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ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลป่าติว

อําเภอป่าติว  จังหวัดยโสธร



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าติว

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลป่าติว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลป่า
ติวอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลป่าติวจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 15,394,137.41 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 10,191,296.06 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3,858,040.68 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 249,367.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 7,577,536.89 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 7 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 30,500,788.15 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 654,012.14 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 259,932.30 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 157,659.61 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 744,465.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 79,507.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,335,203.10 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 13,270,009.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,729,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 23,689,980.87 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 3,939,419.73 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,584,408.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,527,123.14 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,138,150.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 500,880.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,729,000.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 295,500.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลป่าติว
อําเภอป่าติว  จังหวัดยโสธร

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 714,757.39 559,000.00 624,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 256,316.65 234,500.00 251,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 236,887.00 220,000.00 220,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 721,800.00 650,000.00 700,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 133,743.00 161,000.00 161,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,063,504.04 1,824,500.00 1,956,500.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 18,033,372.63 18,357,000.00 18,707,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 18,033,372.63 18,357,000.00 18,707,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 13,372,961.00 16,942,100.00 16,959,800.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 13,372,961.00 16,942,100.00 16,959,800.00

รวม 33,469,837.67 37,123,600.00 37,623,300.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 5,902,133.59 6,439,278.00 6,529,748.00

งบบุคลากร 12,659,494.71 14,812,500.00 15,824,352.00

งบดําเนินงาน 10,416,533.18 11,183,522.00 10,244,660.00

งบลงทุน 3,568,250.00 3,892,300.00 3,992,540.00

งบเงินอุดหนุน 884,643.38 796,000.00 1,032,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 33,431,054.86 37,123,600.00 37,623,300.00

รวม 33,431,054.86 37,123,600.00 37,623,300.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลป่าติว

อําเภอป่าติว  จังหวัดยโสธร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลป่าติว
อําเภอป่าติว  จังหวัดยโสธร

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,304,410

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,838,940

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,589,528

แผนงานสาธารณสุข 1,618,480

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 110,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,453,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 71,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 824,250

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,697,100

แผนงานการเกษตร 361,044

แผนงานการพาณิชย์ 1,225,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 6,529,748

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 37,623,300



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,517,900 342,840 1,907,280 7,768,020

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,893,260 342,840 1,907,280 5,143,380

งบดําเนินงาน 2,506,900 230,000 577,000 3,313,900

    ค่าตอบแทน 102,900 0 57,000 159,900

    ค่าใช้สอย 1,374,000 210,000 392,000 1,976,000

    ค่าวัสดุ 383,000 20,000 122,000 525,000

    ค่าสาธารณูปโภค 647,000 0 6,000 653,000

งบลงทุน 190,490 0 22,000 212,490

    ค่าครุภัณฑ์ 40,490 0 22,000 62,490

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 150,000 0 0 150,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 10,000

    เงินอุดหนุน 10,000 0 0 10,000

                                             รวม 8,225,290 572,840 2,506,280 11,304,410

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลป่าติว

อําเภอป่าติว  จังหวัดยโสธร



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 734,940 734,940

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 734,940 734,940

งบดําเนินงาน 742,000 742,000

    ค่าตอบแทน 90,000 90,000

    ค่าใช้สอย 412,000 412,000

    ค่าวัสดุ 240,000 240,000

งบลงทุน 352,000 352,000

    ค่าครุภัณฑ์ 352,000 352,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000

    เงินอุดหนุน 10,000 10,000

                                             รวม 1,838,940 1,838,940

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,064,532 1,708,536 2,773,068

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,064,532 1,708,536 2,773,068

งบดําเนินงาน 414,000 2,071,760 2,485,760

    ค่าตอบแทน 28,000 0 28,000

    ค่าใช้สอย 314,000 1,297,150 1,611,150

    ค่าวัสดุ 53,000 628,610 681,610

    ค่าสาธารณูปโภค 19,000 146,000 165,000

งบลงทุน 194,000 544,700 738,700

    ค่าครุภัณฑ์ 0 104,200 104,200

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 194,000 440,500 634,500

งบเงินอุดหนุน 0 592,000 592,000

    เงินอุดหนุน 0 592,000 592,000

                                             รวม 1,672,532 4,916,996 6,589,528



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 1,107,480 1,107,480

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,107,480 1,107,480

งบดําเนินงาน 381,000 381,000

    ค่าตอบแทน 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 225,000 225,000

    ค่าวัสดุ 70,000 70,000

    ค่าสาธารณูปโภค 26,000 26,000

งบเงินอุดหนุน 130,000 130,000

    เงินอุดหนุน 130,000 130,000

                                             รวม 1,618,480 1,618,480

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 110,000 110,000

    ค่าใช้สอย 110,000 110,000

                                             รวม 110,000 110,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 412,560 120,000 408,240 940,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 412,560 120,000 408,240 940,800

งบดําเนินงาน 86,000 323,000 854,000 1,263,000

    ค่าตอบแทน 0 0 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 0 250,000 600,000 850,000

    ค่าวัสดุ 86,000 18,000 214,000 318,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 55,000 0 55,000

งบเงินอุดหนุน 250,000 0 0 250,000

    เงินอุดหนุน 250,000 0 0 250,000

                                             รวม 748,560 443,000 1,262,240 2,453,800



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 71,000 71,000

    ค่าใช้สอย 71,000 71,000

                                             รวม 71,000 71,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 98,000 393,000 491,000

    ค่าใช้สอย 68,000 393,000 461,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

งบลงทุน 293,250 0 293,250

    ค่าครุภัณฑ์ 293,250 0 293,250

งบเงินอุดหนุน 0 40,000 40,000

    เงินอุดหนุน 0 40,000 40,000

                                             รวม 391,250 433,000 824,250

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รวม

งบบุคลากร 212,760 2,136,240 2,349,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 212,760 2,136,240 2,349,000

งบดําเนินงาน 35,000 422,000 457,000

    ค่าตอบแทน 35,000 5,000 40,000

    ค่าใช้สอย 0 175,000 175,000

    ค่าวัสดุ 0 240,000 240,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 2,000 2,000

งบลงทุน 0 1,891,100 1,891,100

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 1,891,100 1,891,100

                                             รวม 247,760 4,449,340 4,697,100



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 151,044 151,044

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 151,044 151,044

งบดําเนินงาน 210,000 210,000

    ค่าใช้สอย 210,000 210,000

                                             รวม 361,044 361,044

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบดําเนินงาน 640,000 80,000 720,000

    ค่าใช้สอย 260,000 0 260,000

    ค่าวัสดุ 140,000 0 140,000

    ค่าสาธารณูปโภค 240,000 80,000 320,000

งบลงทุน 505,000 0 505,000

    ค่าครุภัณฑ์ 99,000 0 99,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 406,000 0 406,000

                                             รวม 1,145,000 80,000 1,225,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 6,529,748 6,529,748

    งบกลาง 6,529,748 6,529,748

                                             รวม 6,529,748 6,529,748





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลป่าติว
อําเภอ ป่าติว  จังหวัดยโสธร

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 340,430.38 442,018.05 350,000.00 14.29 % 400,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 15,680.16 17,819.34 19,000.00 0.00 % 19,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 257,177.80 234,428.00 170,000.00 5.88 % 180,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 25,764.00 20,492.00 20,000.00 25.00 % 25,000.00

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 0.00 162.93 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 639,215.27 714,757.39 559,000.00 624,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ -5,043.00 22,044.00 17,562.00 23,000.00 8.70 % 25,000.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 5,043.00 4,821.00 3,894.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00

     ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนือสัตว์ 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 2,395.90 2,318.30 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 1,908.00 2,005.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 89,920.00 102,460.00 85,000.00 5.88 % 90,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 0.00 1,190.00 1,890.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 0.00 18,100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 21,615.00 18,700.00 25,000.00 -20.00 % 20,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 243,489.50 43,427.35 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 39,900.00 44,700.00 38,000.00 31.58 % 50,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 13,500.00 13,100.00 12,000.00 25.00 % 15,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 800.00 900.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 520.00 350.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 5,955.00 5,010.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 467,818.40 256,316.65 234,500.00 251,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าทีดิน 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 165,900.00 169,360.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

     ดอกเบีย 0.00 44,875.80 67,527.00 70,000.00 0.00 % 70,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 211,375.80 236,887.00 220,000.00 220,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม 0.00 1,190.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 640,251.00 721,800.00 650,000.00 7.69 % 700,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 648,641.00 721,800.00 650,000.00 700,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 8,400.00 24,800.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 1,832.00 685.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 1,103,817.58 108,258.00 140,000.00 0.00 % 140,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 1,114,049.58 133,743.00 161,000.00 161,500.00
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หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 469,015.89 472,799.03 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 12,379,032.21 13,663,647.28 14,000,000.00 0.00 % 14,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 1,157,375.67 1,106,644.10 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 12,545.63 23,936.88 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 634,510.45 632,329.81 650,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 1,364,837.20 1,523,840.47 1,400,000.00 71.43 % 2,400,000.00

     ภาษียาสูบ 0.00 135.80 19.40 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 13,896.70 22,184.58 17,000.00 0.00 % 17,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 21,648.77 19,796.08 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 433,406.00 568,175.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 16,486,404.32 18,033,372.63 18,357,000.00 18,707,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 7,934,338.00 13,372,961.00 16,942,100.00 0.10 % 16,959,800.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 7,934,338.00 13,372,961.00 16,942,100.00 16,959,800.00

รวมทุกหมวด 0.00 27,501,842.37 33,469,837.67 37,123,600.00 37,623,300.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลป่าติว

อําเภอป่าติว  จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 37,623,300   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 624,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 400,000 บาท
สูงกว่าปีทีแล้ว  จํานวน  50,000 บาท เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมี
แนวโน้มเพิมขึน จึงคาดว่าจะได้รับเพิมขึน 
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 19,000 บาท
เท่ากับปีทีแล้ว  เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนวโน้มได้รับเท่าเดิม
ภาษีป้าย จํานวน 180,000 บาท
สูงกว่าปีทีแล้ว  จํานวน  20,000 บาท เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมี
แนวโน้มเพิมขึน จึงคาดว่าจะได้รับเพิมขึน 
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 25,000 บาท
สูงกว่าปีทีแล้ว  จํานวน  5,000 บาท เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนว
โน้มเพิมขึน จึงคาดว่าจะได้รับเพิมขึน 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 251,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 25,000 บาท
สูงกว่าปีทีแล้ว  จํานวน  2,000 บาท เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนว
โน้มเพิมขึน จึงคาดว่าจะได้รับเพิมขึน 
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 7,000 บาท
เท่ากับปีทีแล้ว  เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาด
ว่าจะได้รับเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท
เท่ากับปีทีแล้ว  เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาด
ว่าจะได้รับเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
เท่ากับปีทีแล้ว  เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาด
ว่าจะได้รับเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 90,000 บาท
สูงกว่าปีทีแล้ว  จํานวน  5,000 บาท เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนว
โน้มเพิมขึน จึงคาดว่าจะได้รับเพิมขึน 
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท
เท่ากับปีทีแล้ว  เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาด
ว่าจะได้รับเท่าเดิม
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท
ตํากว่าปีทีแล้ว  จํานวน  5,000 บาท เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนว
โน้มลดลง จึงคาดว่าจะได้รับลดลง
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ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท
เท่ากับปีทีแล้ว  เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาด
ว่าจะได้รับเท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท
สูงกว่าปีทีแล้ว  จํานวน  12,000 บาท เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมี
แนวโน้มเพิมขึน จึงคาดว่าจะได้รับเพิมขึน 
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 15,000 บาท

สูงกว่าปีทีแล้ว  จํานวน  3,000 บาท เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนว
โน้มเพิมขึน จึงคาดว่าจะได้รับเพิมขึน 
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 500 บาท
ตํา◌่กว่าปีทีแล้ว  จํานวน  500 บาท เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนว
โน้มลดลง จึงคาดว่าจะได้รับลดลง 
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
เท่ากับปีทีแล้ว  เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาด
ว่าจะได้รับเท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 6,000 บาท
เท่ากับปีทีแล้ว   เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาด
ว่าจะได้รับเท่าเดิม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 220,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 150,000 บาท
เท่ากับปีทีแล้ว  จํานวน  50,000 บาท เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมี
แนวโน้มเท่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม 
ดอกเบีย จํานวน 70,000 บาท
เท่ากับปีทีแล้ว  เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาด
ว่าจะได้รับเท่าเดิม
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 700,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 700,000 บาท
สูงกว่าปีทีแล้ว  จํานวน  50,000 บาท เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมี
แนวโน้มเพิมขึน จึงคาดว่าจะได้รับเพิมขึน 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 161,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท
เท่ากับปีทีแล้ว  เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาด
ว่าจะได้รับเท่าเดิม
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,500 บาท
สูงกว่าปีทีแล้ว  จํานวน  500 บาท เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนว
โน้มเพิมขึน จึงคาดว่าจะได้รับเพิมขึน 
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 140,000 บาท
เท่ากับปีทีแล้ว  เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาด
ว่าจะได้รับเท่าเดิม
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รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,707,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 500,000 บาท
เท่ากับปีทีแล้ว  เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาด
ว่าจะได้รับเท่าเดิม
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 14,000,000 บาท
เท่ากับปีทีแล้ว   เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนวโน้มท่าเดิม จึงคาด
ว่าจะได้รับเเท่าเดิม
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,200,000 บาท
เท่ากับปีทีแล้ว   เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาด
ว่าจะได้รับเท่าเดิม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท
เท่ากับปีทีแล้ว   เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาด
ว่าจะได้รับเท่าเดิม
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,400,000 บาท
สูงกว่าปีทีแล้ว  จํานวน  1,000,000 บาท ประมาณการตามประกาศคณะ
กรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ภาษีสุรา
และภาษีสรรพสามิต) มีแนวโน้มจะได้รับเพิมขึน จึงประมาณการไว้เพิม
ขึน
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 17,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 500,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 16,959,800 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,959,800 บาท

สูงกว่าปีทีแล้ว  จํานวน  17,700 บาท เนืองจากสถิติรายรับประเภทนีมี
แนวโน้มเพิมขึน จึงคาดว่าจะได้รับเพิมขึน 
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แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 57,960 637,560 695,520 695,520 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 10,000 110,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 10,000 110,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 16,560 182,160 198,720 160,080 24.14 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 124,200 1,366,200 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 218,720 2,405,920 2,624,640 2,586,000 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 121,210 1,475,917 1,723,907 1,835,780 5.96 % 1,945,260

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 5,600 72,800 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 9,100 123,300 144,000 144,000 0 % 144,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 110,330 671,100 634,934 576,000 12.5 % 648,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 955 74,566 70,547 64,000 12.5 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 247,195 2,417,683 2,657,388 2,703,780 2,893,260

รวมงบบุคลากร 465,915 4,823,603 5,282,028 5,289,780 5,517,900

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลป่าติว
อําเภอป่าติว    จังหวัดยโสธร
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 138,000 20,000 -40 % 12,000

ค่าเบียประชุม 0 10,934 7,872 16,500 0 % 16,500

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 32,210 34,210 5,000 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 14,000 77,000 84,000 90,000 -53.33 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 5,300 4,800 22,400 0 % 22,400

รวมค่าตอบแทน 14,000 125,444 268,882 153,900 102,900

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 12,600 294,728.18 425,950.56 360,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 360,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 43,025 32,885 56,650 -11.74 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการ/กิจกรรมสําคัญตามนโยบาย
จังหวัด/รัฐบาล 0 37,980 0 0 0 % 0

 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 0 45,353 0 0 0 % 0

 โครงการติดตังอินเตอร์เน็ตชุมชน 0 49,900 0 0 0 % 0

 โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 18,050 0 0 0 % 0

 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 0 24,500 0 0 0 % 0

 โครงการฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพ
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง 0 226,270 0 0 0 % 0

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 0 0 0 1,520 31.58 % 2,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 315,221 248,990 282,640 -50.47 % 140,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 7,200 0 0 0 0 % 0
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โครงการ "รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน" 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบัน 0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการ/กิจกรรมสําคัญต่างๆ
ตามนโยบายจังหวัดและรัฐาล 0 0 253,446 250,000 -92 % 20,000

โครงการจัดการเลือกตังนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าติว 0 0 0 120,000 100 % 240,000

โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย 0 0 0 0 100 % 2,000

โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 0 0 10,550 2,500 500 % 15,000

โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ 0 9,804 12,615 12,000 0 % 12,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 10,000 8,000 0 % 8,000

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 0 124,999 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 0 0 14,950 20,000 0 % 20,000

โครงการติดตังอินเตอร์เน็ตชุมชน 0 0 39,500 0 0 % 0

โครงการท้องถินไทยรวมใจภักดิรักษ์
พืนทีสีเขียว 0 0 6,837 5,000 -100 % 0

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 0 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซือจัดจ้างฯ 6,175.68 30,000 0 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/งาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานเทศบาลตําบล
ป่าติว

