,000.00      0.00
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รวมหมวดคาครุภัณฑ

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน



ป 2555 ป 2556 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนเอกชน

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 60,000.00 60,000.00     90,000.00     90,000.00       0% 90,000.00       

อุดหนุนการดําเนินงานของ อสม. ในเขตเทศบาล

จํานวน 6 ชุมชนๆละ 15,000.-บาท

60,000.00 60,000.00 90,000.00 90,000.00      90,000.00

60,000.00 60,000.00 250,790.00 412,000.00    454,000.00

99,085.00 323,090.00 250,790.00 1,038,360.00   1,203,696.00

35

รายจายจริง ประมาณการ

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

รวมงบอุดหนุน

รวมแผนงานสาธารณสุข



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 102,000.00

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการสงเคราะหศพผูยากไร 8,000.00 12,000.00 20,000.00       -100% -

2. โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาล 80,000.00 80,000.00       -100% -

3. โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวสําหรับผูสูงอายุ 90,000.00 90,000.00       -100% -

ผูยากไร และผูดอยโอกาส  

102,000.00 88,000.00 102,000.00 190,000.00     -

102,000.00 88,000.00 102,000.00 190,000.00    -

102,000.00 88,000.00 102,000.00 190,000.00    -

102,000.00 88,000.00 102,000.00 190,000.00    -

36

รวมงบดําเนินงาน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

รายจายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 102,000.00

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการสงเคราะหศพผูยากไร 8,000.00 12,000.00 20,000.00     0% 20,000.00     

2. โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาล 80,000.00 80,000.00     25% 100,000.00   

3. โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวสําหรับผูสูงอายุ 90,000.00 90,000.00     11.11% 100,000.00   

ผูยากไร และผูดอยโอกาส

102,000.00 88,000.00 102,000.00 190,000.00  220,000.00

102,000.00 88,000.00 102,000.00 190,000.00  220,000.00

102,000.00 88,000.00 102,000.00 190,000.00  220,000.00

102,000.00 88,000.00 102,000.00 190,000.00  220,000.00

102,000.00 88,000.00 102,000.00 190,000.00  220,000.00

37

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายจายจริง ประมาณการ

รวมงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห

รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟาถนน

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน

เงินประจําตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง 223,560.00     227,280.00     229,530.00    357,360.00   0.84% 360,360.00     

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 100% 24,000.00       

223,560.00    227,280.00   229,530.00    357,360.00   384,360.00     

223,560.00    227,280.00   229,530.00    357,360.00   384,360.00     

137,550.00     94,588.00      150,000.00   0% 150,000.00     

15,000.00     0% 15,000.00       

137,550.00   94,588.00     165,000.00  165,000.00    

137,550.00   94,588.00     165,000.00  165,000.00    

รวมงบดําเนินงาน 137,550.00   94,588.00     165,000.00  165,000.00    

38                 

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

งบดําเนินงาน

หมวดคาวัสดุ

ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

ประเภทวัสดุสํารวจ

รวมหมวดคาวัสดุ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 19,000.00      - -

เครื่องกําเนิดไฟฟา 10,000.00      

ครุภัณฑโรงงาน -

เครื่องเจียหรือตัด 9,960.00        -

สวานไฟฟา 10,630.00      -

-               19,000.00     30,590.00     -               

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

1. โครงการขยายไหลทางถนนเทศบาล 6 148,000.00    - -

148,000.00   - - -               

-               19,000.00     178,590.00   - - -               

-               19,000.00     178,590.00   - - -               

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 64,336.32      212,012.56   192,479.51   200,000.00  343.75% 887,500.00    

64,336.32      212,012.56   192,479.51   200,000.00  887,500.00    

287,896.32    595,842.56   695,187.51   722,360.00  1,436,860.00  

39                 

ประมาณการ

รวมงานไฟฟาถนน

รวมงบอุดหนุน

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน

รวมหมวดคาครุภัณฑ

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รายจายจริง



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 223,560.00 128,160.00   192,240.00     380,400.00   -12.37% 333,360.00     

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 100% 24,000.00       

223,560.00 128,160.00  192,240.00   380,400.00  357,360.00    

223,560.00 128,160.00  192,240.00   380,400.00  357,360.00    

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 351,000.00 288,386.00 248,908.00 350,000.00   0% 350,000.00     

351,000.00 288,386.00 248,908.00 350,000.00  350,000.00    

หมวดคาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 5,020.00 20,000.00     0% 20,000.00       

วัสดุการเกษตร 9,286.00 20,000.00     0% 20,000.00       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,530.00

วัสดุเครื่องแตงกาย

5,530.00 9,286.00 5,020.00 40,000.00    40,000.00     

356,530.00 297,672.00 253,928.00 390,000.00  390,000.00    
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

ประมาณการ

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

รวมหมวดคาใชสอย

รายจายจริง

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง %
หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 46,158.42 40,401.98 56,499.85 94,500.00     0% 94,500.00       

คาน้ําประปา 6,681.62 6,098.72 6,703.98 20,000.00     0% 20,000.00       

64,336.32 64,336.32 63,203.83 114,500.00  114,500.00

644,426.32 490,168.32 317,131.83 504,500.00  504,500.00

งบลงทุน

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม

เครื่องตัดหญา

เลื่อยยนต

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสรางหองน้ําสวนสาธารณะ 162,900.00

-

-

-

644,426.32 0.00 926,199.83 884,900.00  861,860.00

41

รวมหมวดคาครุภัณฑ

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

ประมาณการ

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน

รวมงบดําเนินงาน

รายจายจริง

รวมงานสวนสาธารณะ

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 479,780.00 299,135.00    224,190.00   411,360.00      17.52% 483,420.00      

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 102,180.00   6,060.00         494.05% 36,000.00       

479,780.00 299,135.00   326,370.00  417,420.00     519,420.00    

479,780.00 299,135.00   326,370.00  417,420.00     519,420.00    

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,595.00 47,915.00 34,875.00 90,000.00        0% 90,000.00       

80,595.00 47,915.00 34,875.00 90,000.00      90,000.00      

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 337,270.32 385,897.00 695,070.00 871,000.00      3.14% 898,400.00      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

1. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 100,000.00      0% 100,000.00      

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอม 10,000.00        0% 10,000.00       

42

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

ประมาณการ

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

รวมหมวดคาตอบแทน

รายจายจริง



ป 2555 ป 2556 ป 22557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559

3. โครงการธนาคารขยะ 5,000.00         0% 5,000.00         

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,650.00 32,329.00 50,000.00        0% 50,000.00       

726,817.32 389,547.00 1,036,000.00 1,036,000.00  1,063,400.00

หมวดคาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 118,256.00 130,460.00 127,077.00 100,000.00      0% 100,000.00      

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,020.00 2,930.00 30,000.00        0% 30,000.00       

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 184,099.00 75,820.00 68,750.00 150,000.00      -33.33% 100,000.00      

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000.00        0% 15,000.00       

วัสดุกอสราง 100% 10,000.00       

302,355.00 212,300.00 198,757.00 295,000.00     255,000.00

1,109,767.32 649,762.00 1,234,757.00 1,421,000.00  1,318,400.00

1,109,767.32 649,762.00 1,269,632.00 1,421,000.00  1,408,400.00

1,589,547.32 948,897.00 1,596,002.00 1,838,420.00  1,927,820.00

43

รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รายจายจริง ประมาณการ

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาวัสดุ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบําบัดนํ้าเสีย

