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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองยโสธร
อาเภอ เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 319,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

26,397,902

บาท

งบบุคลากร

รวม

16,891,102

บาท

รวม

6,154,560

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสาหรับนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

1,429,920

บาท

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรายเดือน
สาหรับนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

351,000

บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบเทนพิเศษรายเดือนสาหรับนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

351,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงิน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

459,000

บาท

จานวน

3,563,640

บาท

รวม

10,736,542

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
แก่พนักงานเทศบาล เป็นต้น

จานวน

7,191,552

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น ค่าตอบแทน
รายเดือนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มสาหรับ
คุณวุฒิ สาหรับผู้ที่มีสิทธิตามระเบียบ

จานวน

411,600

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง สาหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

จานวน

453,600

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาแก่ลูกจ้างประจา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจา ตามกฎหมาย

จานวน

336,360

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่ลูกจ้างประจา
เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจา
ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เป็นต้น

จานวน

5,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่เทศบาลทาสัญญาจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

จานวน

2,074,910

บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสาหรับสมาชิกสภาเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น

จานวน

263,520

รวม
รวม

8,150,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกเป็น
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
พนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ 20,000 บาท
(2) เงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจที่มาช่วย
ปฏิบัติงานของเทศบาลในการตรวจตราและปราบปรามผู้ละเมิด
พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 10,000 บาท

จานวน

30,000

บาท

ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสามัญ และวิสามัญ
ประจาสภาเทศบาล และค่าเบี้ยประชุมอื่น ๆ
สาหรับคณะกรรมการพร้อมทั้งคณะอนุกรรมการ
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

จานวน

20,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

จานวน

200,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

จานวน

390,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

150,000

บาท

รวม

4,910,000

บาท

จานวน

1,200,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา และอื่นๆ

บาท

บาท
790,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(1) ค่ารับรอง จานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มาเยี่ยมชม ดูงาน ตรวจงาน หรือศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทศบาล ฯลฯ
โดยตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท. 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548
(2) ค่าเลี้ยงรับรอง จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล
และการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร
เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ
ค่าบริการอื่น ๆ
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีหรือวันสาคัญต่าง ๆ
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสาคัญทางศาสนา
งานสาคัญอื่นๆ และงานรัฐพิธีต่าง ๆ ที่เทศบาลเมืองยโสธร
ดาเนินการเองหรือจังหวัดมอบหมายภารกิจให้กับเทศบาล
ดาเนินการเป็นครั้งคราว ฯลฯ
-เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล

จานวน

750,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

700,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล เช่น ค่าปัจจัยถวายพระ
ค่าเครื่องบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ค่าอาหารถวายพระ
ค่าอาหารสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เครื่องไทยทาน ดอกไม้
ธูป-เทียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 159 ลาดับที่ 1
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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จานวน

1,200,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก จานวน
สภาท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรม
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 166 ลาดับที่ 15

100,000

บาท

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองยโสธร

200,000

บาท

โครงการดาเนินการเลือกตั้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และผู้บริหาร เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ แบบพิมพ์ต่างๆ ในการ
เลือกตั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 164 ลาดับที่ 10
โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ป้ายข้อความต่างๆ
จัดทาสมุดลงนามถวายพระพร จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา จัดจ้างขบวน
พาเหรด ค่าอาหาร สาหรับคณะบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม
หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 160 ลาดับที่ 3

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
บุคลการเทศบาลเมืองยโสธร เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 165 ลาดับที่ 14

จานวน
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จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

600,000

บาท

รวม

1,720,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม และอื่นๆ

จานวน

600,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่วิทยุ
เครื่องขยายเสียง วัสดุอุปกรณ์ระบบเสียง ไร้สาย และอื่นๆ

จานวน

50,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น เข่ง แปรง ถังรองรับขยะมูลฝอย และอื่นๆ

จานวน

130,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์
กระเบื้อง สี แปรงทาสี และอื่น ๆ

จานวน

80,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ากลั่น แบตเตอรี่ น้ามันเบรค และอื่นๆ