0 0 0 40,000 -25 % 30,000

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพือ
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการชุมชน

0 0 43,600 0 0 % 0

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพือ
เพิมประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการชุมชน

0 132,755 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 0 134,600 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 0 0 0 93,350 28.55 % 120,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล 0 0 120,280 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการวันท้องถินไทย 0 500 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างความซือสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรม ทีดีใน
การต่อต้านการทุจริต

0 0 0 7,000 0 % 7,000

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดู
งานพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง 0 0 152,121 151,660 -1.09 % 150,000

จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือ
ข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 0 0 0 5,000 0 % 5,000

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลป่าติว 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 51,735 72,915.2 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 25,975.68 1,599,420.18 1,444,639.76 1,623,320 1,374,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,261 66,041 97,142 97,000 -17.53 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 57,287 33,444 35,000 0 % 35,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,435 23,645 24,216 20,000 50 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0 39,828 30,196.4 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 15,350 1,240 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 120,000 222,920 130,000 0 % 130,000

วัสดุการเกษตร 0 810 4,240 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 830 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,100 44,180 44,590 42,200 -5.21 % 40,000

วัสดุอืน 0 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 15,796 367,971 457,988.4 392,200 383,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 31,132.75 394,214.18 274,736.77 459,000 -8.5 % 420,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 1,749.66 33,352.23 35,706.11 60,000 20 % 72,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,789.97 124,831.47 95,175.77 120,000 -25 % 90,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 594.7 0 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 70,458 79,767.34 59,000 1.69 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 48,672.38 623,450.58 485,385.99 703,000 647,000

รวมงบดําเนินงาน 104,444.06 2,716,285.76 2,656,896.15 2,872,420 2,506,900

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 เครืองปรับอากาศ 0 46,000 0 0 0 % 0

เก้าอีบุนวม 0 0 10,000 0 0 % 0
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เก้าอีประชุมพนักพิง 0 0 0 19,200 -100 % 0

เก้าอีพลาสติก 0 25,000 0 0 0 % 0

เก้าอีระดับ 3-6 0 1,400 0 0 0 % 0

เครืองทําลายเอกสาร 0 0 28,000 0 0 % 0

เครืองปรับอากาศ 0 56,000 0 0 0 % 0

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
ติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
18,000 บีทียู 

0 0 0 21,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 5,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร(ชนิดบานเลือน) 0 0 0 0 100 % 5,500

โต๊ะสําหรับวางเครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 1,000 -100 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์ 0 0 0 29,000 -100 % 0

โทรศัพท์สํานักงาน 0 0 0 2,500 -100 % 0

พัดลม 0 2,700 16,850 0 0 % 0

พัดลมตังพืน 0 0 0 4,000 -100 % 0

ม้าหินอ่อน 0 0 0 1,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดหาเครืองเสียง 0 69,000 0 0 0 % 0

ชุดไมล์ประชุมไร้สาย 0 0 0 57,000 -100 % 0

ปัมนํา แบบอัตโนมัติ 0 11,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องบันทึกภาพ 0 0 0 0 100 % 34,990

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้นําดืม 0 0 9,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 0 0 22,000 0 0 % 0
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เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 0 0 0 16,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED (18 
หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง 0 3,300 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา 0 0 3,300 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา (18หน้า/นาที) 0 0 0 3,300 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ 0 2,800 0 0 0 % 0

อุปกรณ์จัดเก็บ log File ระบบเครือข่าย
แบบที 1 0 0 49,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 217,200 143,650 154,900 40,490

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 0 0 330,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 29,894 0 50,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 0 0 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 29,894 330,000 200,000 150,000

รวมงบลงทุน 0 247,094 473,650 354,900 190,490

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 10,000 10,000 10,000 -100 % 0

โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และ
วันสําคัญ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 10,000 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 10,000 10,000

รวมงานบริหารทัวไป 570,359.06 7,796,982.76 8,422,574.15 8,527,100 8,225,290
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 20,780 252,630 299,760 323,640 5.93 % 342,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 20,780 252,630 299,760 323,640 342,840

รวมงบบุคลากร 20,780 252,630 299,760 323,640 342,840

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 0 14,925 19,570 0 0 % 0

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 0 0 0 20,000 0 % 20,000

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

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

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพือ
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการชุมชน

0 0 0 120,000 0 % 120,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 14,925 43,230 205,000 210,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 28,319 19,981 18,000 11.11 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 28,319 19,981 18,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 43,244 63,211 223,000 230,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กชนิดบานเลือน 0 5,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 5,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 5,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 18,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 18,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 18,000 0 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 20,780 318,874 362,971 546,640 572,840

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 66,120 812,030 907,440 1,048,980 30.49 % 1,368,780

เงินประจําตําแหน่ง 3,500 50,500 60,000 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 20,960 361,170 399,960 418,320 5.64 % 441,900

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 3,000 53,120 59,640 57,200 -36.01 % 36,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 93,580 1,276,820 1,427,040 1,584,500 1,907,280

รวมงบบุคลากร 93,580 1,276,820 1,427,040 1,584,500 1,907,280

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 70,000 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 7,600 9,960 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าเช่าบ้าน 0 33,000 36,000 37,500 12 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 40,600 115,960 52,500 57,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 4,200 184,790 238,991 300,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 9,520 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 88,301 52,712 81,000 -62.96 % 30,000

โครงการบริการเต็มทีจัดเก็บภาษีถึงบ้าน
ประจําปี 0 0 0 15,000 -20 % 12,000

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บราย
ได้ 0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บราย
ได้ของเทศบาลประจําปี 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการปรังปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 228,960 103,500 -13.04 % 90,000

โครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี 0 0 38,000 0 0 % 0

โครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ 0 0 0 15,000 -20 % 12,000

โครงการภาษีพบประชาชนและรับชําระ
ภาษีเคลือนที 0 13,125 0 0 0 % 0

โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าภายใน
เขตเทศบาล 0 0 0 15,000 -20 % 12,000

จัดทําคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 0 0 0 0 100 % 6,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 4,220 4,170 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 4,200 299,956 572,833 559,500 392,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 38,152.35 53,809 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 720 890 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 2,630 7,850 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 3,100 9,100 20,000 75 % 35,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 17,220 35,080 35,000 -14.29 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 61,822.35 106,729 112,000 122,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 1,472.36 2,567.06 6,000 0 % 6,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 1,472.36 2,567.06 8,000 6,000

รวมงบดําเนินงาน 4,200 403,850.71 798,089.06 732,000 577,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีบุนวมขาเหล็ก 0 0 0 5,000 -100 % 0

เครืองปรับอากาศ 0 0 42,000 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 0 4,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ 0 0 0 722,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 22,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว)

0 0 0 22,000 0 % 22,000

เครืองพิมพ์แบบ Multifunction 0 17,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 17,000 64,000 753,500 22,000

รวมงบลงทุน 0 17,000 64,000 753,500 22,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 30,000 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 97,780 1,697,670.71 2,319,129.06 3,100,000 2,506,280

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 688,919.06 9,813,527.47 11,104,674.21 12,173,740 11,304,410

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 12,410 155,740 181,380 198,660 4.53 % 207,660

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 511,496 476,400 485,640 1.16 % 491,280

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 54,305 43,020 39,600 -9.09 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 12,410 721,541 700,800 723,900 734,940

รวมงบบุคลากร 12,410 721,541 700,800 723,900 734,940
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 26,800 49.25 % 40,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 76,800 90,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการ อปพร. รักษาความสงบเรียบ
ร้อยงานประเพณีบุญเดือนสาม 0 9,800 0 0 0 % 0

 โครงการกิจกรรมวัน อปพร. 0 19,150 0 0 0 % 0

โครงการ อปพร. รักษาความสงบเรียบ
ร้อยในงานประเพณีบุญเดือนสาม 0 0 14,835 13,550 10.7 % 15,000

โครงการกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 0 13,583 7,110 6,312 58.43 % 10,000

โครงการกิจกรรมวัน อปพร. 0 0 15,000 15,000 0 % 15,000

โครงการตังจุดตรวจและบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 0 20,610 0 0 0 % 0

โครงการตังจุดตรวจและบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0 21,434 0 0 0 % 0

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 0 17,400 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหานํา
ท่วมขังในเขตเทศบาล 0 0 0 20,000 -25 % 15,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยหนาว 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 0 0 22,373 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 0 0 21,245 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ในเขตเทศบาลตําบลป่าติว 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 0 0 0 13,401 11.93 % 15,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0 0 0 11,937 25.66 % 15,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 7,550 9,672 15,000 -20 % 12,000

โครงการฝึกทบทวน อปพร. 0 69,440 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
เทศบาลตําบลป่าติว 0 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 0 30,900 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลป่าติว

0 0 0 41,000 21.95 % 50,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของ อปพร. เทศบาลตําบลป่าติว 0 0 126,705 0 100 % 120,000

โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 0 0 25,295 0 0 % 0

โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 3,200 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 11,768.49 47,880 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 221,635.49 293,315 441,200 412,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 3,800 9,298 15,000 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 50,160 25,800 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 73,330 49,950 150,000 0 % 150,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 7,720 15,000 0 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 43,100 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 170,390 92,768 240,000 240,000

รวมงบดําเนินงาน 0 392,025.49 386,083 758,000 742,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ 0 0 26,000 0 0 % 0

จัดหาถังนําแบบพลาสติก 0 15,600 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 5,000 -100 % 0

ถังนําแบบพลาสติก 0 0 0 21,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนํา 0 0 0 16,000 -100 % 0

เลือยโซ่ยนต์ 0 0 25,000 0 0 % 0

เลือยยนต์ 0 0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 0 0 0 0 100 % 99,000

โครงการติดตังกล้องวงจรปิดในชุมชน 0 0 96,000 0 0 % 0

โครงการติดตังกล้องวงจรปิดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลป่าติว 0 0 0 180,000 0 % 180,000

ติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในชุมชน 0 59,599 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รางรองเตียงพยาบาล 0 0 0 0 100 % 22,000

อุปกรณ์เคลือนย้ายผู้ป่วย เตียงพยาบาล
แบบล้อเลือน ชนิดปรับนังได้ 0 0 0 0 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

เครืองดับเพลิงไฟป่า 0 0 10,000 0 0 % 0

วงล้อเก็บสายดับเพลิง 0 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองสํารองไฟ 0 0 0 2,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

แท่นพลาสติกกันจราจร(แบริเออร์) 0 0 0 70,000 -100 % 0

ไฟหยุดตรวจแบบแบตเตอรี/ไฟฟ้า 0 0 16,500 0 0 % 0

เรือพลาสติก 0 0 11,760 0 0 % 0

สัญญาณไฟกระพริบ 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 75,199 185,260 374,800 352,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างห้องเก็บเครืองสูบนํา
เทศบาลตําบลป่าติว 0 0 51,800 0 0 % 0

โครงการต่อเติมโรงจอดรถศูนย์ อปพร. 
เทศบาลตําบลป่าติว 0 0 49,850 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 101,650 0 0

รวมงบลงทุน 0 75,199 286,910 374,800 352,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 15,000 15,000 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 15,000 15,000 10,000 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 15,000 15,000 10,000 10,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 12,410 1,203,765.49 1,388,793 1,866,700 1,838,940
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 12,410 1,203,765.49 1,388,793 1,866,700 1,838,940

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 2,480 28,879.0
3 % 718,680

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 40 149,900 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 22,440 332,490 324,240 345,672 -20.78 % 273,852

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 2,130 33,645 25,180 27,360 -56.14 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 24,570 366,135 349,420 375,552 1,064,532

รวมงบบุคลากร 24,570 366,135 349,420 375,552 1,064,532

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 112,000 20,000 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 7,560 0 8,000 0 % 8,000

ค่าเช่าบ้าน 3,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,000 7,560 112,000 28,000 28,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 16,350 467,995.5 327,721 400,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 120,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา 0 108,600 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 77,108 138,755 137,000 -81.75 % 25,000

โครงการจัดทําแผนการศึกษา 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา 0 0 130,200 80,000 0 % 80,000

โครงการบริหารงานห้องสมุดไอทีและ
ศูนย์การเรีนยรู้ชุมชน 9,750 0 126,716.91 0 0 % 0

โครงการบริหารงานห้องสมุดไอทีและ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 0 97,735 0 130,000 -53.85 % 60,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแหล่งเรียนรู้
และการศึกษาตามอัธยาศัย 0 0 0 4,000 0 % 4,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 10,450 24,510 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 26,100 761,888.5 747,902.91 776,000 314,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 21,611 27,507.45 48,000 -58.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 6,073 12,040.8 20,000 -50 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,250 3,400 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 6,800 13,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 36,734 55,948.25 91,000 53,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 1,000 0 % 1,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 17,356.68 18,000 0 % 18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 17,356.68 19,000 19,000

รวมงบดําเนินงาน 29,100 806,182.5 933,207.84 914,000 414,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ 0 0 26,000 0 0 % 0

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง
พืนหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 0 32,400 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์อืน

เต็นท์กระโจม 0 0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 26,000 38,400 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องนําอาคารห้องสมุด
ไอทีและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 0 0 0 0 100 % 194,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 194,000

รวมงบลงทุน 0 0 26,000 38,400 194,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 53,670 1,172,317.5 1,308,627.84 1,327,952 1,672,532

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 882,817 970,200 6.82 % 1,036,380

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 513,331.13 595,284 2.83 % 612,156

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 47,937.58 60,960 -1.57 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,444,085.71 1,626,444 1,708,536

รวมงบบุคลากร 0 0 1,444,085.71 1,626,444 1,708,536

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

โครงการจัดตังโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลป่าติว 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง 0 2,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการแต่งกายตามวิถีไทย 0 0 0 4,000 0 % 4,000

โครงการประชุมผู้ปกครอง 0 0 1,980 4,000 -50 % 2,000

โครงการปัจฉิมนิเทศน์ 0 5,000 4,250 4,000 0 % 4,000

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

โครงการเรียนรู้คู่ภูมิปัญญา 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการเรียนรู้คู่ภูมิปัญญาไทย 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการวัฒนธรรมตามวิถีไทย 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการวัฒนธรรมตามวิธีไทย 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 19,992 0 20,000 0 % 20,000

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

โครงการวันไหว้ครู 0 2,000 0 0 0 % 0

โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์
ราชันย์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก 0 0 0 6,000 0 % 6,000

โครงการส่งเสริมทักษะศิลปะ ดนตรี 
กีฬาและนันทนาการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสถานศึกษาปลอดโรค 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 20,800 632,360 903,700 1,023,000 17.12 % 1,198,150

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการศึกษาของเทศบาล 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเสริมสร้างทักษะการฝึก
ประสบการณ์นอกสถานที 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 20,800 666,352 914,930 1,209,000 1,297,150
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ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 7,350 9,800 10,000 0 % 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 515,361.46 601,389.28 643,000 -9.7 % 580,610

วัสดุก่อสร้าง 0 49,545 19,604 30,000 0 % 30,000

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

รวมค่าวัสดุ 0 572,256.46 638,243.28 691,000 628,610

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 12,771.14 126,612.79 108,967.09 110,000 0 % 110,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 1,652.08 22,351.78 19,965.15 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,736.19 20,996.87 1,850.05 6,000 0 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 16,159.41 169,961.44 130,782.29 146,000 146,000

รวมงบดําเนินงาน 36,959.41 1,408,569.9 1,683,955.57 2,046,000 2,071,760

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ แบบชนิดติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครืองๆ
ละ 28,000บาท เป็นเงิน  56,000บาท

0 56,000 0 0 0 % 0

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 
บีทียู

0 0 0 0 100 % 63,000

โต๊ะหมู่บูชา 0 9,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV 0 0 0 0 100 % 41,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ 0 48,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 113,900 0 0 104,200
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงกันห้องอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป่าติว 
2 

0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 46,500

โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์
ระหว่าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
ป่าติว กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลป่าติว

0 0 0 0 100 % 394,000

โครงการก่อสร้างอาคารห้องนําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป่าติว 1 0 100,000 0 0 0 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลป่าติว 2 หมู่ที 5 ตําบล
โพธิไทร อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

0 0 69,900 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ 0 0 0 110,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 200,000 69,900 110,000 440,500

รวมงบลงทุน 0 313,900 69,900 110,000 544,700

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 580,000 601,120 586,880 -100 % 0

โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 0 0 0 0 100 % 592,000

รวมเงินอุดหนุน 0 580,000 601,120 586,880 592,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 580,000 601,120 586,880 592,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 36,959.41 2,302,469.9 3,799,061.28 4,369,324 4,916,996

รวมแผนงานการศึกษา 90,629.41 3,474,787.4 5,107,689.12 5,697,276 6,589,528
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 58,400 562,279 554,820 614,520 70.45 % 1,047,480