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา

หมวดคาวัสดุ

วัสดุกอสราง 14,115.00 20,000.00

14,115.00 20,000.00 0.00

20,000.00 0.00
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รายจายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมงบดําเนินการ

รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
งบลงทุน

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

1. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ถนนเทศบาล 6 ม.4

ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

2. โครงการวางทอระบายน้ําขางตลาดสดเทศบาล ม.4 38,000.00

ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

3. โครงการวางทอระบายน้ําซอยเทศบาล 8 เชื่อมซอย 78,000.00

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

116,000.00 0.00

116,000.00 0.00

116,000.00 0.00

116,000.00 20,000.00

2,637,869.96 1,544,739.56 2,820,561.34 3,445,680.00  4,226,540.00
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รายจายจริง ประมาณการ

รวมงานบําบัดนํ้าเสีย

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 31,300.00

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการคัดเลือกประธานกรรมการชุมชน 2,790.00

2. โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาล 80,000.00

3. โครงการโฮมพาแลง เบิ่งแงงลูกหลาน 45,000.00

4. โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑในชุมชน 20,000.00     -100%

5. โครงการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนยอย 20,000.00     -100%

6. โครงการรณรงคไถกลบตอซัง 30,000.00     -100%

7. โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผน 23,230         30,000         0% 30,000.00     
พัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว

8. โครงการสงเสริมการเรียนรูเกษตรนวัตกรรมใหม 30,000         0% 30,000.00     
9. โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาเยาวชนในเขต 10,000         -100%

เทศบาลฯ
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รายจายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
10. โครงการสงเสริมอาชีพ 100% 30,000.00     
11. โครงการจัดทําปายหนาบาน 100% 25,000.00     
12. โครงการศูนยพัฒนาผูสูงอายุ 100% 10,000.00     

31,300.00 127,790.00 23,230.00 140,000.00  125,000.00

31,300.00 127,790.00 23,230.00 140,000.00  125,000.00

23,230.00 125,000.00

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนเอกชน

1. โครงการ/กิจการที่เปนสาธารณประโยชน 10,000.00     0% 10,000.00     

2. อุดหนุนกลุมสตรีในชุมชน 10,000.00     0% 10,000.00     

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

0.00 0.00 20,000.00     20,000.00

0.00 0.00 20,000.00     20,000.00

31,300.00 127,790.00 23,230.00 160,000.00  145,000.00

31,300.00 127,790.00 23,230.00 160,000.00  145,000.00
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รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

รวมงบดําเนินงาน

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการจัดการฝกอบรมและ/หรือแขงขันกีฬา 35,000.00 40,000.00        50% 60,000.00       

เยาวชนตานยาเสพติด

2. โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานยาเสพติด 60,000.00 60,000.00 50,000.00 50,000.00        -100%

3. โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย 8,000.00 8,000.00          0% 8,000.00         

4. โครงการแขงขันกีฬาภายในเทศบาล 10,000.00 15,000.00        -33.33% 10,000.00       

95,000.00 60,000.00 68,000.00 113,000.00     78,000.00       
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รวมหมวดคาใชสอย

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
หมวดคาวัสดุ

วัสดุกีฬา 24,290.00 31,602.00 40,000.00        60,000.00       

- 24,290.00 31,602.00 40,000.00       60,000.00

- 84,290.00 99,602.00 153,000.00     138,000.00

99,602.00 138,000.00

95,000.00 84,290.00 99,602.00 153,000.00     138,000.00
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รวมงานกีฬาและนันทนาการ

ประมาณการ

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ(คาใชสอย)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 450,000.00 363,500.00 350,000.00 350,000.00       0% 350,000.00     

2. โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 220,000.00 120,000.00 139,000.00 120,000.00       -16.67% 100,000.00     

3. โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลักเมือง 53,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00         25% 50,000.00       

4. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 130,000.00 139,990.00 54,000.00 120,000.00       -16.66% 100,000.00     

5. โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม 490,000.00 478,900.00 470,000.00 440,000.00       2.27% 450,000.00     

6. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด 50,000.00 40,000.00 40,000.00 60,000.00         -33.33% 40,000.00       

7. โครงการจัดทําเอกสารแนะนําแหลงทองเที่ยว 10,000.00         100% 20,000.00       

ทองถิ่น

8. โครงการสงเสริมประเพณีไหวปูตา 15,000.00         -60% 6,000.00         

1,393,000.00 1,182,390.00 1,093,000.00 1,155,000.00   1,116,000.00

1,393,000.00 1,182,390.00 1,093,000.00 1,155,000.00   1,116,000.00

1,393,000.00 1,182,390.00 1,093,000.00 1,155,000.00   1,116,000.00
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมงบดําเนินงาน

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดคาใชสอย

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
งบลงทุน

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

1. โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองอําเภอปปาติ้ว 99,000.00         

99,000.00       

99,000.00       

99,000.00       
งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการรวมสืบสานประเพณ"ีจัดทําขบวนแหบั้งไฟ 5,000.00 5,000.00          100% 10,000.00       

โบราณในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร)

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปาติ้ว)

2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมแขงขันกีฬาสีภายใน 100% 40,000.00       

โรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล

(อุดหนุนโรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล)

เงินอุดหนุนเอกชน

5,000.00 5,000.00          50,000.00

5,000.00 5,000.00          50,000.00

1,393,000.00 1,187,390.00 1,098,000.00 1,259,000.00   1,166,000.00

1,488,000.00 1,271,680.00 1,098,000.00 1,412,000.00   1,304,000.00
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รายจายจริง ประมาณการ

รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

       อาคารตางๆ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง % ป 2559
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 123,660.00 130,040.00 174,600.00   2.06% 178,200.00   

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 297,910.00 317,520.00 21,120.00     156.25% 54,120.00     

421,500.00 447,560.00 195,720.00  232,320.00  

421,570.00 447,560.00 195,720.00  232,320.00  

งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 40,000.00     -75% 10,000.00     

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 42,600.00 48,350.00 40,000.00     -45% 22,000.00     

42,600.00 48,350.00 80,000.00    32,000.00    

464,170.00 48,350.00 80,000.00    32,000.00    
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รวมงบดําเนินงาน

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดคาตอบแทน

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง %

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 6,450.00 5,500.00

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 74,000.00

ครุภัณฑสํานักงาน

 1.เครื่องตัดสติกเกอร 100% 30,000.00

ครุภัณฑยานพาหนะขนสง

 1.เครื่องยนตสําหรับรถเอนกประสงค 100% 50,000.00     

74,000.00 6,450.00 0.00 5,500.00 80,000.00

0.00 80,000.00

74,000.00 892,190.00 495,910.00 281,220.00  344,320.00
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบลงทุน

รวมหมวดคาครุภัณฑ

รายจายจริง ประมาณการ

งบลงทุน



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 508,680.00 482,601.00      532,322.00     650,820.00       -3.49% 628,080.00       

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 19,920.00        4,980.00         4,650.00           -100%

เงินประจําตําแหนง 42,000.00       42,000.00         0% 42,000.00         

คาตอบแทนพนักงานจาง 628,890.00 237,890.00      170,790.00     303,360.00       -16.81% 252,360.00       

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 100% 12,000.00         

1,137,570.00 740,411.00     750,092.00    1,000,830.00   934,440.00      

1,137,570.00 740,411.00 750,092.00    1,000,830.00   934,440.00      
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ประมาณการ

รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

รายจายจริง

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
งบดําเนินงาน

หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 18,750.00 5,000.00           0% 5,000.00          

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 1,660.00

18,750.00 1,660.00 0.00 5,000.00         5,000.00         

หมวดคาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 82,400.00 10,680.00 5,800.00 100,000.00       -80% 20,000.00         

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการวางระบบผังเมือง 30,000.00         33.33% 40,000.00         

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการฯ 30,000.00         0% 30,000.00         

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,665.00 50,000.00         0% 50,000.00         

82,400.00 10,680.00 17,465.00 210,000.00      140,000.00      
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รวมหมวดคาใชสอย

ประมาณการรายจายจริง

รวมหมวดคาตอบแทน



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
หมวดคาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,820.00 11,135.00 10,855.00 20,000.00         0% 20,000.00         

วัสดุกอสราง 98,922.00 37,453.00 70,000.00         0% 70,000.00         

วัสดุยานพาหนะและขนสง 73,310.00 10,830.00 2,760.00 30,000.00         66.67% 50,000.00         

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 70,600.00 95,100.00 139,500.00 140,000.00       0% 140,000.00       

วัสดุคอมพิวเตอร 5,760.00 9,390.00 15,000.00         0% 15,000.00         

วัสดุอื่นๆ 5,000.00           0% 5,000.00          

155,490.00 225,377.00 190,568.00 280,000.00      300,000.00

256,640.00 227,037.00 208,033.00 490,000.00      445,000.00

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 1,500.00           0% 1,500.00          

0.00 1,500.00         1,500.00         

256,640.00 228,697.00 208,033.00 496,500.00      446,500.00
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ประมาณการ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

รายจายจริง



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
งบลงทุน

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการกอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร 73,000.00       

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสราง ถนน คสล. ขางตลาดสด 56,700.00        

เทศบาลตําบลปาติ้ว

2. โครวงการกอสรางทางเทา ถนนเทศบาล 6 ม.4 437,700.00

3. โครงการขยายไหลทาง ถนนเทศบาล 8 ม.5 97,500.00        

4.โครงการกอสรางถนน คสล.ซ.เทศบาล18/1 ม.4 194,000.00       -100%

5. โครงการกอสรางทางเทา ถ.6 ม.12 253,000.00       -100%

6. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ซ.11 ม.4 333,000.00       -100%

7. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ซ.15 ม.5 82,000.00         -100%

8. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ถ.13 ม.12 170,000.00       -100%

9. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ถ.4 ม.12 204,000.00       -100%

10. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ถ.5 ม.5 170,000.00       -100%

11. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ถนนเทศบาล 2 100% 59,500.00         

หมูที่ 4

12. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 100% 286,500.00       

6 หมู 4,12
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รายจายจริง ประมาณการ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
13. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ซอยเทศบาล 4 100% 71,500.00         

หมู 12

14. โครงการขยายไหลทาง คสล.ถนนเทศบาล 5 100% 97,500.00         

15. โครงการกอสรางรั้วสวนสุขภาพ 100% 200,000.00       

เทศบาลตําบลปาติ้ว

16. โครงการสรางปายศาลเจาพอหลักเมืองอําเภอปาติ้ว 100% 100,000.00       

17. โครงการขยายไหลทาง คสล.ซอยเทศบาล 7 100% 45,500.00         

437,700.00 154,200.00 73,000.00 1,406,000        860,500.00

437,700.00 154,200.00 73,000.00 1,406,000        860,500.00

437,700.00 154,200.00 73,000.00 1,406,000        860,500.00

1,831,910.00 382,897.00 1,031,125.00 2,903,330.00   2,241,440.00

1,831,910.00 382,897.00 1,031,125.00 3,184,550.00   2,585,760.00
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รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบลงทุน

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 136,090.00 248,250.00    214,680.00    5.9% 227,340.00    

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน 24,000.00      -100%

คาตอบแทนพนักงานจาง 87,960.00 96,842.00     57,060.00     135,960.00    -17.03% 112,800.00    

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง 11,460.00      109.42% 24,000.00     

224,050.00 96,842.00    305,310.00   386,100.00   364,140.00   

224,050.00 96,842.00    305,310.00   386,100.00   364,140.00   

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

1. โครงการจัดตั้งโรงสีขาว/ผลิตปุยอินทรีย 11,881.00     100% 50,000.00     

2. โครงการรณรงคลดการใชสารเคมีและไถกลบตอซัง 100% 30,000.00     

รวมหมวดคาใชสอย 0.00 0.00 11,881.00    0.00 80,000.00    

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 11,881.00 0.00 80,000.00

224,050.00 96,842.00 317,191.00 386,100.00 444,140.00
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รวมหมวดเงินเดือน

รวมงบบุคลากร

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายจายจริง ประมาณการ

รวมงานแผนงานการเกษตร



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
แผนงานการพาณิชย

งานกิจการประปา

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการขยายเขตนํ้าประปา 119,900.00   126,900.00   200,000.00   343.75% 887,500.00   

เงินอุดหนุนเอกชน

119,900.00   126,900.00   200,000.00  887,500.00   

119,900.00   126,900.00   200,000.00  887,500.00   
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รวมงานกิจการประปา

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

รายจายจริง ประมาณการ

รวมงบอุดหนุน



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
แผนงานการพาณิชย

งานตลาดสด

งบดําเนินงาน

หมวดคาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา 48,800.00

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการ)

1. โครงการลางตลาดสดเทศบาล

2. โครงการอบรมผูประกอบการตลาดสด 100% 10,000.00    

3. โครงการอบรมผูประกอบการรานคา/แผงลอย 15,000.00 100% 20,000.00    

4. โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ 100% 30,000.00    

48,800.00 15,000.00 0.00 60,000.00    

หมวดคาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 34,383.00 80,000.00     37.50% 50,000.00     

34,383.00 80,000.00    50,000.00

15,000.00 34,383.00 80,000.00    110,000.00

48,800.00 15,000.00 34,383.00 80,000.00    110,000.00
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รวมหมวดคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
งบลงทุน

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

อาคารตางๆ

1. ตอเติมอาคารเพิงพักตลาดสดเทศบาล

15,000.00

48,800.00 15,000.00 34,383.00 80,000.00    110,000.00  
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รายจายจริง ประมาณการ

รวมงบลงทุน

รวมหมวดคาที่ดินสิ่งกอสราง

รวมงานตลาดสด



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอด ป 2559
แผนงานการพาณิชย

งานโรงฆาสัตว

งบดําเนินงาน

หมวดวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,863.00 37,608.00

20,513.00 37,608.00 0.00 0.00

20,513.00 37,608.00 0.00 0.00

หมวดคาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 115,947.41 150,820.30 183,262.70 180,000.00    66.67% 300,000.00    

คาน้ําประปา 71,270.19 93,283.12 109,124.68 150,000.00    0% 150,000.00    

187,217.60 244,103.42 292,387.38 330,000.00    450,000.00    

207,730.60 281,711.42 292,387.38 330,000.00   450,000.00   
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รวมหมวดคาวัสดุ

รวมหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รายจายจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอด ป 2559

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

1. ไฟฉุกเฉินตลาดสด จํานวน 4 ตัวๆละ 3,750.-บาท 100% 15,000.00      

100% 9,000.00       

 จํานวน 3 ตัวๆละ 3,000.-บาท

24,000.00     

0.00 24,000.00     

207,730.60 281,711.42 0.00 330,000.00   474,000.00

207,730.60 281,711.42 292,387.38 610,000.00   1,471,500.00
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หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง

2. พัดลมดูดอากาศใบพัดเหล็ก

หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน

รวมงานโรงฆาสัตว

รวมแผนงานการพาณิชย

รายจายจริง ประมาณการ

งบลงทุน



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

งบกลาง

หมวดงบกลาง

คาชําระหนี้เงินตน 0.00 1,040,840.00 1,072,060 3% 1,104,222

คาชําระดอกเบี้ย 496,506.01 357,960.00 326,735 -9.84% 294,574

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 306,894.00 310,000.00 329,335.00 240,000 -22.66% 185,610

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000 0% 6,000

สํารองจาย 0.00 515,071 -60.22% 855,870

รายจายตามขอผูกพัน 372,982.33 452,682.85 138,610.00 260,350 11.18% 289,480

685,876.33 2,897,264.00 1,872,745.00 2,420,216 2,735,756
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดงบกลาง



ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559
แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

งบกลาง

หมวดบําเหน็จบํานาญ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น 313,622.00 310,042.00 374,242.77 376,934.00       2.67% 387,000.00     

(กบท.)

313,622.00 310,042.00 374,242.77 376,934.00 387,000.00

999,498.33 3,207,306.00 2,246,987.77 2,797,150 3,122,756.00

999,498.33 3,027,306.00 2,246,987.77 2,797,150 3,122,756.00

999,498.33 3,207,306.00 2,246,987.77 2,797,150.00 3,122,756.00

18,039,183.91 18,729,009.19 21,289,744.49 30,012,700.00 30,515,700.00
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รวมงานงบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง

รายจายจริง ประมาณการ

รวมหมวดบําเหน็จบํานาญ

รวมงบงบกลาง

รวมทุกแผนงาน



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

278,548.03 308,557.50 297,444.50       265,000 %
18,984.87 18,976.98 15,564.54         19,000 %

146,297.50 140,567.50 157,041.50       150,000 %
21,892.00 19,954.00 22,220.00         20,000 %

465,722.40 488,055.98 492,270.54 454,000 %

33,393.00 31,350.00 34,848.00         30,000 %
1,983.65 2,958.50 2,783.90           3,000 %
2,372.00 2,103.00 1,440.00           2,000 %
2,460.00 1,540.00 1,960.00           2,000 %

49,430.00 50,490.00 82,640.00         80,000 %
13,855.00 35,825.00 29,550.00         30,000 %
86,480.75 29,483.75 3,288.78           20,000 %
31,400.00 32,900.00 36,900.00         32,000 %

13,100.00 13,400.00 12,700.00         10,000 %

1,200.00 1,500.00 1,300.00           1,000 %
490.00 480.00 300.00              500 %

5,485.00 5,605.00 5,720.00           5,000 %

241,649.40 207,635.25 213,430.68 215,500 %

139,450.00 133,300.00 131,740.00       140,000 %

          58,099.05           70,282.42           85,164.11 62,000 %

      197,549.05       203,582.42       216,904.11 202,000 %

536,992.00 544,600.00 583,503.00       550,000 %
536,992.00 544,600.00 583,503.00     550,000 %

142,900.00 2,100.00 55,800.00         50,000 %
55.00 172.00 51.00                200 %

        148,329.00         178,278.00           73,300.00 125,000 %

      291,284.00       180,550.00       129,151.00 175,200 %

     คา่ใบอนุญาตจดัต ั�งสถานที�จาํหน่ายอาหารหรือสถานที�สะสมอาหาร 0.00 10,000

     คา่ธรรมเนียมกาํจดัขยะมูลฝอย

50.00 30,000

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการที�เป็นอนัตรายต่อ 0.00 32,000

2.50

6.28

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื�นๆ 8.80 136,000

186,200รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     คา่ขายแบบแปลน 0.00 50,000

     คา่รบัรองสาํเนาและถา่ยเอกสาร 0.00 200

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 13.45 624,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 13.45 624,000

     ดอกเบี�ย 1.61 63,000

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สิน 0.50 203,000

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน

     คา่เช่าหรือบรกิารสถานที� 0.00 140,000

0.00 1,000

     คา่ใบอนุญาตเกี�ยวกบัการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง 0.00 5,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 5.57 227,500

82,000

     คา่ปรบัผู้กระทาํผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 30,000

     คา่ใบอนุญาตเกี�ยวกบัการควบคุมอาคาร 0.00 500

     ในครวั หรือพื�นที�ใด ซึ�งมีพื�นที�เกนิ 200 ตารางเมตร

     คา่ใบอนุญาตจาํหน่ายสนิคา้ในที�หรือทางสาธารณะ

     คา่ปรบัการผิดสญัญา

     คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 3,000

     คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัทะเบียนราษฎร 0.00 2,000

2,0000.00     คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัการควบคุมอาคาร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

     คา่ธรรมเนียมประทบัตรารบัรองใหจ้าํหน่ายเนื�อสตัว์ 0.00 30,000

     อากรการฆา่สตัว์ 0.00 20,000

รวมหมวดภาษีอากร 2.86 467,000

     ภาษีบํารุงทอ้งที� 0.00 19,000

     ภาษีป้าย 0.00 150,000

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที�ดิน 4.91 278,000

รายรบัจริง ประมาณการ

ยอดต่าง ปี 2559

รายงานประมาณการรายรบั

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

เทศบาลตาํบลป่าติ�ว

อาํเภอ ป่าติ�ว  จงัหวดัยโสธร



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

0.00 0.00 0.00           10,000.00 %

  10,434,546.02   12,997,400.77   12,530,149.31 13,650,000 %
882,328.90 1,092,780.74 1,195,003.95    1,150,000 %

0.00 60,321.04 5,863.61           20,000 %
505,494.17 519,945.03 577,083.30       540,000 %
908,399.76 1,136,734.06 784,947.67       1,194,000 %

12,976.30 14,835.04 19,248.71         15,000 %
36,936.20 46,699.41 45,199.43         56,000 %

642,166.00 618,501.00 858,036.00       615,000 %
       13,422,847.35        16,487,217.09        16,015,531.98        17,250,000.00 %

7,947,794.00 9,392,193.00 9,965,648.00 11,166,000 %

7,947,794.00 9,392,193.00 9,965,648.00 11,166,000 %
23,103,838.20 27,503,833.74 27,616,439.31 30,012,700.00 %

     ภาษีมูลคา่เพิ�มตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 0.95 13,780,000

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลื�อน 1,400.00            150,000.00

รายรบัจริง ประมาณการ

ยอดต่าง 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท ั�วไป 0.00 11,166,000

รวมทุกหมวด 1.68 30,515,700

     ภาษีมูลคา่เพิ�มตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายได้ฯ 2.26 1,176,000

     ภาษีสุรา 11.11 600,000

50,000

หมวดเงินอุดหนุนท ั�วไป

     เงินอุดหนุนท ั�วไป สาํหรบัดําเนินการตามอาํนาจหน้าที�และภารกจิ 0.00 11,166,000

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย 0.00 615,000

รวมหมวดภาษีจดัสรร 2.27     17,642,000.00

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 150.00

     คา่ภาคหลวงแร่ 0.00 15,000

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 56,000

     ถา่ยโอนเลือกทาํ

ปี 2559

หมวดภาษีจดัสรร

     ภาษีสรรพสามิต 0.50 1,200,000

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

เทศบาลตาํบลป่าติ�ว

อาํเภอ ป่าติ�ว  จงัหวดัยโสธร

รายงานประมาณการรายรบั
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อําเภอ ป่าติว   จังหวัดยโสธร