เงินประจําตําแหน่ง 0 12,000 18,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 58,400 574,279 572,820 674,520 1,107,480

รวมงบบุคลากร 58,400 574,279 572,820 674,520 1,107,480

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 55,000 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 6,000 33,000 36,000 36,000 16.67 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 8,000 0 % 8,000

รวมค่าตอบแทน 6,000 33,000 91,000 54,000 60,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 500 18,235 40,000 -25 % 30,000

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการควบคุมโรคระบาดใน
ชุมชน(ตามช่วงทีระบาด) 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการควบคุมโรควัณโรค โรคเอดส์
ในชุมชน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและ
ความดันโลหิต 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูก 
มะเร็งเต้านม 0 0 0 15,000 0 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการพัฒนาเพิมพูนความรู้ผู้นําของ
ชุมชนในด้านสาธารณสุข 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก 0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพประจําปี 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการอนามัยโรงเรียน 0 0 0 5,000 100 % 10,000

โครงการแอโรบิคเพือสุขภาพ 0 0 0 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 500 18,235 195,000 225,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 40,000 -25 % 30,000

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

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 90,000 70,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 14,000 42.86 % 20,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 6,000 0 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 20,000 26,000

รวมงบดําเนินงาน 6,000 33,500 109,235 359,000 381,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ 0 0 28,000 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 1,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0 0 9,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 16,000 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ 0 0 17,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 71,800 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 71,800 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรับบริจาคโลหิต 0 0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 120,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 130,000 130,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 130,000 130,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 64,400 607,779 753,855 1,163,520 1,618,480
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 30,000 29,950 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรควัณโรค /โรคเอดส์
ในชุมชน 0 10,000 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรควัณโรค/โรคเอดส์ 0 0 10,000 0 0 % 0

โครงการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม 0 0 19,900 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 0 80,950 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข 0 0 49,340 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก   0 49,500 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์โรคไข้เลือกออก 0 0 49,400 0 0 % 0

โครงการรับบริจาคเลือด 0 12,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก 0 0 10,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 182,450 168,590 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 18,125 13,724 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 4,050 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 3,750 7,880 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 21,875 25,654 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 204,325 194,244 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 10,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 90,000 30,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 90,000 40,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 90,000 40,000 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 294,325 234,244 0 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 64,400 902,104 988,099 1,163,520 1,618,480

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดหาเครืองนุ่งห่มกันหนาวให้
กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ในเขต
เทศบาล

0 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการบ้านมันคงเพือคนยากจนใน
เขตเทศบาล 0 0 96,916 100,000 -50 % 50,000

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

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 96,916 180,000 110,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 96,916 180,000 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองกรองนํา 0 0 0 90,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 90,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 90,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 96,916 270,000 110,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 96,916 270,000 110,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 27,000 335,230 372,360 381,780 1.78 % 388,560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 30,905 27,060 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 27,000 366,135 399,420 405,780 412,560

รวมงบบุคลากร 27,000 366,135 399,420 405,780 412,560

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 117,295 59,888 80,000 0 % 80,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 6,000 0 % 6,000

รวมค่าวัสดุ 0 117,295 59,888 86,000 86,000

รวมงบดําเนินงาน 0 117,295 59,888 86,000 86,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 148,523.38 120,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 16 หมู่ที 4 ตําบลโพธิไทร 
อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 17 หมู่ที 4 ตําบลโพธิไทร 
อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 18/2 หมู่ที 12 ตําบลโพธิไทร 
อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 2 หมู่ที 12 ตําบลโพธิไทร 
อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5(ซอยข้างไปรษณีย์) หมู่ที 5 
ตําบลโพธิไทร อําเภอป่าติว จังหวัด
ยโสธร

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5(ทางไปบ้านหนองสําโรง) หมู่
ที 5 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่าติว จังหวัด
ยโสธร

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 9 หมู่ที 12 ตําบลโพธิไทร 
อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 148,523.38 120,000 250,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 148,523.38 120,000 250,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 27,000 483,430 607,831.38 611,780 748,560
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งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 50,120 301,400 188,848 108,000 0 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 44,000 28,533 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 50,120 345,400 217,381 120,000 120,000

รวมงบบุคลากร 50,120 345,400 217,381 120,000 120,000

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 12,558 268,260 386,240 400,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 12,558 268,260 386,240 400,000 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 17,475 0 8,000 0 % 8,000

รวมค่าวัสดุ 0 17,475 0 18,000 18,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 47,000.5 28,734.91 40,000 0 % 40,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 7,657.99 7,597 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 54,658.49 36,331.91 55,000 55,000

รวมงบดําเนินงาน 12,558 340,393.49 422,571.91 473,000 323,000

รวมงานสวนสาธารณะ 62,678 685,793.49 639,952.91 593,000 443,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 29,560 433,570 479,520 479,520 -19.87 % 384,240

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 725 42,565 39,900 39,900 -39.85 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 30,285 476,135 519,420 519,420 408,240

รวมงบบุคลากร 30,285 476,135 519,420 519,420 408,240

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 32,860 40,800 60,000 -33.33 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 32,860 40,800 60,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 39,600 720,750 1,453,248 902,957 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 405,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้า
ระวังสิงแวดล้อม 0 13,700 0 0 0 % 0

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาล 0 0 0 15,000 233.33 % 50,000

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 98,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกท่อระบายนําในเขต
เทศบาล 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร 0 0 31,200 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการชุมชนรักษ์สะอาด 0 0 10,000 6,000 400 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้า
ระวังสิงแวดล้อม 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000
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โครงการรณรงค์ติดตังบ่อดักไขมัน
สถานประกอบการ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 35,230 11,955 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 39,600 867,680 1,506,403 1,018,957 600,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 19,610 36,180 75,000 6.67 % 80,000

วัสดุก่อสร้าง 0 9,622 20,000 25,000 -60 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 45,230 4,810 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 48,800 131,800 142,000 -49.3 % 72,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าวัสดุ 0 123,262 192,790 294,000 214,000

รวมงบดําเนินงาน 39,600 1,023,802 1,739,993 1,372,957 854,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองบดย่อยกิงไม้ 0 0 185,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองชังระบบดิจิตอล 0 0 17,000 0 0 % 0

เครืองตัดหญ้า 0 0 9,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 211,500 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 211,500 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 69,885 1,499,937 2,470,913 1,892,377 1,262,240

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 159,563 2,669,160.49 3,718,697.29 3,097,157 2,453,800
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 0 0 0 30,000 -40 % 18,000

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัด
ทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลป่าติว 0 12,510 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําป้ายคณะกรรมการ
ชุมชน/ป้ายบ้าน 0 0 14,350 24,000 -25 % 18,000

โครงการจัดทําป้ายหน้าบ้าน 0 8,850 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนทีเดินดินชุมชน
เทศบาลตําบลป่าติว 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาล 0 0 14,431 24,000 0 % 24,000

โครงการสนับสนุนการจัดทําบัญชีครัว
เรือน 0 0 0 6,000 0 % 6,000

รวมค่าใช้สอย 0 21,360 28,781 89,000 71,000

ค่าวัสดุ

วัสดุดนตรี 0 1,620 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 1,620 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 22,980 28,781 89,000 71,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการส่งเสริมสวัสดิการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 10,600 0 0 0 % 0

ชุดเครืองขยายเสียงเคลือนที
อเนกประสงค์ 0 0 10,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 10,600 10,900 0 0

รวมงบลงทุน 0 10,600 10,900 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 33,580 39,681 89,000 71,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 33,580 39,681 89,000 71,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 0 8,000 0 8,000 0 % 8,000

โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล 0 20,000 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 0 0 56,670 75,000 -33.33 % 50,000

โครงการจัดการฝึกอบรมและ/หรือแข่ง
ขันกีฬา 0 59,441 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 87,441 56,670 83,000 68,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 800 17,230 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 800 17,230 50,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 88,241 73,900 133,000 98,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง 0 0 0 0 100 % 293,250

โครงการจัดซือชุดเครืองออกกําลัง
กายกลางแจ้ง 0 39,700 0 0 0 % 0

โครงการจัดหาเครืองออกกําลังกายให้
แก่ชุมชนและสวนสาธารณะ 0 0 292,110 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 39,700 292,110 0 293,250

รวมงบลงทุน 0 39,700 292,110 0 293,250

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 127,941 366,010 133,000 391,250

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ 0 319,407.52 298,682.8 314,120 1.87 % 320,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 22,068 13,638 20,000 -10 % 18,000

โครงการจัดงานสรงนําศาลหลักเมืองรด
นําขอพรผู้สูงอายุและแห่รูปเหมือนหลวง
ปู่โพธาภินันท์

0 0 47,110 50,000 -20 % 40,000

โครงการจัดทําเอกสารแนะนําแหล่งท่อง
เทียว 0 0 0 5,000 200 % 15,000

โครงการสรงนําศาลหลักเมือง รดนําขอ
พรผู้สูงอายุและแห่รูปเหมือนหลวงปู่โพ
ธาฯ

0 42,746 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 384,221.52 359,430.8 389,120 393,000

รวมงบดําเนินงาน 0 384,221.52 359,430.8 389,120 393,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 10,000 40,000 40,000 -100 % 0

โครงการร่วมสืบสานประเพณี จัดขบวน
แห่บังไฟโบราณในงานประเพณีบุญบัง
ไฟจังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถินด้านศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิน
ของสภาวัฒนธรรมมอําเภอป่าติว

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 10,000 40,000 40,000 40,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 10,000 40,000 40,000 40,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 394,221.52 399,430.8 429,120 433,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 522,162.52 765,440.8 562,120 824,250

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 14,270 175,750 192,840 204,480 4.05 % 212,760

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,450 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 15,720 175,750 192,840 204,480 212,760

รวมงบบุคลากร 15,720 175,750 192,840 204,480 212,760

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 85,000 182,665 -97.26 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,200 4,800 4,800 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 3,200 4,800 89,800 222,665 35,000

รวมงบดําเนินงาน 3,200 4,800 89,800 222,665 35,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองตัดสติกเกอร์ 0 30,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 10,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เครืองยนต์สําหรับรถอเนกประสงค์ 0 50,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเชือมไฟฟ้า 0 0 5,480 0 0 % 0

เครืองสกัดคอนกรีต 0 0 21,500 0 0 % 0

ชุดตัด/เชือมแก๊ส 0 0 5,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผลแบบที 1 0 0 22,000 0 0 % 0

จอภาพ 0 0 3,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 80,000 67,480 0 0

รวมงบลงทุน 0 80,000 67,480 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 18,920 260,550 350,120 427,145 247,760

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 602,270 671,700 1,055,140 59.48 % 1,682,760

เงินประจําตําแหน่ง 3,500 38,500 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 235,570 371,520 380,880 1.73 % 387,480
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 20,505 27,900 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,500 896,845 1,113,120 1,502,020 2,136,240

รวมงบบุคลากร 3,500 896,845 1,113,120 1,502,020 2,136,240

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

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

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 1,700 400 30,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 10,200 19,879 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดทําและวางระบบผังเมืองใน
เขตเทศบาลตําบลป่าติว 0 0 0 35,000 0 % 35,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 112,562.92 20,680 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 124,462.92 40,959 175,000 175,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 8,438 17,356 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 31,848 30,255 70,000 0 % 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 1,600 15,230 35,000 0 % 35,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 68,800 115,000 90,000 0 % 90,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 10,810 750 20,000 0 % 20,000
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วัสดุอืน 0 985 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 122,481 178,591 250,000 240,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 2,000 2,000

รวมงบดําเนินงาน 0 246,943.92 219,550 432,000 422,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

 โครงการก่อสร้างป้ายศาลเจ้าพ่อหลัก
เมืองอําเภอป่าติว 0 100,000 0 0 0 % 0

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

0 59,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
เทศบาล 14 หมู่ 5 ต.โพธิไทร อ.ป่าติว จ
.ยโสธร 

0 232,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน
เทศบาล 1 หมู่ 5 ต.โพธิไทร อ.ป่าติว จ
.ยโสธร 

0 39,900 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน
เทศบาล 9 หมู่12 ต.โพธิไทร อ.ป่าติว จ
.ยโสธร 

0 114,300 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรัวสวนสุขภาพเทศบาล
ตําบลป่าติว ยาวรวม 64.50 เมตร 0 199,500 0 0 0 % 0

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

0 45,500 0 0 0 % 0
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โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ถนน
เทศบาล 5 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่าติว 
จังหวัดยโสธร พืนทีไม่น้อยกว่า 172 
ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร    

0 97,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 
6 หมู่ที 4 0 493,400 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. ซอย
เทศบาล 11 หมู่4 ต.โพธิไทร อ.ป่าติว จ
.ยโสธร 

0 389,000 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. ซอย
เทศบาล 12 หมู่ที 12 ตําบลโพธิไทร 
อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. ซอย
เทศบาล 4 หมู่ 12 ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติวจังหวัดยโสธร ขนาด ? 
0.40?1.00 เมตร ยาวรวม 72 เมตร 
พร้อมบ่อพักจํานวน 7 บ่อ

0 71,500 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. ซอย
เทศบาล 5/1 หมู่ 5 ต.โพธิไทร อ.ป่าติว 
จ.ยโสธร 

0 219,500 0 0 0 % 0

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

0 286,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า
หนองหัวลิง  หมู่ที 12  ตําบลโพธิไทร  
อําเภอป่าติว  จังหวัดยโสธร

0 0 241,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
เทศบาล 11 หมู่ 4 ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 425,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
เทศบาล 18 หมู่ที 12 ตําบลโพธิไทร 
อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

0 0 0 406,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
เทศบาล 8 หมู่ที 5 ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

0 0 0 344,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
เทศบาล11 หมู่ที 4 ตําบลโพธิไทร 
อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

0 0 0 338,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน
เทศบาล 2 เชือมถนนเทศบาล 5 ตําบล
โพธิไทร อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 556,000

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ถนน
เทศบาล 6 หมู่ที 4 ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 277,500

โครงการขยายไหล่ทาง  ซอยเทศบาล 
11  หมู่ที 4  ตําบลโพธิไทร  อําเภอป่า
ติว  จังหวัดยโสธร

0 0 273,000 0 0 % 0

โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ซอย
เทศบาล 4 หมู่ที 4  ตําบลโฑธิไทร  
อําเภอป่าติว  จังหวัดยโสธร

0 0 164,000 0 0 % 0

โครงการขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมทาง
เดินเท้า ซอยเทศบาลทางเข้าวัดบ้านป่า
ติว หมู่ 4 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่าติว 
จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 580,900

โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ซอย
เทศบาลข้างตลาดสดเทศบาล เชือมถนน
เทศบาล 1 หมู่ 4 ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

0 0 0 0 100 % 51,700

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. ซอย
เทศบาล 12 หมู่ที 12  ตําบลโพธิไทร 
อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

0 0 176,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล.ซอย
เทศบาล 4 หมู่ที 12 ตําบลโพธิไทร 
อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

0 0 0 96,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล.ถนน
เทศบาล 5 หมู่ที 5 ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

0 0 0 273,000 -100 % 0
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โครงการวางท่อระบายนํา คสล.ถนน
เทศบาล 6 หมู่ที 4 ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

0 0 0 34,700 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล.ถนน
เทศบาล 8 หมู่ที 4 ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

0 0 0 373,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 2,347,600 854,000 1,904,700 1,891,100

รวมงบลงทุน 0 2,347,600 854,000 1,904,700 1,891,100

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 3,500 3,491,388.92 2,186,670 3,838,720 4,449,340

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 22,420 3,751,938.92 2,536,790 4,265,865 4,697,100

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 76,984 117,360 124,344 2.17 % 127,044

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 16,129 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 93,113 141,360 148,344 151,044

รวมงบบุคลากร 0 93,113 141,360 148,344 151,044

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการนําคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตรผสมผสาน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและ
ไถกลบตอซัง 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและ
ไถกลบตอซังในไร่นา 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ไร่นาสวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหม่ 0 0 30,850 20,000 -100 % 0
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โครงการส่งเสริมการเกษตรแนวทฤษฎี
ใหม่ ไร่นาสวนผสม เกษตรนวัตกรรม
ใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมการทําเกษตรโดยใช้
ป๋◌ุยอินทรีย์ 0 0 0 50,000 20 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 30,000 30,850 90,000 210,000

รวมงบดําเนินงาน 0 30,000 30,850 90,000 210,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการติดตังระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์(พาราโบลาโดม) 0 0 0 90,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 90,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 90,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 123,113 172,210 328,344 361,044

รวมแผนงานการเกษตร 0 123,113 172,210 328,344 361,044

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 410,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 200,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบ
การ 0 0 9,692 8,000 25 % 10,000

โครงการอบรมผู้ประกอบการตลาดสด
เทศบาล 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า 
แผงลอย 0 0 0 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 9,692 463,000 260,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 8,580 48,445 90,000 -33.33 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 18,000 66.67 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 51,000 -1.96 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 8,580 48,445 159,000 140,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 348,000 -42.53 % 200,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 74,000 -45.95 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 422,000 240,000

รวมงบดําเนินงาน 0 8,580 58,137 1,044,000 640,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 0 0 0 0 100 % 99,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 99,000

วันทีพิมพ์ : 23/8/2561  09:30:55 หน้า : 44/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างห้องนําตลาดสด
เทศบาลตําบลป่าติว 0 0 250,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ตลาดสดเทศบาลตําบลป่าติว 0 0 0 0 100 % 306,000

โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารเพิงพัก
ข้างตลาดสดเทศบาล 0 0 0 230,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
อาคารตลาดสดเทศบาลตําบลป่าติว 0 0 890,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องนําตลาดสด
เทศบาลตําบลป่าติว 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 1,140,000 230,000 406,000

รวมงบลงทุน 0 0 1,140,000 230,000 505,000

รวมงานตลาดสด 0 8,580 1,198,137 1,274,000 1,145,000

งานโรงฆ่าสัตว์

งบดําเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 19,905.15 280,564.86 306,730.09 72,200 -58.45 % 30,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,842.84 129,696.19 105,063.76 40,000 25 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 25,747.99 410,261.05 411,793.85 112,200 80,000

รวมงบดําเนินงาน 25,747.99 410,261.05 411,793.85 112,200 80,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

พัดลมดูดอากาศใบพัดเหล็ก 0 9,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 9,000 0 0 0

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 25,747.99 419,261.05 411,793.85 112,200 80,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 25,747.99 427,841.05 1,609,930.85 1,386,200 1,225,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 0 1,104,221.27 1,137,347.91 1,171,469 3 % 1,206,613

ค่าชําระดอกเบีย 0 294,573.18 261,446.54 261,447 -26.49 % 192,183

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 214,796 221,220 255,427 -13.87 % 220,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 2,831,900 2,966,400 7.08 % 3,176,400

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 627,200 638,400 -2.26 % 624,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 500 5,500 6,000 6,000 0 % 6,000

สํารองจ่าย 0 0 131,881 127,000 207.64 % 390,707

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 120,133.8 284,848.14 393,905 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 0 0 0 0 100 % 33,570

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 0 100 % 156,945

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถินของเทศบาล 0 0 0 0 100 % 70,000
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เงินช่วยพิเศษ 0 89,220 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 387,000 400,290 403,630 2.4 % 413,330

รวมงบกลาง 500 2,215,444.25 5,902,133.59 6,223,678 6,529,748

รวมงบกลาง 500 2,215,444.25 5,902,133.59 6,223,678 6,529,748

รวมงบกลาง 500 2,215,444.25 5,902,133.59 6,223,678 6,529,748

รวมแผนงานงบกลาง 500 2,215,444.25 5,902,133.59 6,223,678 6,529,748

รวมทุกแผนงาน 1,064,589.46 25,137,424.59 33,431,054.86 37,123,600 37,623,300
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลป่าติว
อําเภอ ป่าติว   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 37,623,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,225,290 บาท
งบบุคลากร รวม 5,517,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน ฯ     

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี ตังจ่ายไว้ 12 เดือน ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีอัตรา
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน ฯ     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ  ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ตังจ่ายไว้  12  เดือน ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีอัตราเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน ฯ     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของเลขานุการนายกเทศมนตรี  ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี ตังจ่ายไว้  12  เดือน  ตามอัตราทีกําหนดไว้ใน
บัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน ฯ     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาล ตังไว้ 12  เดือน     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,893,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,945,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ เงินค่า
ตอบแทนรายเดือน ฯลฯ     
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่งปลัดเทศบาล และตําแหน่ง
บริหารอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ          

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตาม
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ     

งบดําเนินงาน รวม 2,506,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง  ฯลฯ     

ค่าเบียประชุม จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการสภาทีปฏิบัติหน้าทีตามระเบียบฯ     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบฯ     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานเทศบาล  และผู้มี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ     

ค่าใช้สอย รวม 1,374,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับวารสาร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
จัดทําพัสดุ  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ     

วันทีพิมพ์ : 23/8/2561  09:31:24 หน้า : 2/63



รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
1.  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 25,800
.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้
ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมราย
ได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้
อุทิศให้  (รายได้จริงของเทศบาลตําบลป่าติว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และ
เงินทีมีผู้อุทิศให้  จํานวน 33,469,837.67บาท  1% คิดเป็น
เงิน 334,698.37บาท ตังไว้จํานวน 25,800.-บาท) (ทุกส่วนราชการเมือ
ได้รับอนุมัติ)
2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  จํานวน  24,200.-บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่ง
ตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม 2548  เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.3/ว615  ลงวัน
ที  21 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 1 พ.ศ
.25610หน้าที....24.....ลําดับที..6.....

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
 ให้แก่คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล, พนักงาน
จ้าง ของหน่วยงานสํานักปลัดเทศบาลและผู้ทีเทศบาลสังให้ไปปฏิบัติ
ราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน แก้ไขถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2559

โครงการ "รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน" จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ “รักนํา รักป่า รักษาแผ่น
ดิน” โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุการเกษตร, ป้าย
โครงการ/กิจกรรมฯ,  นําดืมสําหรับผู้ร่วมกิจกรรม, ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ทีจําเป็นในการจัดงานและสถานทีฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 หน้า 23 ข้อ 1
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โครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซือ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ทีจําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 111 ลําดับ
ที 8

โครงการ/กิจกรรมสําคัญต่างๆตามนโยบายจังหวัดและรัฐาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญตามนโยบาย
ของจังหวัดและรัฐบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซือ/จัดจ้างวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมสําคัญ
ตามนโยบายของจังหวัดและรัฐบาล ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 111 ลําดับ
ที 7

โครงการจัดการเลือกตังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าติว จํานวน 240,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่าติว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเลือกตังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ตามอัตราที
คณะกรรมการการเลือกตัง(กกต.)กําหนด ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที 6 กรกฎาคม 2561

โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตรโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที ค่านําดืมสําหรับผู้
เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 หน้า 25 ข้อ 9
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โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที ค่านําดืมสําหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 พ.ศ
. 2552 มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิน
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16(11) การบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 หน้า 25 ข้อ 8

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิน
ไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย จ้างเหมาบริการจัดทําพาน
พุ่ม   (ดอกไม้สด), ค่าจัดซือ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็นในการจัด
นิทรรศการฯลฯ
-เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที 22  มิถุนายน 2553  กําหนดให้
วันที 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถินไทย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 111 ลําดับ
ที 6

โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหา
ราช โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดจ้างทําป้ายไวนิล, ค่าจัดซือต้นไม้
ประดับสถานที, ค่าซือพานดอกไม้สดและดอกไม้สดจัดสถานที, ค่าจัดจ้าง
ทําพวงมาลา, ค่าจัดซือนําดืมสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม,ค่าจัดซือ/จัดจ้าง
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็นในการจัดงานและสถานที ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552
 มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิน
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16(11) การบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 110 ลําดับ
ที 4
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โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําอาหารถวายแด่พระสงฆ์, ค่าจัดหาจตุปัจจัย
ถวายแด่พระสงฆ์, ค่าจัดซือเครืองดืม นําดืม สําหรับพระสงฆ์ และผู้เข้า
ร่วมงาน, ค่าจัดทําป้ายจัดงานวันขึนปีใหม่,ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจํา
เป็นในการจัดงานและสถานทีฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552
 มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิน
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 มาตรา 16(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้อง
ถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 110 ลําดับ
ที 1

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ     จัดงานวันเทศบาล โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําอาหารถวายแด่พระสงฆ์, ค่าจัดหา
จตุปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์,ค่าจัดทําป้ายโครงการ, ค่าจ้างเหมาจัดทํา
อาหารและเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม, ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร
ว่างและเครืองดืมสําหรับผู้ร่วมกิจกรรม, ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจํา
เป็นในการจัดงานและสถานทีฯลฯ
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรืองวันเทศบาล ลงวันที 4
 กรกฎาคม 2532
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 110 ลําดับ
ที 2

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ     จัดกิจกรรมวันแม่แห่ง
ชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคัดเลือกแม่
ดีเด่น, ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโต๊ะหมู่บูชาและซุ้มลงนามถวายพระ
พร, ค่าป้ายโครงการ/กิจกรรม,ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์, ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็นในการจัดงานและสถาน
ที ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552
 มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิน
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16(11) การบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 110 ลําดับ
ที 3
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โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายโครงการ, ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม, ค่าอาหาร,ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าวัสดุเครืองเขียนและ
อุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 พ.ศ
. 2552
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรือง  หลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวด 14 กิจการ
อันเกียวกับการบริหารงานบุคคล ในส่วนที 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ
.ศ. 2542
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.3/ว615  ลงวัน
ที 21 มีนาคม 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 หน้า 23 ข้อ 2
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานเทศบาลตําบลป่าติว

จํานวน 30,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/งานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน รวมถึงประชาสัมพันธ์หน่วยงานเทศบาลตําบลป่า
ติว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําวารสาร  แผ่นพับ  ป้ายไว
นิล ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 ลําดับที 1

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
จัดทําป้ายโครงการ, ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน, ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม, ค่าอาหาร, ค่าเช่าทีพัก, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงาน, ค่าวัสดุเครืองเขียนและ
อุปกรณ์, ค่ากระเป๋าเอกสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 พ.ศ
. 2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 112 ลําดับ
ที 9
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โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายโครงการ, ค่าของ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม, ค่าอาหาร,ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าวัสดุเครือง
เขียนและอุปกรณ์, ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 พ.ศ
. 2552
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรือง  หลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวด 14 กิจการ
อันเกียวกับการบริหารงานบุคคล ในส่วนที 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ
.ศ. 2542
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.3/ว615  ลงวัน
ที 21 มีนาคม 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 หน้า 23 ข้อ 3

โครงการเสริมสร้างความซือสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรม ทีดี
ในการต่อต้านการทุจริต

จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความซือ
สัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรม ทีดีในการต่อต้านการ
ทุจริต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายโครงการ, ค่าของ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม, ค่าอาหาร,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าวัสดุเครือง
เขียนและอุปกรณ์, ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 พ.ศ
. 2552
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรือง  หลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวด 14 กิจการ
อันเกียวกับการบริหารงานบุคคล ในส่วนที 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ
.ศ. 2542
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.3/ว615  ลงวัน
ที 21 มีนาคม 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 หน้า 23 ข้อ 4
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โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าจัดทําป้ายโครงการ, ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน, ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม, ค่าอาหาร, ค่าเช่าทีพัก, ค่าสมนาคุณ
วิทยากร, ค่าจ้างเหมายานพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงาน, ค่าวัสดุ
เครืองเขียนและอุปกรณ์, ค่ากระเป๋าเอกสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 พ.ศ
. 2552
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรือง  หลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวด 14 กิจการ
อันเกียวกับการบริหารงานบุคคล ในส่วนที 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 112 ลําดับ
ที 10

จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลา ช่อดอกไม้ และพวง
มาลาฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซือ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที
จําเป็นในการจัดหาพวงมาลา ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 112 ลําดับ
ที 12

มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการมาตรการการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าจัดสถานที ฯลฯ
-เป็นไปตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.3/ว615  ลงวัน
ที  21 มีนาคม 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 1
 พ.ศ.25610หน้าที....24.....ลําดับที..7.....

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลป่าติว จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลป่าติว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้
จ่ายวัสดุสํานักงาน  ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที....112
.....ลําดับที..13.....
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ     

ค่าวัสดุ รวม 383,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชันวาง
เอกสาร ฯลฯ     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์ เทปพันสายไไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  ฯลฯ     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด ผงซักฟอก นํายาดับ
กลิน แปรง สบู่ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไม้อัด  ไม้แปร
รูป  ฯลฯ     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน ฯลฯ     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเครือง นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล  ฯลฯ     

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา ไม้
ดอกไม้ประดับฯลฯ     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นป้าย กระดาษเขียน
โปสเตอร์,รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการอัดหรือขยายสี  แผ่นเทปบันทึก
เสียงรูปภาพ ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก
ปริน  ฯลฯ     

วัสดุอืน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ  เช่น  มิเตอร์นํา- ไฟฟ้า  ตะแกรงกัน
สวะ  หัวเชือมแก๊ส  ฯลฯ        
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 647,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะฯลฯ    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ในสํานักงาน/ในทีสาธารณะฯลฯ     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์พืนฐาน/โทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  ในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส์(GFMIF)ฯลฯ     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ทและค่าสือสารอืนๆ ฯลฯ    

งบลงทุน รวม 190,490 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,490 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร(ชนิดบานเลือน) จํานวน 5,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ชนิดบานเลือน)จํานวน 1ตู้
 (ตามคุณลักษณะและรายการทีเทศบาลตําบลป่าติวกําหนด)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561 
หน้า 41ลําดับที 1

วันทีพิมพ์ : 23/8/2561  09:31:24 หน้า : 11/63



ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องบันทึกภาพ จํานวน 34,990 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ..กล้องบันทึกภาพ..จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี
1.ความละเอียดภาพสูงสุด (Max Resolution)ไม่น้อย
กว่า 6000 x 4000pixel
2. สัดส่วนภาพ (Image Ratio)3:2, 4:3, 16:9
3.พิกเซล (Effective Pixels)ไม่น้อยกว่า 24Megapixel
4. เซลล์รับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 22.3 x 14.9 mm
5.ความไวแสง (ISO Rating)อัตโนมัติ และกําหนดเองได้ระหว่าง 100-
25600 หรือดีกว่า
6.ระบบโฟกัส (Auto Focus Type)อัตโนมัติ และกําหนดเองได้
7.ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed)ระหว่าง 30 -
 1/4000 Second หรือดีกว่า และมี Bulb Mode
8.แฟลชภายใน (Built-In Flash) 
9.ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash)
(ตามคุณลักษณะและรายการทีเทศบาลตําบลป่าติวกําหนด)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561 หน้า 41ลําดับที 5

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย   โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในการเพิมเติมชุดลูกข่าย และอุปกรณ์
ร่วม ฯลฯ เพือปรับปรุงเพิมเติมระบบเสียงตามสายของเทศบาลตําบลป่าติว
ให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน  (ตามคุณลักษณะและรายการทีเทศบาลตําบล
ป่าติวกําหนด)     
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 พ.ศ
. 2552 มาตรา 50(6) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม เปลียน
แปลงครังที 1 พ.ศ. 2560 หน้า 25  ลําดับที 11

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอป่าติวตามโครงการจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-
2564) หน้าท1ี30ลําดับที1
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 572,840 บาท
งบบุคลากร รวม 342,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 342,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 342,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี     

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถินสีปี จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําและทบทวนแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ประชมประชาคมท้องถิน,ค่ารับรองการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลป่าติว,ค่ารับรองการประชุมคณะ
กรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลป่าติว,ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผน
พัฒนาท้องถินสีปี ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2
 พ.ศ. 2559 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16(1) การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถินของตนเอง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที....114
.....ลําดับที..21.....

โครงการติดตังอินเตอร์เน็ตชุมชน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการติดตังอินเตอร์เน็ต
ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาติดตังอินเตอร์เน็ตใน
ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลป่าติว ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) การจัดการ
ศึกษา
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที(13) พ
.ศ. 2552 มาตรา 50 (6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที....115
.....ลําดับที..25.....
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โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 45,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที,ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม,ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559 
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของราษฎรในการพัฒนาท้องถิน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าท1ี14 ลําดับ
ที23

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพือพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน

จํานวน 120,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เพือพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดสถานที,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่า
ถ่ายเอกสาร,ค่าอาหารว่างและเครืองดืม,ค่าอาหารกลางวัน,ค่าเดินทาง
สําหรับคณะกรรมการชุมชนทีเข้าร่วมประชุม ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิน
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที(13) พ
.ศ. 2552 มาตรา 50 วรรคสอง การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าทีของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที....115
.....ลําดับที..24.....

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าสมนาคุณวิยากร,ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าอาหารว่างและเครืองดืม,ค่าอาหาร
กลางวัน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0891.4/ว856 
ลงวันที 12 มีนาคม 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-
2564) หน้าที....114.....ลําดับที..22.....