เทศบาลตําบลป่าติว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่งปลัดเทศบาล และตําแหน่ง
บริหารอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ เงินค่า
ตอบแทนรายเดือน ฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,628,940 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,645,340 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาล ตังไว้ 12  เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของเลขานุการนายกเทศมนตรี  ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี ตังจ่ายไว้  12  เดือน  ตามอัตราทีกําหนดไว้ใน
บัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน ฯ

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ  ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ตังจ่ายไว้  12  เดือน ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีอัตราเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน ฯ

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี ตังจ่ายไว้ 12 เดือน ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีอัตรา
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน ฯ

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน ฯ

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท

งบบุคลากร รวม 5,269,980 บาท

งานบริหารทัวไป รวม 8,358,180 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 30,515,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันปิยมหาราช

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันขึนปีใหม่

โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญตามนโยบาย
จังหวัด/รัฐบาล

โครงการ/กิจกรรมสําคัญตามนโยบายจังหวัด/รัฐบาล จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบัน

โครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบัน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของ
เทศบาล) พิธีเปิดอาคารต่างๆค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับวารสาร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
จัดทําพัสดุ  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 280,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,618,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานเทศบาล  และผู้มี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการสภาทีปฏิบัติหน้าทีตามระเบียบฯ

ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น กรณี
พิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงิน
ตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 189,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,903,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชันวาง
เอกสาร ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 351,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองฯ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองฯ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันท้องถินไทย

โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพ
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เพือเพิมประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพือเพิมประสิทธิภาพและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน

จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
หน่วยงานเทศบาลตําบลป่าติว

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานเทศบาลตําบลป่าติว จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าว
สารการจัดซือจัดจ้างฯ

โครงการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างฯ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถินไทยรวมใจภักดิรักษ์
พืนทีสีเขียว

โครงการท้องถินไทยรวมใจภักดิรักษ์พืนทีสีเขียว จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการติดตังอินเตอร์เน็ตชุมชน

โครงการติดตังอินเตอร์เน็ตชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาท้องถินท้องทีสัมพันธ์

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถินท้องทีสัมพันธ์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ทและค่าสือสารอืนๆ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  ในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส์(GFMIF)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์พืนฐาน/โทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ

ค่าไฟฟ้า จํานวน 480,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 745,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ  เช่น  มิเตอร์นํา- ไฟฟ้า  ตะแกรงกัน
สวะ  หัวเชือมแก๊ส  ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก
ปริน  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นป้าย กระดาษเขียน
โปสเตอร์,รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการอัดหรือขยายสี  แผ่นเทปบันทึก
เสียงรูปภาพ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา ไม้
ดอกไม้ประดับฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเครือง นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไม้อัด  ไม้แปร
รูป  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น จอบ เสียม มีด ไม้
กวาด บุ้งกี ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้า ต่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 283,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 283,140 บาท

งบบุคลากร รวม 283,140 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 341,140 บาท

1. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญ เพือจ่ายอุดหนุนทีทํา
การปกครองอําเภอป่าติว  ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวัน
สําคัญ(จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
จังหวัด จังหวัดยโสธร)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ 800 วัตต์ 1 เครืองๆละ 3,100.-
บาท

เครืองสํารองไฟ จํานวน 3,100 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปัมนําแบบ
อัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ จํานวน 1 เครือง

ปัมนํา แบบอัตโนมัติ จํานวน 11,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลม ขนาด 16 นิว จํานวน 3 ตัวๆละ 900.-บาท

พัดลม จํานวน 2,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ ขนาด 18,000 BTU จํานวน 2 เครืองๆละ 23,000.-บาท

เครืองปรับอากาศ จํานวน 46,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ ขนาด 24,000 BTU จํานวน 2 เครืองๆละ 28,000.-บาท

เครืองปรับอากาศ จํานวน 56,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีระดับ 3-6 จํานวน 1 ตัวๆละ 1,400.-บาท

เก้าอีระดับ 3-6 จํานวน 1,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพลาสติก จํานวน 100 ตัวละ 250.-บาท

เก้าอีพลาสติก จํานวน 25,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 145,200 บาท

งบลงทุน รวม 175,200 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 7,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 431,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่งปลัดเทศบาล และตําแหน่ง
บริหารอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ เงินค่า
ตอบแทนรายเดือน ฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,111,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,601,240 บาท

งบบุคลากร รวม 1,601,240 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 2,177,240 บาท

1. โครงการจัดทําแผนชุมชน เพือจ่ายอุดหนุนชุมชนในเขต
เทศบาล จํานวน 6 ชุมชนๆละ 3,000.-บาท ตามโครงการจัดทําแผน
ชุมชน(จะดําเนินการได้เมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
จังหวัด จังหวัดยโสธร)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 18,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กชนิดบานเลือนจํานวน 1 ตู้ๆละ 5,000.-บาท

ตู้เหล็กชนิดบานเลือน จํานวน 5,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท

งบลงทุน รวม 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชันวาง
เอกสาร ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 15,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชันวาง
เอกสาร ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 91,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมผู้ประกอบการค้าภาย
ในเขตเทศบาล

โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าภายในเขตเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการภาษีพบประชาชนและรับ
ชําระภาษีเคลือนที

โครงการภาษีพบประชาชนและรับชําระภาษีเคลือนที จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาตามความสามารถใน
การจัดเก็บภาษี

โครงการพัฒนาตามความสามารถในการจัดเก็บภาษี จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดเก็บราย
ได้

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ จํานวน 5,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าบอกรับวารสาร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
จัดทําพัสดุ  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่  พนักงานเทศบาล  และผู้มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น กรณี
พิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงิน
ตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 557,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี(22หน้า/
นาที) จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
 -เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถ
เป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
 -ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ LED
 -มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
 -มีช่องเชือมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
 -มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Networt Interface) แบบ 10/100 Basc-T หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600?600 dpi
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
 -สามารถแสกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดํา และ สี ได้)
 -มีความละเอียดในการแสดงสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200?1,200 dpi
 -มีถาดป้อนเอกสรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 -สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
 -สามารถทําสําเนาสูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
 -สามารถย่อยและขยายได้ถึง 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยใส่ถาดกระดาษ
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เครืองพิมพ์แบบ Multifunction จํานวน 19,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,000 บาท

งบลงทุน รวม 19,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส์(GFMIF)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก
ปริน  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเครือง นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น แปรง กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง มีด ไม้กวาด ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด

โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกทบทวน อปพร.

โครงการฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตังจุดตรวจและบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการตังจุดตรวจและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตังจุดตรวจและบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

โครงการตังจุดตรวจและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวัน อปพร.

โครงการกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อ
ต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

โครงการกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อปพร. รักษาความสงบเรียบ
ร้อยงานประเพณีบุญเดือนสาม

โครงการ อปพร. รักษาความสงบเรียบร้อยงานประเพณีบุญเดือนสาม จํานวน 15,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 395,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้กับพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืนๆ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 572,460 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 173,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 817,740 บาท

งบบุคลากร รวม 817,740 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,451,740 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 246,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 681,228 บาท

งบบุคลากร รวม 681,228 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,177,228 บาท

แผนงานการศึกษา

1. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เพือจ่ายอุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอป่าติว ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (จะ
ดําเนินการได้เมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด จังหวัด
ยโสธร)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองช่วยหายใจ(ถังออกซิเจน)ขนาด 1.5 คิว พร้อม
อุปกรณ์จํานวน 1 ถัง

เครืองช่วยหายใจ(ถังออกซิเจน) จํานวน 9,000 บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในชุมชน ตามโครงการติดตัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชุมชน(ตังงบประมาณรายจ่ายตามราคาในท้อง
ตลาดปัจจุบัน)

ติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในชุมชน จํานวน 60,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,000 บาท

งบลงทุน รวม 79,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิงต่าง ๆ  เช่น  เครืองดับเพลิง  สายส่งนํา
ดับเพลิง หัวฉีดนํา สายทางดูด นํายาเคมีดับเพลิง ชุดดับเพลิงอืน ๆ ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเครือง นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น จอบ เสียม มีด ไม้
กวาด บุ้งกี ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารงานห้องสมุดไอทีและ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

โครงการบริหารงานห้องสมุดไอทีและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา

โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนการศึกษา

โครงการจัดทําแผนการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ศพด.แหล่งเรียนรู้และการ
ศึกษา

โครงการ ศพด.แหล่งเรียนรู้และการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ ค่าลง
ทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับวารสาร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
จัดทําพัสดุ  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงิน
ตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง  ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 496,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 41,940 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 371,888 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองและตําแหน่ง
บริหารอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น จอบ เสียม มีด ไม้
กวาด บุ้งกี ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 640,080 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 744,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันไหว้ครู

โครงการวันไหว้ครู จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพาบุตรหลานเข้าวัด

โครงการพาบุตรหลานเข้าวัด จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปัจฉิมนิเทศน์

โครงการปัจฉิมนิเทศน์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดประชุมผู้ปกครอง

โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง จํานวน 2,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 778,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,608,880 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,286,780 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสือสารอืนๆ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส์(GFMIF)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 16,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก
ปริน  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นป้าย กระดาษเขียน
โปสเตอร์,รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการอัดหรือขยายสี  แผ่นเทปบันทึก
เสียงรูปภาพ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้า ต่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชันวาง
เอกสาร ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง และตําแหน่งบริหาร
อืนๆ ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 634,696 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 655,696 บาท

งบบุคลากร รวม 655,696 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 749,696 บาท

แผนงานสาธารณสุข

1. โครงการจัดหาอาหารกลางวัน เพือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนป่าติวร่มโพ
ธาภินันท์นุกูล  ตามโครงการจัดหาอาหารกลางวัน จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้
รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 620,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 620,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 620,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ห้องสมุดไอทีและศูนย์การเรียนรู้(ศูนย์
ไอที)จํานวน 3 เครืองๆละ 16,000.-บาท

คอมพิวเตอร์ จํานวน 48,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชาจํานวน 1 ชุดๆละ 9,900.-บาท

โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 9,900 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,900 บาท

งบลงทุน รวม 57,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์พืนฐาน/โทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ

ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 190,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา ไม้
ดอกไม้ประดับฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไม้อัด  ไม้แปร
รูป  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนป่าติวร่มโพธาภินันนุกู
ล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป่าติว (ศูนย์ 1,2)  จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 590,080 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพประจําปี

โครงการตรวจสุขภาพประจําปี จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูก/
มะเร็งเต้านม

โครงการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง

โครงการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรควัณโรค /โรค
เอดส์ในชุมชน

โครงการควบคุมโรควัณโรค /โรคเอดส์ในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน

โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 269,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 364,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 454,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง   ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ ค่าลง
ทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานเทศบาล  และผู้มี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงิน
ตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง  ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 54,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 94,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้

โครงการสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบ้านมันคงเพือคนยากจนใน
เขตเทศบาล

โครงการบ้านมันคงเพือคนยากจนในเขตเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดหาเครืองนุ่งห่มกันหนาว
สําหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล

โครงการจัดหาเครืองนุ่งห่มกันหนาวสําหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้  และผู้ด้อย
โอกาสในเขตเทศบาล

จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 220,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เพือจ่ายอุดหนุน อสม. ในเขต
เทศบาลตําบลป่าติว จํานวน 6 ชุมชนๆละ 15,000.-บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 90,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก
ปริน  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชันวาง
เอกสาร ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแอโรบิคเพือสุขภาพ

โครงการแอโรบิคเพือสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนามัยโรงเรียน

โครงการอนามัยโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรับบริจาคเลือด

โครงการรับบริจาคเลือด จํานวน 16,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา ไม้
ดอกไม้ประดับฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น จอบ เสียม มีด ไม้
กวาด บุ้งกี ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับวารสาร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
จัดทําพัสดุ  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 504,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืนๆ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 333,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 357,360 บาท

งบบุคลากร รวม 357,360 บาท

งานสวนสาธารณะ รวม 861,860 บาท

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพือจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร  ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
ตําบลป่าติว  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าติวกําหนด)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 887,500 บาท

เงินอุดหนุน รวม 887,500 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 887,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํารวจต่างๆ  เช่น บันไดอะลูมิเนียม เครืองมือดึง
สายโทรศัพท์ ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้า ต่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืนๆ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 360,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 384,360 บาท

งบบุคลากร รวม 384,360 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,436,860 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้อัด ไม้แปร
รูป ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น จอบ เสียม มีด ไม้
กวาด บุ้งกี ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้า
ระวังสิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการธนาคารขยะ

โครงการธนาคารขยะ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
จัดทําพัสดุ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 898,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,063,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 90,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,408,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานเทศบาลจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 483,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 519,420 บาท

งบบุคลากร รวม 519,420 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,927,820 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ

ค่าไฟฟ้า จํานวน 94,500 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 114,500 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการฝึกอบรมและ/หรือ
แข่งขันกีฬา

โครงการจัดการฝึกอบรมและ/หรือแข่งขันกีฬา จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล

โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย จํานวน 8,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 78,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 138,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 138,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1. อุดหนุนกลุ่มสตรีในชุมชน  เพือจ่ายอุดหนุนกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
ตําบลป่าติว จํานวน 10,000 บาท
โครงการ/กิจกรรมทีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน เพือจ่ายอุดหนุน ชุมชน ใน
เขตเทศบาลตําบลป่าติว จํานวน 6 ชุมชน ในโครงการกิจกรรมที
ป็นประโยชน์แก่ชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ

โครงการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตร
นวัตกรรมใหม่

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรนวัตกรรมใหม่ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ

โครงการศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําป้ายหน้าบ้าน

โครงการจัดทําป้ายหน้าบ้าน จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลป่าติว

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลป่าติว จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 145,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายต่างๆเช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้าฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเครือง นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
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1. โครงการร่วมสืบสานประเพณี “จัดทําขบวนแห่บังไฟโบราณในงาน
ประเพณีบุญบังไฟจังหวัดยโสธร” จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอป่าติว  ตามโครงการร่วมสืบสาน
ประเพณี “จัดทําขบวนแห่บังไฟโบราณในงานประเพณีบุญบังไฟจังหวัด
ยโสธร” (จะดําเนินการได้เมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
จังหวัด  จังหวัดยโสธร )
  2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนป่าติวร่ม
โพธิธาภินันท์นุกูล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนป่าติวร่มโพธาภินันท์นุกูล ตามโครงการสนับ
สนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนป่าติวร่มโพธาภินันท์นุกูล
(จะดําเนินการได้เมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด  จังหวัด
ยโสธร )

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสรงนําศาลหลักเมือง รดนํา
ขอพรผู้สูงอายุและแห่รูปเหมือนหลวงปู่โพธาฯ

โครงการสรงนําศาลหลักเมือง รดนําขอพรผู้สูงอายุและแห่รูปเหมือนหลวงปู่
โพธาฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประเพณีไหว้ปู่ตา

โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้ปู่ตา จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําเอกสารแนะนําแหล่ง
ท่องเทียวในท้องถิน

โครงการจัดทําเอกสารแนะนําแหล่งท่องเทียวในท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา

โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม

โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม จํานวน 450,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 1,116,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,116,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,166,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาต่าง ๆ เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตี
ปิงปอง ลูกแชร์บอลฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ เงินค่า
ตอบแทนรายเดือน ฯลฯ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 252,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่งปลัดเทศบาล และตําแหน่ง
บริหารอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 628,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 934,440 บาท

งบบุคลากร รวม 934,440 บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,241,440 บาท

เครืองยนต์สําหรับรถอเนกประสงค์ จํานวน 1 เครือง

เครืองยนต์สําหรับรถอเนกประสงค์ จํานวน 50,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เครืองตัดสติกเกอร์ จํานวน 1 เครือง

เครืองตัดสติกเกอร์ จํานวน 30,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท

งบลงทุน รวม 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานเทศบาล  และผู้มี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงิน
ตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 32,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,120 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 178,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 232,320 บาท

งบบุคลากร รวม 232,320 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 344,320 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  ในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส์(GFMIF)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,500 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ  เช่น  มิเตอร์นํา- ไฟฟ้า  ตะแกรงกัน
สวะ  หัวเชือมแก๊ส  ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก
ปริน  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเครือง นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไม้อัด  ไม้แปร
รูป  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชันวาง
เอกสาร ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวางระบบผังเมือง

โครงการวางระบบผังเมือง จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับวารสาร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
จัดทําพัสดุ  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 446,500 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 227,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 364,140 บาท

งบบุคลากร รวม 364,140 บาท

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 444,140 บาท

แผนงานการเกษตร

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวางท่อระบายนํา คสล.
ถนน เทศบาล 6 หมู่ 4,12 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่าติว จังหวัด
ยโสธร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร ยาว
รวม 175 เมตร พร้อมบ่อพักจํานวน 18 บ่อ

โครงการวางท่อระบายนํา คสล.ถนน เทศบาล 6 หมู่ 4,12 ตําบลโพธิไทร
อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร ขนาด ? 0.60?1.00 เมตร ยาวรวม 175 เมตร
พร้อมบ่อพักจํานวน 18 บ่อ

จํานวน 286,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวางท่อระบายนํา คสล. ซอย
เทศบาล 4 หมู่ 12 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่าติวจังหวัดยโสธร ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง  0.40 x 1.00 เมตร ยาวรวม 72 เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน 7 บ่อ

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. ซอยเทศบาล 4 หมู่ 12 ตําบลโพธิไทร
อําเภอป่าติวจังหวัดยโสธร ขนาด ? 0.40?1.00 เมตร ยาวรวม 72 เมตร
พร้อมบ่อพักจํานวน 7 บ่อ

จํานวน 71,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขยายไหล่ทาง คสล.ถนน
เทศบาล 5 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร พืนทีไม่น้อย
กว่า 172 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร

โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ถนนเทศบาล 5 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่าติว
จังหวัดยโสธร พืนทีไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร

จํานวน 97,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขยายไหล่ทาง คสล. ซอย
เทศบาล 7 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร พืนทีไม่น้อย
กว่า 80 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร

โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ซอยเทศบาล 7 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่าติว
จังหวัดยโสธร พืนทีไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร

จํานวน 45,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างรัวสวนสุขภาพ
เทศบาลตําบลป่าติว ยาวรวม 64.50 เมตร

โครงการก่อสร้างรัวสวนสุขภาพเทศบาลตําบลป่าติว ยาวรวม 64.50 เมตร จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างป้ายศาลเจ้าพ่อหลัก
เมืองอําเภอป่าติว

โครงการก่อสร้างป้ายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอําเภอป่าติว จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวางท่อระบายนํา คสล.ถนน
เทศบาล 2 หมู่ที 4 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่าติวจังหวัดยโสธร ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง  0.60 X 1.00 เมตร ยาวรวม 33 เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน 4 บ่อ

1. โครงการวางท่อระบายนํา คสล.ถนนเทศบาล 2 หมู่ที 4  ตําบลโพธิไทร
อําเภอป่าติวจังหวัดยโสธร ขนาด ? 0.60?1.00 เมตร ยาวรวม 33 เมตร
พร้อมบ่อพักจํานวน 4 บ่อ

จํานวน 59,500 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 860,500 บาท

งบลงทุน รวม 860,500 บาท



วันทีพิมพ์ : 1/10/2558  14:29:47 หน้า : 23/26

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ

ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 450,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 474,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้า ต่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า/
แผงลอย

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า/แผงลอย จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมผู้ประกอบการตลาด

โครงการอบรมผู้ประกอบการตลาด จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ

โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

งานตลาดสด รวม 110,000 บาท

1. โครงการขยายเขตนําประปา เพือจ่ายอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดอํานาจเจริญ ในการขยายเขตนําประปาในเขตเทศบาลตําบลป่าติว

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 887,500 บาท

เงินอุดหนุน รวม 887,500 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 887,500 บาท

งานกิจการประปา รวม 887,500 บาท

แผนงานการพาณิชย์

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและ
ไถกลบตอซัง

โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและไถกลบตอซัง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตังโรงสีข้าว/ผลิตปุ๋ย
อินทรีย์

โครงการจัดตังโรงสีข้าว/ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท
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เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีทีมีความจําเป็น ตามทีเทศบาลเห็น
สมควรเหมาะสม (ทุกส่วนราชการเมือได้รับอนุมัติ)

สํารองจ่าย จํานวน 855,870 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จํานวน  1  รายๆละ 500 บาทต่อ
เดือน  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน   เป็นเงิน 6,000.-บาท  เพือช่วยเหลือเบียยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์  ซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพฯ (กองการศึกษาละสวัสดิการสังคม)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของค่าจ้างชัวคราวที
เทศบาลต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง (สมทบในอัตราร้อยละ 5  โดยคํานวณ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมจากค่าตอบแทนของพนักงาน
จ้าง จํานวน  3,712,208 .-บาท  คิดเป็นเงิน 185,610.40 .-บาท ตังจ่าย
ไว้จํานวน  185,610.-บาท (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 185,610 บาท

เพือชําระหนีเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  ชําระดอกเบีย
สัญญากู้เงิน เลขที  1043/50/2555  จํานวน 294,574.-บาท

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 294,574 บาท

เพือชําระหนีเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  ชําระเงิน
ต้น  สัญญากู้เงิน เลขที  1043/50/2555   จํานวน  1,104,222.
- บาท  ตังไว้จํานวน  1,104,222.-บาท

ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,104,222 บาท

งบกลาง รวม 3,122,756 บาท

งบกลาง รวม 3,122,756 บาท

งบกลาง รวม 3,122,756 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฉุกเฉินตลาดสด จํานวน 4 ตัวๆละ 3,750.-บาท

ไฟฉุกเฉินตลาดสด จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพัดลมดูดอากาศใบพัดเหล็ก  16 นิว จํานวน 3 ตัวๆ
ละ 3,000.-

พัดลมดูดอากาศใบพัดเหล็ก จํานวน 9,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,000 บาท

งบลงทุน รวม 24,000 บาท
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1.เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินของ
เทศบาล  (กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถินของ
เทศบาล  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว1514 ลงวัน
ที 26 กรกฎาคม 2554  โดยเทศบาลต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับการจัดสรรจากกอง
ทุน  ( 45 บาท/รายหัวประชากร)เทศบาลส่งสมทบเงินรายหัวตามจํานวน
ประชากร ในเขตเทศบาล จํานวน 3,049  คน (ข้อมูล  ณ  วัน
ที  30 มิถุนายน  2558) คิดเป็นเงิน  68,603.-บาท โดยตังจ่าย
ไว้ 70,000 บาท
2.ค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน(สํานักปลัด
เทศบาล) จํานวน 29,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตามหลักเกณฑ์
การตังจ่ายในอัตราร้อยละ1/6ของรายรับจริงทุกประเภทของงบประมาณปี
ทีล่วงมาแล้ว  ไม่รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3889  ลงวัน
ที 29  พฤศจิกายน  2538 และหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย  ที ส.ท.ท. 562/2555  ลงวันที  28  มิถุนายน 2555  (เงิน
รายได้ของเทศบาล ประจําปีงบประมาณ 2557  ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด
เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท เป็นเงินจํานวน  17,650,791.31.
-บาท ตังจ่ายในอัตราร้อยละ1/6 เป็นเงิน  29,476.82.-บาท ) ตังจ่าย
ไว้  29,480.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)
3.เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร (สํานักปลัด
เทศบาล) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เกียวกับการจราจร เช่นการทาสี
ตีเส้น แผงกัน  จัดทําป้ายสัญญาณไฟจราจร และอืนๆทีเกียวข้อง
4.สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองการศึกษาและสวัสดิการสังคม)
จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  โดยยึดหลักการ ประชาชน
ออม 1 ส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบ 1 ส่วน  และ
รัฐบาล 1 ส่วน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว
2502  ลงวันที 20  สิงหาคม  2553
4.1กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ  จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลป่าติว ตามจํานวน
สมาชิก  ณ  วันที  30  มิถุนายน 58   จํานวน  236  คน  เทศบาลจ่าย
สมทบจํานวน 365 บาทต่อคนต่อปี เป็นเงิน  86,140.-บาท  โดยตังจ่าย
ไว้  90,000.-บาท
4.2กองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวันละ 1 บาท) เทศบาลตําบล
ป่าติว  จํานวนสมาชิก ณ วัน
ที 8 ธันวาคม 2553 จํานวน  131   คน เทศบาลจ่ายสมทบ
จํานวน 365 บาทต่อคนต่อปี เป็นเงิน  47,815 .-บาท  โดยตังจ่าย
ไว้  50,000.-บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 289,480 บาท
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ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กอง
คลัง) จํานวน 387,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน คํานวณ ตัง
จ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับในปีงบประมาณนี  ไม่รวม
เงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  ตามหนังสือสํานักกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 1766  ลงวัน
ที  26 สิงหาคม 2554  ประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาลในปีงบประมาณ 2559  ประมาณการไว้จํานวน 19,349,700.-
บาท ตังจ่ายไว้เป็นเงิน  387,000.-บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 387,000 บาท
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อําเภอ ป่าติว  จังหวัดยโสธร

เทศบาลตําบลป่าติว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

ตังไว้เท่ากับประมาณการปีทีแล้ว

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ตังไว้เท่ากับประมาณการปีทีแล้ว

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท

ตังไว้เท่ากับประมาณการปีทีแล้ว

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้เท่ากับประมาณการปีทีแล้ว

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 32,000 บาท

ตังไว้สูงกว่าประมาณการปีทีแล้ว เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนว
โน้มเพิมขึน จึงคาดว่าจะได้รับมากขึน

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้เท่ากับประมาณการปีทีแล้ว

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้ใกล้เคียงกับประมาณการปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 82,000 บาท

ตังไว้เท่ากับประมาณการปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

ตังไว้เท่ากับประมาณการปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ตังไว้เท่ากับประมาณการปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท

ตังไว้เท่ากับประมาณการปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนือสัตว์ จํานวน 30,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 227,500 บาท

ตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีทีล่วงมา

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี

ภาษีป้าย จํานวน 150,000 บาท

ตังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 19,000 บาท

ตังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี

ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 278,000 บาท

หมวดภาษีอากร รวม 467,000 บาท

รายได้จัดเก็บ

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 30,515,700   บาท  แยกเป็น
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ตังไว้เท่ากับประมาณการปีทีแล้ว

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 615,000 บาท

ตังไว้เท่ากับประมาณการปีทีแล้ว

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 56,000 บาท

ตังไว้ใกล้เคียงกับประมาณการปีทีแล้ว

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 15,000 บาท

ตังไว้ใกล้เคียงกับประมาณการปีทีแล้ว

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,200,000 บาท

ตังไว้สูงกว่าประมาณการปีทีแล้ว เนืองจากในงบประมาณทีผ่านมามีสถิติ
รายรับประเภทนีเพิมมากขึน จึงคาดว่าจะได้รายรับเพิมขึน

ภาษีสุรา จํานวน 600,000 บาท

ตังไว้สูงกว่าประมาณการปีทีแล้ว เนืองจากในงบประมาณทีผ่านมามีสถิติ
รายรับประเภทนีเพิมมากขึน จึงคาดว่าจะได้รายรับเพิมขึน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้ใกล้เคียงกับประมาณการปีทีแล้ว

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,176,000 บาท

ตังไว้สูงกว่าประมาณการปีทีแล้ว เนืองจากมีสถิติรายรับประเภทนีมีแนว
โน้มเพิมมากขึน

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 13,780,000 บาท

ตังไว้สูงกว่าประมาณการปีทีแล้ว เนืองจากมีแนวโน้มเพิมมากขึน

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 150,000 บาท

หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,642,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ตังไว้ใกล้เคียงกับประมาณการปีทีแล้ว

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 136,000 บาท

ตังไว้เท่ากับประมาณการปีทีแล้ว

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 200 บาท

ตังไว้ใกล้เคียงกับประมาณการปีทีแล้ว

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 186,200 บาท

ตังไว้สูงกว่าประมาณการปีทีแล้ว

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 624,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 624,000 บาท

ตังไว้ใกล้เคียงกับประมาณการปีทีแล้ว

ดอกเบีย จํานวน 63,000 บาท

ตังไว้เท่ากับประมาณการปีทีแล้ว

ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 140,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 203,000 บาท

ตังไว้เท่ากับประมาณการปีทีแล้ว

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 5,000 บาท
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ตังไว้เท่ากับประมาณการปีทีแล้ว

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 11,166,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 11,166,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน