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชันวาง
เอกสาร ฯลฯ     
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,506,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,907,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,907,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,368,780 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่งผู้อํานวยการกองและ
ตําแหน่งบริหารอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 441,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตาม
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ     

งบดําเนินงาน รวม 577,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง  ฯลฯ     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่  พนักงานเทศบาล  และผู้มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ     

ค่าใช้สอย รวม 392,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าบอกรับวารสาร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
จัดทําพัสดุ  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ     
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
 ให้แก่พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง ของหน่วยงานกองคลังและผู้ที
เทศบาลสังให้ไปปฏิบัติราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน แก้ไขถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2559

โครงการบริการเต็มทีจัดเก็บภาษีถึงบ้านประจําปี จํานวน 12,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการเต็มทีจัดเก็บภาษีถึงบ้านประจําปี
 ประกอบด้วย  - ค่าอาหารทํางานนอกเวลา   - ค่าป้ายโครงการ
 - ค่าตอบแทนและค่าพาหนะเหมาจ่ายสําหรับประธานชุมชน
/กรรมการชุมชน
- ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและทีดิน พ.ศ.2475 พ.ร.บ. ภาษีบํารุงท้อง
ที พ.ศ. 2508 พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ.2510
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 114ลําดับ
ที20

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลประจําปี จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลประจําปี  ประกอบด้วย -  จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์   - แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์   - ป้ายติดรถประชาสัมพันธ์  - ค่านํามันเชือเพลิง   - ค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ
 - ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและทีดิน พ.ศ.2475 พ.ร.บ. ภาษีบํารุงท้อง
ที พ.ศ. 2508 พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ.2510
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 113 ลําดับ
ที  16

โครงการปรังปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2550 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 113 ลําดับ
ที 17
โครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ จํานวน 12,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บราย
ได้ ประกอบด้วย - ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ - ค่าจัดทําใบ
ประกาศเกียรติคุณผู้ชําระภาษีดีเด่นประจําปี - ค่าจัดทําแผ่นพับเอกสาร
เผยแพร่  - ค่าอาหารทําการนอกเวลา  - ค่าอาหารว่าง เครืองดืม นํา
ดืม นําแข็ง  - ค่าตอบแทน
และค่ายานพาหนะเหมาจ่ายสําหรับประธานชุมชน/กรรมการชุมชน
 -  ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและทีดิน พ.ศ.2475 พ.ร.บ. ภาษีบํารุงท้อง
ที พ.ศ. 2508 พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ.2510
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 113ลําดับ
ที 19
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โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าภายในเขตเทศบาล จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ประกอบการค้าภายในเขต
เทศบาล ประกอบด้วย - ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 - ค่าจัดทําใบประกาศเกียรติคุณผู้ชําระภาษีดีเด่นประจําปี 
- ค่าจัดทําแผ่นพับเอกสารเผยแพร่  - ค่าอาหารทําการนอกเวลา  - ค่า
อาหารว่าง เครืองดืม นําดืม นําแข็ง  - ค่าตอบแทน
และค่ายานพาหนะเหมาจ่ายสําหรับประธานชุมชน/กรรมการชุมชน
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 113ลําดับ
ที 18

จัดทําคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 6,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต พ.ศ.2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท.0810.3/ว615 ลงวัน
ที 21 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 หน้าที24 ลําดับที 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ     

ค่าวัสดุ รวม 122,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชันวาง
เอกสาร ฯลฯ        

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
    
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น แปรง กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง มีด ไม้กวาด ฯลฯ     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน ฯลฯ     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเครือง นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล  ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก
ปริน  ฯลฯ     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส์(GFMIF) ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

จํานวน 22,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน 2559
 - ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้าที 41ลําดับที  2
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,838,940 บาท
งบบุคลากร รวม 734,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 734,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 207,660 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 491,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตาม
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้กับพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืนๆ     

งบดําเนินงาน รวม 742,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร.  ฯลฯ     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล     

ค่าใช้สอย รวม 412,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ อปพร. รักษาความสงบเรียบร้อยในงานประเพณีบุญเดือนสาม จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอปพร.รักษาความสงบเรียบ
ร้อยในงานประเพณีบุญเดือนสาม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหาร สําหรับเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อย,ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม สําหรับเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย,ค่าวัสดุไฟฟ้า/วัสดุอุปกรณ์ ทีใช้ในการรักษาความสงบเรียบ
ร้อย ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (1) กําหนดให้เทศบาลตําบลมีหน้าที รักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้อง
ถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน และ (30) กําหนดให้เทศบาลมี
หน้าที การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที....98
.....ลําดับที..9.....
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โครงการกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเดินรณรงค์วันต่อต้านยา
เสพติด โลก(26 มิถุนายน) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้ายไวนิลป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายเดินรณรงค์,ค่านําดืมและนํา
แข็ง สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม,ค่าวัสดุในการเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์
เนืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  มาตรา16 (30) การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที....97....
ลําดับที..2.....

โครงการกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโครงการกิจกรรมวัน
อปพร. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม,ค่าจัดทําป้ายโครงการ, ค่าอาหารว่างและเครืองดืม,ค่าวัสดุ
อืนๆ ทีใช้ในการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และจัดสถานที ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดให้เทศบาลตําบล มีหน้าทีอืนตามที
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าทีของเทศบาล และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที....97
.....ลําดับที...4....

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหานําท่วมขังในเขตเทศบาล จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหานํา
ท่วมขังในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดให้เทศบาลตําบล มีหน้าทีอืนตามที
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าทีของเทศบาล และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที....98
.....ลําดับที..7.....
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โครงการป้องกันและบรรเทาภัยหนาว จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและบรรเทาภัย
หนาว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครืองนุ่งห่มกันหนาว ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดให้เทศบาลตําบล มีหน้าทีอืนตามที
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าทีของเทศบาล และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้าที....98
.....ลําดับที...6....

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดให้เทศบาลตําบล มีหน้าทีอืนตามที
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าทีของเทศบาล และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม  เปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 หน้าที....19.....ลําดับที..1.....

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลตําบลป่าติว จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ในเขตเทศบาลตําบลป่าติว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทํา
ป้ายชือโครงการฯ, ค่าอาหารว่างและเครืองดืม,ค่าอาหารกลางวัน,ค่า
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดให้เทศบาลตําบล มีหน้าทีอืนตามที
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าทีของเทศบาล และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2542 มาตรา 16  (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30
) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 หน้าที....19.....ลําดับที..2.....
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายชือ
โครงการฯ และป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ,ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน,ค่าจัดซือเครืองดืมบริการประชาชนประจําจุดตรวจฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดให้เทศบาลตําบล มีหน้าทีอืนตามที
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าทีของเทศบาล และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2542 มาตรา 16  (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30
) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว
 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที....98
.....ลําดับที..10.....

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายชือ
โครงการฯ และป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ,ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน,ค่าจัดซือเครืองดืมบริการประชาชนประจําจุดตรวจฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดให้เทศบาลตําบล มีหน้าทีอืนตามที
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าทีของเทศบาล และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2542 มาตรา 16  (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30
) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว
 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที....98
.....ลําดับที..11.....
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนบรรเทา
สาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึก
ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและวัสดุอืนๆ,ค่าอาหาร สําหรับ
เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย,ป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดให้เทศบาลตําบล มีหน้าทีอืนตามที
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าทีของเทศบาล และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที....97
.....ลําดับที..3.....

โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลป่าติว

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลป่าติว  โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ,ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ วิทยากรและเจ้าหน้าทีประจํา
โครงการ,ค่าจัดหายานพาหนะ,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าจัดทําป้าย
โครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม,ค่าสมนาคุณในการดูงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (30) การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที....97
.....ลําดับที..1.....

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร. เทศบาลตําบลป่าติว จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานของ อปพร.เทศบาลตําบลป่าติว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทํา
ป้ายโครงการ,ค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ,ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม,ค่าเช่าทีพัก,ค่าจ้างเหมายานพาหนะ,ค่ากระเป๋าและวัสดุเครือง
เขียน,ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2550
 มาตรา 41 ให้ผู้อํานวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพืนทีทีรับผิดชอบ เพือ
ปฏิบัติหน้าทีให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และปฏิบัติหน้าทีอืนตามทีผู้อํานวยการมอบหมายและตาม
ระเบียบทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที....97
.....ลําดับที..5.....
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โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้บริการการแพทย์ฉุก
เฉิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครืองมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้ใน
การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 50 (9) กําหนดให้เทศบาลตําบล มีหน้าทีอืนตามที
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าทีเทศบาล มาตรา 51 (6) กําหนดให้เทศบาล
ตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆในเขตเทศบาลให้มีและบํารุงสถานทีทําการ
พิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ และพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ
.2551  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที  17
  กันยายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที....99
 .....ลําดับที..12.....   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น มุ้ง เปล
นอน จอบ เสียม มีด ไม้กวาด  ฯลฯ     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน ฯลฯ     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเครือง นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล  ฯลฯ     

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายต่างๆเช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้าฯลฯ     

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิงต่างๆเช่น เครืองดับเพลิง สายส่ง
นําดับเพลิง หัวฉีดนํา นํายาเคมีดับเพลิง ชุดดับเพลิงอืนๆ ฯลฯ     
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งบลงทุน รวม 352,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 352,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เลือยยนต์ จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยยนต์ จํานวน 2  เครืองๆละ 5,500
.-บาท คุณลักษณะ ดังนี
1. ชนิดเครืองยนต์ 2 จังหวะ 
2.แรงขับไม่ตํากว่า 0.9 แรงม้า
3. ความเร็วรอบไม่ตํากว่า 8,000 รอบ/นาที 
4. แผ่นบังคับโซ่ยาว ระหว่าง 10-11.5 นิว 
(ตามคุณลักษณะและรายการทีเทศบาลตําบลป่าติวกําหนด)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 42 ลําดับที 6

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จํานวน 99,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อม
อุปกรณ์ติดตังครบชุด ดังนี
1. กล้องโทรศน์วงจรปิด จํานวน 8 ตัว
2. อุปกรณ์บันทึกภาพ แบบ 8 ช่อง 8TB
3. จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว 
4. ตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 
5. เครืองสํารองไฟ ขนาด 800VA
(ตามคุณลักษณะและรายการทีเทศบาลตําบลป่าติวกําหนด)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 42 ลําดับที 9
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โครงการติดตังกล้องวงจรปิดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลป่าติว จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดใน
ชุมชน ประกอบด้วย ค่าติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ประกอบ
ด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีสําหรับติดตัง
ภายนอกอาคาร แบบที 2 สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและ
วิเคราะห์ภาพ จํานวน 2 ตัว
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 8 ช่อง จํานวน 1 ตัว 
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง จํานวน 1 ตัว
4. อุปกรณ์ติดตังครบชุด 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2560)
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 99 ลําดับ
ที 13

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รางรองเตียงพยาบาล จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรางรองเตียงพยาบาล พร้อมชุดล็อค และ
อุปกรณ์ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 2 เมตร สูง 16 ซม. จํานวน 1 ชุด
(ตามคุณลักษณะและรายการทีเทศบาลตําบลป่าติวกําหนด)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 42 ลําดับที 8
อุปกรณ์เคลือนย้ายผู้ป่วย เตียงพยาบาลแบบล้อเลือน ชนิดปรับนังได้ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์เคลือนย้ายผู้ป่วย เตียงพยาบาลแบบล้อ
เลือน ชนิดปรับนังได้ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดเตียงกว้าง 53 ซม. ยาว 1.92
 ม. ปรับนังสูงสุดได้ 1.40 ม. ความสูงพร้อมใช้งาน 84 ซม. จํานวน 1
 ชุด 
(ตามคุณลักษณะและรายการทีเทศบาลตําบลป่าติวกําหนด)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 42 ลําดับที 7

วันทีพิมพ์ : 23/8/2561  09:31:24 หน้า : 26/63



งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอป่าติวตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-
2564) หน้าที...126......ลําดับที....1......

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,672,532 บาท
งบบุคลากร รวม 1,064,532 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,064,532 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 718,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองและตําแหน่ง
บริหารอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 273,852 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตาม
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ     

งบดําเนินงาน รวม 414,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 28,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล     
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ค่าใช้สอย รวม 314,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับวารสาร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
จัดทําพัสดุ  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
 ให้แก่พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง ของหน่วยงานกองการศึกษาและผู้
ทีเทศบาลสังให้ไปปฏิบัติราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน แก้ไขถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2559

โครงการจัดทําแผนการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดทําแผนการศึกษา 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 (7)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว หน้าที  117  ลําดับที  6

โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 80,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดหาบุคลากรทางการ
ศึกษา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดหาบุคลากรทางการศึกษา 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที  117  ลําดับที  5

โครงการบริหารงานห้องสมุดไอทีและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จํานวน 60,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการบริหารงานห้องสมุดไอ
ทีและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เช่น โครงการบริหารงานห้องสมุดไอทีและ
ศูนย์ เช่น ค่าจ้างเหมาบริหาร , ค่าวัสดุสํานักงานทีจําเป็น,ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ , ค่าบํารุงและซ่อมแซ่มวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆภายในห้อง
สมุดไอทีฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที 116  ลําดับที  4
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โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 4,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  หมวด 2
 มาตรา 16 (9)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 (7)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลป่าติว  หน้าที 117  ลําดับที  7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 53,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชันวาง
เอกสาร ฯลฯ     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า ฯลฯ     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นป้าย กระดาษเขียน
โปสเตอร์,รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการอัดหรือขยายสี  แผ่นเทปบันทึก
เสียงรูปภาพ ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก
ปริน  ฯลฯ     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 19,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส์(GFMIF)ฯลฯ     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสือสารอืนๆ ฯลฯ    
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งบลงทุน รวม 194,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 194,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างห้องนําอาคารห้องสมุดไอทีและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จํานวน 194,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างห้องนําอาคารห้องสมุดไอ
ทีและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าติวกําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 2496
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (4)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  เพิมเติมครังที 2  หน้าที 24 ลําดับที 3

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,916,996 บาท
งบบุคลากร รวม 1,708,536 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,708,536 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,036,380 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 612,156 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตาม
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ     

งบดําเนินงาน รวม 2,071,760 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,297,150 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู จํานวน 2,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการกิจกรรมวันไหว้
ครู เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) (11)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (7) (8)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที  117 ลําดับที  8
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โครงการแต่งกายตามวิถีไทย จํานวน 4,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการแต่งกายตามวิถี
ไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าชุด/เครืองแต่งกายทีเป็นเอกลักษณ์
การเป็นไทย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) (11) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (7)(8)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  เพิมเติมครังที 1  หน้าที 29  ลําดับที 6

โครงการประชุมผู้ปกครอง จํานวน 2,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดประชุมผู้
ปกครอง เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืมฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว หน้าที 117  ลําดับที  9

โครงการปัจฉิมนิเทศน์ จํานวน 4,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศน์ เช่น  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่าตกแต่งสถานที ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที 116  ลําดับที  1

โครงการพาบุตรหลานเข้าวัด จํานวน 6,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพาบุตรหลานเข้า
วัด  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าภัตตรา
หารถวายพระสงฆ์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) (11)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (7) (8)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที  107  ลําดับที  12
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โครงการเรียนรู้คู่ภูมิปัญญา จํานวน 5,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเรียนรู้คู่ภูมิปัญญา โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงาน 
ค่าอาหารว่าง / เครืองดืม ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) (11) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (7)(8)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  เพิมเติมครังที 1 หน้าที 28 ลําดับที 5

โครงการวัฒนธรรมตามวิถีไทย จํานวน 5,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการวัฒนธรรมตามวิถีไทย 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) (11) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว เพิมเติมครังที 1  หน้าที 28 ลําดับที 4

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่าตกแต่งสถานที ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที  105  ลําดับที  2

โครงการวันสําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการวันสําคัญของชาติ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) (11) (31)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8) (9)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว เพิมเติมครังที 1  หน้าที 31 ลําดับที 10
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โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันย์ จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิด
ไท้องค์ราชันย์
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (7) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบป่า
ติว  เพิมเติมครังที 2  หน้าที 24 ลําดับที 1

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก จํานวน 6,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยมีค่าใช้จ่าย 1. กิจกรรมรักการอ่าน เช่น ซือ
หนังสือนิทาน 2.กิจกรรมหนูน้อยรักเกษตร เช่น ซือเมล็ดพันธ์พืช3
.กิจกรรมภาษาพาเพลิน เช่น ซือสือด้านภาษา เป็นต้น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (7) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว เพิมเติมครังที 1  หน้าที 26 ลําดับที 1

โครงการส่งเสริมทักษะศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ จํานวน 5,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมทักษะศิลปะ
ดนตรีกีฬาและนันทนาการโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร/เครือง
ดืม ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าอุปกรณ์งานศิลปะ เครืองดนตรี ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) (11) (14)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (7) (8)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  เพิมเติมครังที 1  หน้าที 27 ลําดับที 3

โครงการสถานศึกษาปลอดโรค จํานวน 5,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสถานศึกษาปลอด
โรค โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร , ค่าอาหาร
ว่าง/เครืองดืม , ค่าจัดซือหนังสือนิทานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรค ,ค่าจัดซือโมเดลอาหารสําหรับเด็ก 1 - 5 ปี , ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (9) (17) (23) (27)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (4)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  เพิมเติมครังที 1 หน้าที 30  ลําดับที 9
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,198,150 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา เช่น ค่ารายหัวค่าอาหารกลางวัน ,  ค่าหนังสือ , ค่า
เครืองแบบค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - เป็นไปตามหนังสือสังการ มท.0816.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย. 61
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทัวไปด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที 116 ลําดับที  2

โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสนับสนุนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (7) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว หน้าที  116 ลําดับที 3

โครงการเสริมสร้างทักษะการฝึกประสบการณ์นอกสถานที จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเสริมสร้างทักษะการฝึก
ประสบการณ์นอกสถานทีโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย  ค่าอาหารว่าง  ค่า
เหมารถค่าบัตรชมเข้าชมสถานที ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (7) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  เพิมเติมครังที 1  หน้าที 27 ลําดับที 2

ค่าวัสดุ รวม 628,610 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น ผงซัก
ฟอก  สบู่  จอบ เสียม มีด ไม้กวาด บุ้งกี ฯลฯ     

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 580,610 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนป่าติวร่มโพธาภินันท์นุกู
ลโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป่าติว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป่า
ติว     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไม้อัด  ไม้แปร
รูป  ฯลฯ     
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วัสดุการเกษตร จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา ไม้
ดอกไม้ประดับฯลฯ     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 146,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเทศาล/ในทีสาธารณะ ฯลฯ    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเทศาล/ในทีสาธารณะ ฯลฯ     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์พืนฐาน/โทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 544,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
18000 บีทียู

จํานวน 63,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นจัดซือ เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 3 เครืองๆละ 21,000
.-บาท    (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมกราคม 2561)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  เพิมเติมครังที 2 หน้าที 43 ลําดับที 10

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 41,200 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40
 นิว จํานวน 4 เครืองๆละ 10,300.-บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เดือนมกราคม 2561) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  เพิมเติมครังที 2  หน้าที 43 ลําดับที 11
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 440,500 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ จํานวน 46,500 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลป่าติวกําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (4)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  เพิมเติมครังที 2  หน้าที 24ลําดับที 4

โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ระหว่าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
ป่าติว กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป่าติว

จํานวน 394,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์
ระหว่าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป่าติว กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลป่าติว  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าติวกําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (4)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  เพิมเติมครังที 2  หน้าที 24ลําดับที 2

งบเงินอุดหนุน รวม 592,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 592,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดหาอาหารกลางวัน จํานวน 592,000 บาท
-เพือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนป่าติวร่มโพธาภินันท์นุกูลตามโครงการจัดหา
อาหารกลางวัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลป่าติว หน้าที 131 ลําดับที  1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,618,480 บาท
งบบุคลากร รวม 1,107,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,107,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,047,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี     
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่งผู้อํานวยการกองและ
ตําแหน่งบริหารอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ     
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งบดําเนินงาน รวม 381,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น กรณีพิเศษ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ฯลฯ     
    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่  พนักงานเทศบาล  และผู้มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานเทศบาล  และผู้มี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ     
     

ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
 ให้แก่พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม และผู้ทีเทศบาลสังให้ไปปฏิบัติราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน แก้ไขถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2559
     

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่าวัคซีน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564)  หน้า 100
 ลําดับที 4
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โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตามช่วงทีระบาด) จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมโรคระบาดใน
ชุมชน (ตามช่วงทีระบาด) เช่น ค่านํายาฉีดพ่นหมอกคันกําจัดยุงลาย  ค่า
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าทรายทีมีฟอส  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การ
แพทย์อืนๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564)   หน้า 101
 ลําดับที 5
โครงการควบคุมโรควัณโรค โรคเอดส์ในชุมชน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการควบคุมโรควัณโรค /โรค
เอดส์ เช่น ค่าวิทยากรในการให้ความรู้เกียวกับโรค ค่าอาหารและเครือง
ดืม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564)   หน้า 101
 ลําดับที 8

โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการตรวจคัดกรองเบา
หวาน/ความดัน เช่น ค่าวิทยากรในการให้ความรู้เกียวกับโรค ค่าส่งตรวจ
ห้องแลปอ่านค่าเลือด  ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564)  หน้า 101
 ลําดับที 7

โครงการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม เช่น ค่าวิทยากรในการให้ความรู้เกียวกับโรค ค่าส่งตรวจ
ห้องแลป ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564)   หน้า 101
 ลําดับที 9
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โครงการพัฒนาเพิมพูนความรู้ผู้นําของชุมชนในด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการพัฒนาเพิมพูนความรู้ผู้นํา
ของชุมชนในด้านสาธารณสุข เช่น  ค่าวิทยากรในการฝึกอบรม  ค่าอาหาร
และเครืองดืม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564)   หน้า 100
 ลําดับที 2

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน  โครงการรณรงค์โรคไข้เลือด
ออก เช่น   ค่านํายาในการฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุง  ค่าทรายทีมีฟอส
   ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564)  หน้า 100
 ลําดับที 3

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจําปี จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน  โครงการรณรงค์และส่งเสริมการ
ตรวจสุขภาพประจําปี เช่น ค่าส่งตรวจห้องแลป  ค่าอาหารและเครือง
ดืม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564)   หน้า 102
 ลําดับที 13

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน    โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูง
อายุเช่น ค่าวิทยากรในการให้ความรู้เกียวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูง
อายุ ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561-2564)   หน้า 102
 ลําดับที 10
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โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน   โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก เช่น ค่าไข่ไก่ ค่านมผง ค่าอาหารเสริมอืนๆสําหรับเด็ก  ค่า
วิทยากรในการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564)  หน้า 100
 ลําดับที 1

โครงการอนามัยโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน   โครงการอนามัยโรงเรียน เช่น ค่า
อาหารเสริมอืนๆสําหรับเด็ก  ค่าวิทยากรในการให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพ ค่าอาหารและ เครืองดืม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564)  หน้า 102
 ลําดับที 6

โครงการแอโรบิคเพือสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน   โครงการแอโรบิคเพือ
สุขภาพ เช่น ค่าวิทยากรผู้นําเต้น ค่านําดืม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564)   หน้า 102
 ลําดับที 11

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ ชันวาง
เอกสาร ฯลฯ     
     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์  เช่น สําลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ นํายาต่างๆ ฯลฯ     
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก
ปริน  ฯลฯ     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 26,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง
อายุ(ศพอส.)/ในทีสาธารณะ  ฯลฯ 
    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)/ในทีสาธารณะ  ฯลฯ 
     

งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการรับบริจาคโลหิต จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอป่าติวตามโครงการบริจาค
โลหิต(โครงการจัดงานมหกรรมบริจาคโลหิต เพือถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมรานีนาถ เนืองในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-
2564) หน้าท1ี27ลําดับที1    

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลป่าติว จํานวน 6 ชุมชนๆ
ละ 20,000.-บาท ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561 หน้า 31ลําดับที 1-4 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดหาเครืองนุ่งห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ใน
เขตเทศบาล

จํานวน 30,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดหาเครืองนุ่งห่มกัน
หนาวให้กับผู้สูงอายุฯโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเครืองนุ่งห่มกัน
หนาว
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (10)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที 103 ลําดับที  3
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โครงการบ้านมันคงเพือคนยากจนในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการบ้านมันคงเพือความ
ยากจนในเขตเทศบาล
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (10)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว เพิมเติมครังที 1 หน้าที 21 ลําดับที1
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ใน
ชุมชน
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (10)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที  103 ลําดับที  1

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ผู้สูงอายุ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (10)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (7)  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที 102 ลําดับที  14

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 748,560 บาท
งบบุคลากร รวม 412,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 412,560 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 388,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล  ตาม
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ     
     

งบดําเนินงาน รวม 86,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 86,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้าฯลฯ     
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วัสดุสํารวจ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอะลูมิเนียม เครืองมือแกะ
สลัก เครืองมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเทศบาล 16 หมู่ที 4 ตําบลโพธิไทร 
อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเทศบาล 16 หมูที 4 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่า
ติว จังหวัดยโสธร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561 หน้าที 28 ลําดับที 5
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเทศบาล 17 หมู่ที 4 ตําบลโพธิไทร 
อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเทศบาล 17 หมูที 4 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่า
ติว จังหวัดยโสธร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561 หน้าที 28 ลําดับที 4
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเทศบาล 18/2 หมู่ที 12 ตําบลโพธิ
ไทร อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเทศบาล 18/2 หมูที 12 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่า
ติว จังหวัดยโสธร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561 หน้าที 28 ลําดับที 3
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 2 หมู่ที 12 ตําบลโพธิไทร 
อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 2 หมูที 12 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่า
ติว จังหวัดยโสธร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561 หน้าที 28 ลําดับที 6
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 5(ซอยข้างไปรษณีย์) หมู่ที 
5 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 5 (ซอยข้างไปรษณีย์) หมูที 5 ตําบล
โพธิไทร อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561 หน้าที 29 ลําดับที 7
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 5(ทางไปบ้านหนองสําโรง) 
หมู่ที 5 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 5 (ทางไปบ้านหนองสําโรง) หมูที 5
 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561 หน้าที 27 ลําดับที 1
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 9 หมู่ที 12 ตําบลโพธิไทร 
อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 9 หมูที 12 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่า
ติว จังหวัดยโสธร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561 หน้าที 27 ลําดับที 2

งานสวนสาธารณะ รวม 443,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล  ตาม
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ     
    

งบดําเนินงาน รวม 323,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าบอกรับวารสาร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
จัดทําพัสดุ  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ     
    

ค่าวัสดุ รวม 18,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด  สบู่ ผงซัก
ฟอก แปรง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช วัสดุ
เพาะชํา ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  ฯลฯ   
     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  ฯลฯ
   
     

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,262,240 บาท
งบบุคลากร รวม 408,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 408,240 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 384,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล  ตาม
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ     
     

งบดําเนินงาน รวม 854,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล     
     

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 405,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับวารสาร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
จัดทําพัสดุ  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ     
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาล เช่น ค่านําขยะไปทิงและกําจัดให้กับเทศบาลเมืองยโสธร ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17)(18)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564)  ของเทศบาล
ตําบลป่าติว หน้า 120 ลําดับที 1

โครงการขุดลอกท่อระบายนําในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขุดลอกท่อระบายนําในเขต
เทศบาล เช่น ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ในการขุดลอกท่อระบายนําในเขต
เทศบาล ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17) (29) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564)  ของเทศบาล
ตําบลป่าติว หน้า 120 ลําดับที 4
โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนจัดการขยะครบ
วงจร เช่น ซือถังหมักขยะ ซือถังขยะแยกประเภท เพือการคัดแยกขยะของ
ประชาชนในชุมชน ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17) (18) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564)  ของเทศบาล
ตําบลป่าติว หน้า 120 ลําดับที 3

โครงการชุมชนรักษ์สะอาด จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน  โครงการชุมชนรักษ์
สะอาด เช่น อุปกรณ์ในการทําความสะอาดชุมชน  ไม้
กวาด มีด จอบ ตะกร้า ค่านําดืม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17) (18) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564)  ของเทศบาล
ตําบลป่าติว หน้า 121 ลําดับที 6
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน   โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เฝ้าระวังสิงแวดล้อม เช่น ค่าวิทยากรในการฝึกอบรม ค่าอาหารและเครือง
ดืม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17) (18)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564)  ของเทศบาล
ตําบลป่าติว หน้า 120 ลําดับที 2
โครงการรณรงค์ติดตังบ่อดักไขมันสถานประกอบการ จํานวน 15,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ติดตังบ่อดักไขมัน
ในสถานประกอบการ เช่น ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ในการทําบ่อดัง
ไขมัน ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17) (18)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564)  ของเทศบาล
ตําบลป่าติว หน้า 121 ลําดับที 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ     

ค่าวัสดุ รวม 214,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น มุ้ง เปล
นอน จอบ เสียม มีด ไม้กวาด  ฯลฯ     
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไม้อัด  ไม้แปร
รูป  ฯลฯ     
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน ฯลฯ     
     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเครือง นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล  ฯลฯ     
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายต่างๆเช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้าฯลฯ     
    

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 71,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 71,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 71,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 18,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1)
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 2)2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที 119 ลําดับที  2

โครงการจัดทําป้ายคณะกรรมการชุมชน/ป้ายบ้าน จํานวน 18,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดทําป้ายคณะ
กรรมการชุมชน/ป้ายบ้าน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (17)
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1134ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว หน้าที 119 ลําดับที  1

โครงการจัดทําแผนทีเดินดินชุมชนเทศบาลตําบลป่าติว จํานวน 5,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดทําแผนทีเดินดิน
ชุมชนเทศบาลตําบลป่าติว
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1)
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 2)2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว เพิมเติมครังที 2  หน้าที 25 ลําดับที 2
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โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 24,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
อาหาร ฯลฯ
 - เป็นไปตาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (6) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (6) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที  104 ลําดับที  1

โครงการสนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือน จํานวน 6,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (6) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (6) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  เพิมเติมครังที 2 หน้าที 25 ลําดับที 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 391,250 บาท
งบดําเนินงาน รวม 98,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 68,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย จํานวน 8,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัย เช่น เงินรางวัลค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16  (14)
 -พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552
 มาตรา 50(7) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที 106 ลําดับที  5
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โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาภาย
ในเทศบาล เช่น ค่าจัดหาชุดกีฬาค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถาน
ที ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16  (14) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที 105 ลําดับที  3

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดงานแข่งขัน
กีฬา เช่น เงินรางวัล  , ค่าป้ายไวนิล,ค่าจัดหาชุดกีฬาสําหรับนักกีฬา ,ค่า
ตอบแทนกรรมการฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (14) 
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552
 มาตรา 50(7) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  เพิมเติมครังที 1 หน้าที 22 ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาต่าง ๆ เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตี
ปิงปอง ลูกแชร์บอลฯลฯ     

งบลงทุน รวม 293,250 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 293,250 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
เครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 293,250 บาท
 -เพือจ่ายเป็นจัดซือ เครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 3 ชุด  (ตาม
คุณลักษณะและรายการทีเทศบาลตําบลป่าติวกําหนด)
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก  ที มท
 0808.2 / ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2 / ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  เพิมเติมครังที 2  หน้าที 44 ลําดับที 13
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 433,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 393,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 393,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 320,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดงานประเพณีบุญบัง
ไฟ เช่น เงินรางวัล ค่าเช่าเวทีพร้อมเครืองเสียง ค่าตกแต่งสถานที ค่าเช่า
สถานที ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16  (8) (11)
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552
 มาตรา 50(8)
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที 106 ลําดับที 10

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 18,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เช่น  ค่าเงินรางวัลค่าตกแต่งสถานที  ค่าเช่าเวทีพร้อมเครือง
เสียง ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16(8) (11)
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552
 มาตรา 50(8) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที 106 ลําดับที 6

โครงการจัดงานสรงนําศาลหลักเมืองรดนําขอพรผู้สูงอายุและแห่รูปเหมือน
หลวงปู่โพธาภินันท์

จํานวน 40,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดงานสรงนําศาลหลัก
เมืองรดนําขอพรผู้สูงอายุและแห่รูปเหมือนหลวงปู่โพธาภินันท์ เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทําภัตตราหารถวายพระ
สงฆ์ ค่าปัจจัยถวามพระสงฆ์ ค่าบวงสรวงศาลหลักเมือง ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16(8) (11)
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552
 มาตรา 50(8) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที 106 ลําดับที 8
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โครงการจัดทําเอกสารแนะนําแหล่งท่องเทียว จํานวน 15,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการโครงการจัดทําเอกสาร
แนะนําแหล่งท่องเทียว ประกอบด้วย ค่าจัดทําเอกสารแนะนําแหล่งท่อง
เทียว 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (8) (11)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที 107 ลําดับที 15

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการร่วมสืบสานประเพณี จัดขบวนแห่บังไฟโบราณในงานประเพณีบุญ
บังไฟจังหวัดยโสธร

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอป่าติวตามโครงการร่วมสืบสาน
ประเพณี จัดขบวนแห่บังไฟโบราณในงานประเพณีบุญบังไฟจังหวัด
ยโสธร(โครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานสืบทอดประเพณีบุญบังไฟ
จังหวัดยโสธร ประจําปี 2562))
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลป่าติว  หน้าที  128 ลําดับที 2

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถินด้านศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิน
ของสภาวัฒนธรรมมอําเภอป่าติว

จํานวน 20,000 บาท

 -เพือจ่ายอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอป่าติวตามโครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถินด้านศิลปะ วัฒนธรรมท้องถินของสภาวัฒนธรรม
อําเภอป่าติว
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบลป่าติว  เพิมเติมครังที 2 หน้าที 32
ลําดับที 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 247,760 บาท
งบบุคลากร รวม 212,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 212,760 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 212,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล  ตาม
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
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งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง  ฯลฯ     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  พนักงานเทศบาล  และผู้มี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ     
    

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 4,449,340 บาท
งบบุคลากร รวม 2,136,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,136,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,682,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามอัตราทีกําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี     
    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่งผู้อํานวยการกองและ
ตําแหน่งบริหารอืนๆทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ        
    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 387,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล  ตาม
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมอืน ๆ     
     

งบดําเนินงาน รวม 422,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการล่วงเวลาสําหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล     
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ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับวารสาร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
จัดทําพัสดุ  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ     
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
 ให้แก่พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง ของหน่วยงานกองช่างและผู้ที
เทศบาลสังให้ไปปฏิบัติราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน แก้ไขถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2559

โครงการจัดทําและวางระบบผังเมืองในเขตเทศบาลตําบลป่าติว จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําและวางระบบผังเมืองในเขต
เทศบาลตําบลป่าติว ประกอบด้วยค่าศึกษาออกแบบการวางแผนผังเมือง
ภายในเขตเทศบาลตําบลป่าติว ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (25)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 หน้า 12 ลําดับที 14

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ชันวางเอก
สารฯลฯ
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไม้อัด  ไม้แปร
รูป  ฯลฯ     
    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน ฯลฯ     
     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเครือง นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล  ฯลฯ     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก
ปริน  ฯลฯ     
     

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ  เช่น  มิเตอร์นํา- ไฟฟ้า  ตะแกรงกัน
สวะ  หัวเชือมแก๊ส  ฯลฯ        
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  ในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิคส์(GFMIF)ฯลฯ     
     

งบลงทุน รวม 1,891,100 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,891,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 11 หมู่ 4 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่า
ติว จังหวัดยโสธร

จํานวน 425,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 11 ม.4  ต.โพธิไทร อ
.ป่าติว  จ.ยโสธร  ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 145 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร  พืนทีไม่น้อยกว่า 725  ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าติวกําหนด) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16  (2) (4) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2  พ.ศ. 2561  ของเทศบาลตําบลป่าติว หน้า 15  ลําดับ
ที 10
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 2 เชือมถนนเทศบาล 5 ตําบลโพธิ
ไทร อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

จํานวน 556,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 2 เชือมถนนเทศบาล 5
  ม.5  ต.โพธิไทร อ.ป่าติว จ.ยโสธร ขนาดผิวจราจร กว้าง 4
 เมตร ยาว 235 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 940
 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่า
ติวกําหนด)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16  (2) (4) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินปี ( พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตําบลป่าติว หน้า 13 ลําดับที 5
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โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ถนนเทศบาล 6 หมู่ที 4 ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

จํานวน 277,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินเท้าถนนเทศบาล 6 ม.4 ต.โพธิไทร  อ
.ป่าติว  จ.ยโสธร  ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.30 เมตร ยาว 112 เมตร ฟุต
บาธพืนทีไม่น้อยกว่า 211 ตร.ม. พืน คสล. หนา 0.12 เมตร พืนทีไม่น้อย
กว่า 46 ตร.ม. รวมความยาวทังหมด 112 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลป่าติวกําหนด)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16  (2) (4) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2  พ.ศ. 2561  ของเทศบาลตําบลป่าติว หน้า 15  ลําดับที 9
โครงการขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมทางเดินเท้า ซอยเทศบาลทางเข้าวัดบ้าน
ป่าติว หมู่ 4 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

จํานวน 580,900 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมทางเดินเท้า ซอยเทศบาลทาง
เข้าวัดบ้านป่าติว ม.4 ต.โพธิไทร อ.ป่าติว จ.ยโสธร  พืนทีขยายไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่า 638 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15  เมตร งานทางเดินเท้า
กว้าง 2.30  เมตร ยาว 94 เมตร พืนที 203 ตร.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป่าติวกําหนด)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16  (2) (4) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2  พ.ศ. 2561  ของเทศบาลตําบลป่าติว หน้า 14  ลําดับที 7
โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ซอยเทศบาลข้างตลาดสดเทศบาล เชือมถนน
เทศบาล 1 หมู่ 4 ตําบลโพธิไทร อําเภอป่าติว จังหวัดยโสธร

จํานวน 51,700 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทาง คสล. ซอยเทศบาลข้างตลาดสด
เทศบาล เชือมถนนเทศบาล 1 ม.4  ต.โพธิไทร อ.ป่าติว จ.ยโสธร พืนทีไม่
น้อยกว่า 66 ตร.ม. หนาเฉลีย 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป่าติวกําหนด)
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16  (2) (4) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2  พ.ศ. 2561  ของเทศบาลตําบลป่าติว หน้า 14  ลําดับที 6

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 361,044 บาท
งบบุคลากร รวม 151,044 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 151,044 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 127,044 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตาม
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิ เงินค่า
ตอบแทนรายเดือน ฯลฯ     
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งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการนําคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน จํานวน 30,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ นําคือชีวิต ศาสตร์พระ
ราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย เพือเป็นค่าใช้
จ่าย
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถินที มท 0810.6
/ ว1281 ลงวันที 29 มิถุนายน 2560
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว เพิมเติมครังที 1 หน้าที 18ลําดับที 1

โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและไถกลบตอซังในไร่นา จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการรณรงค์ลดการใช้สาร
เคมีและไถกลบตอซังในไร่นา เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าไถกลบ
ตอซังแปงสาธิต
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (6) (16)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (6) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที 95 ลําดับที 2

โครงการส่งเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ ไร่นาสวนผสม เกษตรนวัต
กรรมใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 100,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการรส่งเสริมการเกษตร
แนวทฤษฎีใหม่ ไร่นาสวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหม่ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (6) (16)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (6) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที 95 ลําดับที 1

โครงการส่งเสริมการทําเกษตรโดยใช้ป๋◌ุยอินทรีย์ จํานวน 60,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการโครงการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (6) (16)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (6) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลตําบลป่า
ติว  หน้าที 95 ลําดับที 3
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 1,145,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 640,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบอกรับวารสาร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
จัดทําพัสดุ  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ     
    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ เช่น ค่านํายาตรวจสาร  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564) หน้า 108
 ลําดับที 1

โครงการอบรมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมผู้ประกอบการตลาด
สดเช่น ค่าวิทยากร ค่านํายาตรวจสารปนเปลือนในอาหาร ค่าอาหารและ
เครืองดืม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (3) (17) (19)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564)   หน้า 108
 ลําดับที 2
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โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน   โครงการอบรมผู้ประกอบการร้าน
ค้า/แผงลอย เช่น ค่าวิทยากร ค่านํายาตรวจสารปนเปลือนในอาหาร ค่า
อาหารและเครืองดืม ฯลฯ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17) (19) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (3)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ( พ.ศ.2561-2564)   หน้า 108
 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับ
กลิน แปรง  มีด ไม้กวาด  ฯลฯ     
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น อิฐ  หิน  ปูน ทราย  ไม้อัด  ไม้แปร
รูป  ฯลฯ     
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 240,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล/ในทีสาธารณะ ฯลฯ    
    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ในตลาดสดเทศบาล/ในที
สาธารณะ  ฯลฯ   
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งบลงทุน รวม 505,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จํานวน 99,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อม
อุปกรณ์ติดตังครบชุด ดังนี
1. กล้องโทรศน์วงจรปิด จํานวน 8 ตัว
2. อุปกรณ์บันทึกภาพ แบบ 8 ช่อง 8TB
3. จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว 
4. ตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ 
5. เครืองสํารองไฟ ขนาด 800VA
(ตามคุณลักษณะและรายการทีเทศบาลตําบลป่าติวกําหนด)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 43 ลําดับที 12

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 406,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตลาดสดเทศบาลตําบลป่าติว จํานวน 306,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตลาดสดเทศบาล
ตําบลป่าติว (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าติวกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 2 พ.ศ. 2561 หน้า 23 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงห้องนําตลาดสดเทศบาลตําบลป่าติว จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงห้องนําตลาดสดเทศบาล
ตําบลป่าติว(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป่าติวกําหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลงครังที 2 พ.ศ. 2561 หน้า 23 ลําดับที 2

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล/ในทีสาธารณะ     
    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล/ในที
สาธารณะ     
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,529,748 บาท
งบกลาง รวม 6,529,748 บาท
งบกลาง รวม 6,529,748 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,206,613 บาท
เพือชําระหนีเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  ชําระเงิน
ต้น  สัญญากู้เงิน เลขที 1043/50/2555   จํานวน  1,206,612.39
 บาท  ตังไว้จํานวน 1,206,613.-บาท(กองคลัง)      

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 192,183 บาท
เพือชําระหนีเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  ชําระดอกเบีย
สัญญากู้เงิน เลขที  1043/50/2555  จํานวน  192,182.06บาท ตังไว้
จํานวน 192,183.-บาท(กองคลัง)       

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของเงินได้ทีเทศบาลจ่ายให้
แก่พนักงานจ้าง สมทบในอัตราร้อยละ  5  ของเงินค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างและเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง (เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและ
เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง  จํานวน  4,399,872.-บาท)  คิดเป็น
เงิน 219,993.60.-บาท ตังจ่ายไว้จํานวน  220,000.-บาท(กองคลัง)       

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,176,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ  จํานวน  368  ราย  ซึงมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2561(กองการศึกษา)    

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 624,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้พิการ  จํานวน  65  รายๆละ 800 บาทต่อ
เดือน  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 624,000.-บาท  เพือช่วยเหลือเบียยัง
ชีพผู้พิการซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. ๒๕๔๘ (กองการศึกษา)    

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จํานวน  1  รายๆละ 500 บาทต่อ
เดือน  ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นเงิน 6,000.-บาท  เพือช่วยเหลือเบียยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์  ซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. ๒๕๔๘ (กองการศึกษา)       

สํารองจ่าย จํานวน 390,707 บาท
เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีทีมีความจําเป็นตามทีเทศบาลเห็นสมควร
เหมาะสม (ทุกส่วนราชการเมือได้รับอนุมัติ)      
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เกียวกับการจราจร เช่น การ
ทาสีตีเส้น แผงกัน  จัดทําป้ายสัญญาณไฟจราจร และอืนๆทีเกียว
ข้อง(สํานักปลัดเทศบาล)     

ค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 33,570 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตามหลัก
เกณฑ์การตังจ่ายในอัตราร้อยละ  1/6 ของรายรับจริงประจําปีทีล่วงมา
แล้ว(2ปี) ยกเว้นเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามระเบียบระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่า
บํารุงสมาคม พ.ศ.2555 และหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย    ที ส.ท.ท. 202/2560  ลงวันที  6  กุมภาพันธ์ 2560  (เงิน
รายรับจริงของเทศบาล ประจําปีงบประมาณ 2560 ไม่รวมเงินอุดหนุนทุก
ประเภทจํานวน  20,096,879.67บาท ตังจ่ายในอัตราร้อยละ1/6 เป็น
เงิน33,561.78-บาท ) ตังจ่ายไว้ 33,570.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล)       

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 156,945 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  โดยยึดหลักการ ประชาชนออม 1
 ส่วน  องค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบ 1 ส่วน  และรัฐบาล 1 ส่วน  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว  2502  ลงวันที 20
  สิงหาคม  2553      
 (1)  กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ  จํานวน   106,945 บาท 
 เพือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลป่าติว ตามจํานวน
สมาชิก ณ วันที  28  มิถุนายน  2561  จํานวน 293 คน  เทศบาลจ่าย
สมทบจํานวน 365 บาท ต่อคนต่อปี เป็นเงิน 106,945.-บาท  โดยตังจ่าย
ไว้ 106,945.-บาท (กองการศึกษา)            
 (2) กองทุนสวัสดิการชุมชน  จํานวน   50,000 บาท 
 เพือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวันละ 1 บาท) เทศบาลตําบล
ป่าติว  จํานวนสมาชิก ณ วันที  31 พฤษภาคม 2560  จํานวน  276
 คน เทศบาลจ่ายสมทบจํานวน 182.50บาทต่อคนต่อปี เป็นเงิน  50,370
.-บาท  โดยตังจ่ายไว้ 50,000.-บาท (กองการศึกษา)    

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินของเทศบาล จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถินของ
เทศบาล  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.3/ว 2199 ลงวันท1ี0 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว1514 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2554
  โดยเทศบาลต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข
ทีได้รับการจัดสรรจากกองทุน(45บาท/รายหัวประชากร)เทศบาลส่งสมทบ
เงินรายหัวตามจํานวนประชากรในเขตเทศบาล จํานวน3,081
คน (ข้อมูล  ณ  วันที  30 มิถุนายน  2561) เป็นเงิน138,645.-บาท  ตัง
จ่ายไว7้0,000.-บาท (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)       
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 413,330 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน คํานวณ ตัง
จ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับในปีงบประมาณนี  ไม่รวม
รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ตาม
หนังสือสํานั กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินที มท 0808.5
/ว 29 ลงวันที  12กรกฎาคม 2560 ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่รวมรายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน  ประมาณการ
ไว้จํานวน  20,666,500.-บาท            
ตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 เป็นเงินจํานวน 413,330.-บาท ตังจ่าย
ไว้ 413,330.-บาท  (กองคลัง)        
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 192,183

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 40,000

ค่าบํารุงสมาคมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 33,570

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 156,945

เงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินของ
เทศบาล

70,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,206,613

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 220,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,176,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

413,330

สํารองจ่าย 390,707

เบียยังชีพคนพิการ 624,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 192,183

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 40,000

ค่าบํารุงสมาคมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 33,570

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 156,945

เงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินของ
เทศบาล

70,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 1,206,613

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 220,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,176,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

413,330

สํารองจ่าย 390,707

เบียยังชีพคนพิการ 624,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 127,044 600,240 880,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 24,000 60,000

เงินเดือนพนักงาน 1,682,760

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

5,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 200,000 30,000 655,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000

โครงการ "รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน"
โครงการ อปพร. 
รักษาความสงบเรียบ
ร้อยในงานประเพณี
บุญเดือนสาม

โครงการ/กิจกรรมปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 886,008 491,280 1,089,900 4,075,272

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 72,000 36,000 108,600 324,600

เงินเดือนพนักงาน 1,047,480 1,755,060 207,660 3,656,880 8,349,840

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 204,000 366,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,000 22,400 60,400

ค่าเบียประชุม 16,500 16,500

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000 20,000 40,000 22,000 97,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 84,000 126,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 8,000 50,000 15,000 118,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 120,000 560,000 1,565,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต

2,000 2,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 25,000 170,000 255,000

โครงการ "รักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน" 10,000 10,000

โครงการ อปพร. 
รักษาความสงบเรียบ
ร้อยในงานประเพณี
บุญเดือนสาม

15,000 15,000

โครงการ/กิจกรรมปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ/กิจกรรม
สําคัญต่างๆ
ตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล 50,000

โครงการกิจกรรมเดิน
รณรงค์วันต่อต้านยา
เสพติดโลก (26 
มิถุนายน)

โครงการกิจกรรมวัน 
อปพร.

โครงการขุดลอกท่อ
ระบายนําในเขต
เทศบาล

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กปฐมวัย 8,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในเทศบาล 10,000

โครงการควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

โครงการควบคุมโรค
ระบาดในชุมชน(ตาม
ช่วงทีระบาด)
โครงการควบคุมโรค
วัณโรค โรคเอดส์ใน
ชุมชน

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา 50,000

โครงการจัดการเลือก
ตังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลป่าติว

โครงการจัดกิจกรรม
วันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ/กิจกรรม
สําคัญต่างๆ
ตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

20,000 20,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล 50,000

โครงการกิจกรรมเดิน
รณรงค์วันต่อต้านยา
เสพติดโลก (26 
มิถุนายน)

10,000 10,000

โครงการกิจกรรมวัน 
อปพร. 15,000 15,000

โครงการขุดลอกท่อ
ระบายนําในเขต
เทศบาล

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กปฐมวัย 8,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในเทศบาล 10,000

โครงการควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 30,000 30,000

โครงการควบคุมโรค
ระบาดในชุมชน(ตาม
ช่วงทีระบาด)

10,000 10,000

โครงการควบคุมโรค
วัณโรค โรคเอดส์ใน
ชุมชน

5,000 5,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา 50,000

โครงการจัดการเลือก
ตังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลป่าติว

240,000 240,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถินไทย
โครงการจัดกิจกรรม
วันปิยมหาราช

โครงการจัดกิจกรรม
วันไหว้ครู

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

18,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบังไฟ 320,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 18,000

โครงการจัดงานวันขึน
ปีใหม่

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล
โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ

โครงการจัดงานสรงนํา
ศาลหลักเมืองรดนําขอ
พรผู้สูงอายุและแห่รูป
เหมือนหลวงปู่โพธาภิ
นันท์

40,000

โครงการจัดทําป้าย
คณะกรรมการ
ชุมชน/ป้ายบ้าน

18,000

โครงการจัดทําแผน
การศึกษา

โครงการจัดทําแผนที
เดินดินชุมชนเทศบาล
ตําบลป่าติว

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

50,000 50,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถินไทย 2,000 2,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันปิยมหาราช 15,000 15,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันไหว้ครู 2,000 2,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐานการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

18,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบังไฟ 320,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 18,000

โครงการจัดงานวันขึน
ปีใหม่ 12,000 12,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 8,000 8,000

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ 20,000 20,000

โครงการจัดงานสรงนํา
ศาลหลักเมืองรดนําขอ
พรผู้สูงอายุและแห่รูป
เหมือนหลวงปู่โพธาภิ
นันท์

40,000

โครงการจัดทําป้าย
คณะกรรมการ
ชุมชน/ป้ายบ้าน

18,000

โครงการจัดทําแผน
การศึกษา 5,000 5,000

โครงการจัดทําแผนที
เดินดินชุมชนเทศบาล
ตําบลป่าติว

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี

โครงการจัดทําและวาง
ระบบผังเมืองในเขต
เทศบาลตําบลป่าติว

35,000

โครงการจัดทําเอกสาร
แนะนําแหล่งท่องเทียว 15,000

โครงการจัดหาเครือง
นุ่งห่มกันหนาวให้กับผู้
สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ยากไร้ในเขตเทศบาล

30,000

โครงการจัดหา
บุคลากรทางการศึกษา
โครงการชุมชนจัดการ
ขยะครบวงจร 10,000

โครงการชุมชนรักษ์
สะอาด 30,000

โครงการตรวจคัด
กรองเบาหวานและ
ความดันโลหิต

โครงการตรวจคัด
มะเร็งปากมดลูก 
มะเร็งเต้านม
โครงการตรวจ
สุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ

10,000

โครงการติดตัง
อินเตอร์เน็ตชุมชน
โครงการแต่งกายตาม
วิถีไทย

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

โครงการนําคือชีวิต 
ศาสตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตรผสมผสาน

30,000

โครงการบริการเต็มที
จัดเก็บภาษีถึงบ้าน
ประจําปี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี

20,000 20,000

โครงการจัดทําและวาง
ระบบผังเมืองในเขต
เทศบาลตําบลป่าติว

35,000

โครงการจัดทําเอกสาร
แนะนําแหล่งท่องเทียว 15,000

โครงการจัดหาเครือง
นุ่งห่มกันหนาวให้กับผู้
สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ยากไร้ในเขตเทศบาล

30,000

โครงการจัดหา
บุคลากรทางการศึกษา 80,000 80,000

โครงการชุมชนจัดการ
ขยะครบวงจร 10,000

โครงการชุมชนรักษ์
สะอาด 30,000

โครงการตรวจคัด
กรองเบาหวานและ
ความดันโลหิต

5,000 5,000

โครงการตรวจคัด
มะเร็งปากมดลูก 
มะเร็งเต้านม

15,000 15,000

โครงการตรวจ
สุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ

10,000

โครงการติดตัง
อินเตอร์เน็ตชุมชน 20,000 20,000

โครงการแต่งกายตาม
วิถีไทย 4,000 4,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 45,000 45,000

โครงการนําคือชีวิต 
ศาสตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตรผสมผสาน

30,000

โครงการบริการเต็มที
จัดเก็บภาษีถึงบ้าน
ประจําปี

12,000 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการบริหารงาน
ห้องสมุดไอทีและศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน
โครงการบ้านมันคง
เพือคนยากจนในเขต
เทศบาล

50,000

โครงการประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บราย
ได้ของเทศบาลประจํา
ปี

โครงการประชา
สัมพันธ์กิจกรรม/งาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิน รวมถึงประชา
สัมพันธ์หน่วยงาน
เทศบาลตําบลป่าติว
โครงการประชุมผู้
ปกครอง

โครงการประชุม
สัมมนาทางวิชาการ
เพือพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการ
ชุมชน
โครงการปรังปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหานําท่วมขัง
ในเขตเทศบาล
โครงการป้องกันและ
บรรเทาภัยหนาว

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในเขตเทศบาลตําบลป่า
ติว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 10,000 10,000

โครงการบริหารงาน
ห้องสมุดไอทีและศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน

60,000 60,000

โครงการบ้านมันคง
เพือคนยากจนในเขต
เทศบาล

50,000

โครงการประชา
สัมพันธ์การจัดเก็บราย
ได้ของเทศบาลประจํา
ปี

10,000 10,000

โครงการประชา
สัมพันธ์กิจกรรม/งาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิน รวมถึงประชา
สัมพันธ์หน่วยงาน
เทศบาลตําบลป่าติว

30,000 30,000

โครงการประชุมผู้
ปกครอง 2,000 2,000

โครงการประชุม
สัมมนาทางวิชาการ
เพือพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการ
ชุมชน

120,000 120,000

โครงการปรังปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

90,000 90,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหานําท่วมขัง
ในเขตเทศบาล

15,000 15,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาภัยหนาว 40,000 40,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 15,000 15,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในเขตเทศบาลตําบลป่า
ติว

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการปัจฉิมนิเทศน์

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลป่าติว

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ 
อปพร. เทศบาลตําบล
ป่าติว
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
โครงการพัฒนาเพิม
พูนความรู้ผู้นําของ
ชุมชนในด้านสาธารณ
สุข

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายเฝ้า
ระวังสิงแวดล้อม

10,000

โครงการพาบุตรหลาน
เข้าวัด

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้
โครงการรณรงค์ติดตัง
บ่อดักไขมันสถาน
ประกอบการ

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

15,000 15,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

15,000 15,000

โครงการปัจฉิมนิเทศน์ 4,000 4,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

12,000 12,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลป่าติว

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ 
อปพร. เทศบาลตําบล
ป่าติว

120,000 120,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล

120,000 120,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 10,000 10,000

โครงการพัฒนาเพิม
พูนความรู้ผู้นําของ
ชุมชนในด้านสาธารณ
สุข

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายเฝ้า
ระวังสิงแวดล้อม

10,000

โครงการพาบุตรหลาน
เข้าวัด 6,000 6,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้

12,000 12,000

โครงการรณรงค์ติดตัง
บ่อดักไขมันสถาน
ประกอบการ

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

โครงการรณรงค์ลด
การใช้สารเคมีและไถ
กลบตอซังในไร่นา

20,000

โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพประจําปี

โครงการเรียนรู้คู่
ภูมิปัญญา

โครงการวัฒนธรรม
ตามวิถีไทย
โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

โครงการวันสําคัญของ
ชาติ
โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทิดไท้องค์
ราชันย์

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแหล่งเรียนรู้
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ในชุมชน 20,000

โครงการส่งเสริมการ
เกษตรแนวทฤษฎีใหม่ 
ไร่นาสวนผสม เกษตร
นวัตกรรมใหม่ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

100,000

โครงการส่งเสริมการ
ทําเกษตรโดยใช้ป๋◌ุย
อินทรีย์

60,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

40,000 40,000

โครงการรณรงค์ลด
การใช้สารเคมีและไถ
กลบตอซังในไร่นา

20,000

โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพประจําปี

5,000 5,000

โครงการเรียนรู้คู่
ภูมิปัญญา 5,000 5,000

โครงการวัฒนธรรม
ตามวิถีไทย 5,000 5,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 20,000 20,000

โครงการวันสําคัญของ
ชาติ 5,000 5,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทิดไท้องค์
ราชันย์

10,000 10,000

โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแหล่งเรียนรู้
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย

4,000 4,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ในชุมชน 20,000

โครงการส่งเสริมการ
เกษตรแนวทฤษฎีใหม่ 
ไร่นาสวนผสม เกษตร
นวัตกรรมใหม่ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

100,000

โครงการส่งเสริมการ
ทําเกษตรโดยใช้ป๋◌ุย
อินทรีย์

60,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก

6,000 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมทักษะ
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ
นันทนาการ

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ 10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก
โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาล

24,000

โครงการสถานศึกษา
ปลอดโรค
โครงการสนับสนุนการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน 6,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการเสริมสร้าง
ความซือสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรม ทีดีในการ
ต่อต้านการทุจริต
โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการฝึก
ประสบการณ์นอก
สถานที

โครงการให้บริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

โครงการอนามัย
โรงเรียน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมทักษะ
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ
นันทนาการ

5,000 5,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ 10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

5,000 5,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ 30,000 30,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก

5,000 5,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาล

24,000

โครงการสถานศึกษา
ปลอดโรค 5,000 5,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน 6,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,198,150 1,198,150

โครงการสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 10,000 10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความซือสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรม ทีดีในการ
ต่อต้านการทุจริต

7,000 7,000

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการฝึก
ประสบการณ์นอก
สถานที

10,000 10,000

โครงการให้บริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน 10,000 10,000

โครงการอนามัย
โรงเรียน 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมผู้
ประกอบการค้าภายใน
เขตเทศบาล

โครงการอบรมผู้
ประกอบการตลาดสด
เทศบาล

30,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการร้านค้า 
แผงลอย

20,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดู
งานพนักงาน
เทศบาล/พนักงานจ้าง

โครงการแอโรบิคเพือ
สุขภาพ
จัดทําคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อน

จัดหาพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา ฯลฯ
มาตรการการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการ
ทุจริต

สนับสนุนการดําเนิน
งานของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนเทศบาลตําบลป่า
ติว

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 12,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 35,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุสํารวจ 6,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 90,000 72,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมผู้
ประกอบการค้าภายใน
เขตเทศบาล

12,000 12,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการตลาดสด
เทศบาล

30,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการร้านค้า 
แผงลอย

20,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดู
งานพนักงาน
เทศบาล/พนักงานจ้าง

150,000 150,000

โครงการแอโรบิคเพือ
สุขภาพ 20,000 20,000

จัดทําคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อน 6,000 6,000

จัดหาพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา ฯลฯ

3,000 3,000

มาตรการการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการ
ทุจริต

5,000 5,000

สนับสนุนการดําเนิน
งานของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนเทศบาลตําบลป่า
ติว

5,000 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 50,000 70,000 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 15,000 27,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 22,000 137,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 70,000 130,000

วัสดุสํารวจ 6,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 35,000 185,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 150,000 165,000 477,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 8,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 70,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000

วัสดุอืน 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 90,000 15,000

ค่าไฟฟ้า 230,000 40,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วนชนิดติด
ผนัง(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18000 
บีทียู

ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร(ชนิดบาน
เลือน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 15,000 35,000 180,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 580,610 580,610

วัสดุการเกษตร 8,000 10,000 26,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000 30,000 190,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 5,000 8,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 20,000 150,000 220,000

วัสดุอืน 3,000 8,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 18,000 60,000 78,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 6,000 30,000 72,000 213,000

ค่าไฟฟ้า 20,000 110,000 420,000 820,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,000 11,000 14,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 6,000 90,000 96,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วนชนิดติด
ผนัง(มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18000 
บีทียู

63,000 63,000

ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร(ชนิดบาน
เลือน)

5,500 5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)

22,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด(CCTV) 99,000

โครงการติดตัง
กล้องวงจรปิดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลป่า
ติว

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองออกกําลัง
กายกลางแจ้ง 293,250

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลือยยนต์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

รางรองเตียงพยาบาล

อุปกรณ์เคลือนย้ายผู้
ป่วย เตียงพยาบาลแบบ
ล้อเลือน ชนิดปรับนัง
ได้

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องบันทึกภาพ

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ 
Smart TV

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยเทศบาล 11 
หมู่ 4 ตําบลโพธิไทร 
อําเภอป่าติว จังหวัด
ยโสธร

425,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนเทศบาล 2 
เชือมถนนเทศบาล 5 
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

556,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด(CCTV) 99,000 198,000

โครงการติดตัง
กล้องวงจรปิดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลป่า
ติว

180,000 180,000

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองออกกําลัง
กายกลางแจ้ง 293,250

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลือยยนต์ 11,000 11,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

รางรองเตียงพยาบาล 22,000 22,000

อุปกรณ์เคลือนย้ายผู้
ป่วย เตียงพยาบาลแบบ
ล้อเลือน ชนิดปรับนัง
ได้

40,000 40,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องบันทึกภาพ 34,990 34,990

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ 
Smart TV

41,200 41,200

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยเทศบาล 11 
หมู่ 4 ตําบลโพธิไทร 
อําเภอป่าติว จังหวัด
ยโสธร

425,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนเทศบาล 2 
เชือมถนนเทศบาล 5 
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

556,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทาง
เดินเท้า ถนนเทศบาล 
6 หมู่ที 4 ตําบลโพธิ
ไทร อําเภอป่าติว 
จังหวัดยโสธร

277,500

โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. พร้อมทางเดิน
เท้า ซอยเทศบาลทาง
เข้าวัดบ้านป่าติว หมู่ 4 
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

580,900

โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล.ซอยเทศบาลข้าง
ตลาดสดเทศบาล เชือม
ถนนเทศบาล 1 หมู่ 4 
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

51,700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้อง
นําอาคารห้องสมุดไอที
และศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน
โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย

โครงการปรับปรุงห้อง
นําตลาดสดเทศบาล
ตําบลป่าติว

100,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์

โครงการก่อสร้าง
หลังคาอเนกประสงค์
ระหว่าง โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
ป่าติว กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ป่าติว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทาง
เดินเท้า ถนนเทศบาล 
6 หมู่ที 4 ตําบลโพธิ
ไทร อําเภอป่าติว 
จังหวัดยโสธร

277,500

โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. พร้อมทางเดิน
เท้า ซอยเทศบาลทาง
เข้าวัดบ้านป่าติว หมู่ 4 
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

580,900

โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล.ซอยเทศบาลข้าง
ตลาดสดเทศบาล เชือม
ถนนเทศบาล 1 หมู่ 4 
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

51,700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้อง
นําอาคารห้องสมุดไอที
และศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน

194,000 194,000

โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย 150,000 150,000

โครงการปรับปรุงห้อง
นําตลาดสดเทศบาล
ตําบลป่าติว

100,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ 46,500 46,500

โครงการก่อสร้าง
หลังคาอเนกประสงค์
ระหว่าง โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
ป่าติว กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ป่าติว

394,000 394,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
ตลาดสดเทศบาลตําบล
ป่าติว

306,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 16 หมู่ที 4 
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

30,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 17 หมู่ที 4 
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

30,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 18/2 หมู่ที 
12 ตําบลโพธิไทร 
อําเภอป่าติว จังหวัด
ยโสธร

30,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 2 หมู่ที 12 
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

30,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5(ซอยข้าง
ไปรษณีย์) หมู่ที 5 
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
ตลาดสดเทศบาลตําบล
ป่าติว

306,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 120,000 120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 16 หมู่ที 4 
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

30,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 17 หมู่ที 4 
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

30,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 18/2 หมู่ที 
12 ตําบลโพธิไทร 
อําเภอป่าติว จังหวัด
ยโสธร

30,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 2 หมู่ที 12 
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

30,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5(ซอยข้าง
ไปรษณีย์) หมู่ที 5 
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5(ทางไปบ้าน
หนองสําโรง) หมู่ที 5 
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

50,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 9 หมู่ที 12 
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

50,000

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และวัน
สําคัญ

โครงการจัดหาอาหาร
กลางวัน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
อําเภอป่าติว จังหวัด
ยโสธร
โครงการร่วมสืบสาน
ประเพณี จัดขบวนแห่
บังไฟโบราณในงาน
ประเพณีบุญบังไฟ
จังหวัดยโสธร

20,000

โครงการรับบริจาค
โลหิต
โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้อง
ถินด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถินของ
สภาวัฒนธรรมมอําเภอ
ป่าติว

20,000

รวม 6,529,748 1,225,000 361,044 4,697,100 824,250 71,000 2,453,800 110,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5(ทางไปบ้าน
หนองสําโรง) หมู่ที 5 
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

50,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 9 หมู่ที 12 
ตําบลโพธิไทร อําเภอ
ป่าติว จังหวัดยโสธร

50,000

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และวัน
สําคัญ

10,000 10,000

โครงการจัดหาอาหาร
กลางวัน 592,000 592,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
อําเภอป่าติว จังหวัด
ยโสธร

10,000 10,000

โครงการร่วมสืบสาน
ประเพณี จัดขบวนแห่
บังไฟโบราณในงาน
ประเพณีบุญบังไฟ
จังหวัดยโสธร

20,000

โครงการรับบริจาค
โลหิต 10,000 10,000

โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้อง
ถินด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถินของ
สภาวัฒนธรรมมอําเภอ
ป่าติว

20,000

รวม 1,618,480 6,589,528 1,838,940 11,304,410 37,623,300
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