จานวน

80,000

บาท

โครงการวันท้องถิ่นไทย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย
เช่น ค่าจัดนิทรรศการ การจัดแข่งขันกีฬาระหว่าง
หน่วยงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 159 ลาดับที่ 2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ด้านการบริหารงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ด้านการบริหารงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่พนักงานและลูกจ้างในสังกัด
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 165 ลาดับที่ 13
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในราชการ
เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง และอื่นๆ

จานวน

500,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี และอื่น ๆ

จานวน

100,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แป้นพิมพ์
เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง
ไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ

จานวน

180,000

บาท

รวม

730,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีขนส่งจังหวัดยโสธร
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

จานวน

300,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายค่าน้าประปาของสานักงานเทศบาลเมืองยโสธร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร

จานวน

250,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของเทศบาลที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลและค่าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่ใช้ติดต่อราชการ

จานวน

70,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียากร เช่น ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ
ในการติดต่อราชการต่าง ๆ

จานวน

80,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จานวน

30,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้แถวเหล็กเบาะหนัง 4 ที่นั่ง

รวม

1,356,800

บาท

รวม

1,356,800

บาท

จานวน

47,400

บาท

จานวน

24,000

บาท

จานวน

60,800

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเก้าอี้แถวเหล็กเบาะหนัง 4 ที่นั่ง
จานวน 6 ชุด ๆ ละ 7,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปดังนี้
เป็นเก้าอี้แถวเหล็กเบาะหนัง 4 ที่นั่ง
ขนาด 223x60x79 เซนติเมตร
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 205 ลาดับที่ 4
(งานทะเบียนราษฎร)

เก้าอี้สาหรับพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สาหรับพนักงาน (ทรงสูง)
ชนิดมีเท้าแขน จานวน 4 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เก้าอี้เหล็กเบาะหนัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เหล็กเบาะหนัง (ทรงเตี้ย)
ชนิดมีเท้าแขน จานวน 19 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 205 ลาดับที่ 4
(งานทะเบียนราษฎร)
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จานวน

28,000

บาท

เครื่องโทรสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1)หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ
2)ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
3)ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่า
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

จานวน

18,000

บาท

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

จานวน

47,000

บาท

เครื่องดูดฝุ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 14,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1) สามารถดูดฝุ่นและน้า
2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบบระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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โต๊ะทางาน

จานวน

80,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

950,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโต๊ะทางานผู้บริหารตัวแอล จานวน 4 ตัว
ตัวละ 20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1) โต๊ะทางานพร้อมโต๊ะต่อข้างรูปตัวแอล
2) มีลิ้นชักสามารถเลือกสลับซ้ายขวาได้
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
พัดลมติดผนัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดพัดลมติดผนัง ขนาด 22 นิ้ว จานวน 10 เครื่อง
เครื่องละ 2,000 บาท
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 205 ลาดับที่ 4
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถราง ขนาด 35 ที่นั่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถราง ขนาด 35 ที่นั่ง จานวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,700 ซีซีหรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 75 กิโลวัตต์
2) ขนาดตัวรถกว้างไม่น้อยกว่า 2,150 มิลลิเมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 7,680 มม. ความสูงไม่น้อยกว่า
2,360 มิลลิเมตร และความสูงห้องโดยสาร
ไม่น้อยกว่า 1,700 มิลลิเมตร
3) เก้าอี้ผู้โดยสารเป็นอลูมิเนียม โครงเก้าอี้เป็นแบบสแตนเลส
4) น้ามันเชื้อเพลิงดีเซล
5) ระบบเกียร์แบบ MANUAL เดินหน้า 5 จังหวะ
ถอยหลัง 1 จังหวะ
6) ระบบไฟส่องหน้า,ไฟในห้องโดยสารตามมาตรฐาน
พรบ.ขนส่ง
7) มีอุปกรณ์ประจารถ คือแม่แรงยกขนาด 6 ตัน
พร้อมบล็อกถอดล้อ 1 ชุด
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 206 ลาดับที่ 5
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV

จานวน

27,500

บาท

จานวน

29,400

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษะเฉพาะสังเขปดังนี้
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)
3840 x 2160 พิกเซล
2) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่า 55 นิ้ว
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาภาพ
และเสียง
6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง
และภาพยนตร์
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 14,700 บาท โดยมีคุณลักษะเฉพาะสังเขปดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นความจุภายในขั้นต่า
2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Lnk
Tank Printer)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Lnk tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier , Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Lnk Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที(ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
-สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

จานวน

24,000

บาท
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จานวน

700

รวม
รวม

5,581,389

รวม

4,397,589

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
แก่พนักงานเทศบาล เป็นต้น

จานวน

2,607,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
และเงินเพิ่มสาหรับคุณวุฒิ สาหรับผู้ที่มีสิทธิตามระเบียบ

จานวน

175,200

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง สาหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

จานวน

127,200

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่เทศบาลทาสัญญาจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

จานวน

1,386,369

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น

จานวน

101,820

บาท

รวม

1,170,800

บาท

รวม

128,600

บาท

จานวน

30,000

บาท

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts
และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
หน้าที่ 206 ลาดับที่ 5
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

บาท
4,397,589 บาท
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ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

จานวน

60,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

38,600

บาท

รวม

507,200

บาท

จานวน

70,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา และอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม เช่น ค่าอาหาร
เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ
ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองยโสธร เช่น ค่าใช้จ่ายการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 63 ลาดับที่ 1
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการอบรมกฎหมาย
เพื่อประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่
ในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 63 ลาดับที่ 2
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จานวน

120,000

บาท

จานวน

127,200

บาท

รวม

495,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม และอื่นๆ

จานวน

150,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่วิทยุ
เครื่องขยายเสียง วัสดุอุปกรณ์ระบบเสียง ไร้สาย และอื่นๆ

จานวน

30,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น เข่ง แปรง ถังรองรับขยะมูลฝอย และอื่นๆ

จานวน

5,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์
กระเบื้อง สี แปรงทาสี และอื่นๆ

จานวน

5,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์
แบตเตอร์รี่ หัวเทียน และอื่น ๆ เป็นต้น

จานวน

28,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับยานพาหนะ
และเครื่องจักรที่ใช้ในราชการ เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน
น้ามันเครื่อง และอื่นๆ

จานวน

77,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี และอื่น ๆ

จานวน

100,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แป้นพิมพ์
เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง
ไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ

จานวน

100,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และอื่น ๆ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

40,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของเทศบาลที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลและค่าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่ใช้ติดต่อราชการ

จานวน

10,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จานวน

30,000

บาท

รวม

13,000

บาท

รวม

13,000

บาท

จานวน

8,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมีกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Lnk
Tank Printer)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Lnk tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier , Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Lnk Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที(ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
-สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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จานวน

5,000

รวม
รวม

6,971,540

รวม

4,961,340

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีแก่พนักงาน
เทศบาล เป็นต้น

3,229,080

บาท

เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

บาท
4,961,340 บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง สาหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

จานวน

54,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่เทศบาลทาสัญญาจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น

จานวน

1,511,760

บาท

จานวน

166,500

บาท

รวม

1,921,000

บาท

รวม

405,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

120,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

200,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

จานวน

หน้า : 18/100

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562 14:05:48

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

จานวน

60,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

25,000

บาท

รวม

700,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

จานวน

130,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่
และจ่ายเป็นค่าเช่าตลาดราชพัสดุ ตามสัญญาเช่าเลขที่ 466/2547
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2547 ค่าเช่าลานตลาด (รอบนอก)
ตามสัญญาที่ 4-ยส-1/2552 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สาหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ในการเดินทางไปราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีอากรของเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับการชาระภาษีอากร เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 163 ลาดับที่ 9
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
ค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 163 ลาดับที่ 8
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หน้า : 19/100
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ค่าวัสดุ

รวม

780,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น ใบเสร็จรับเงินทุกประเภท
แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ การจัดเก็บรายได้
กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ดินสอ ยางลบ และอื่นๆ เป็นต้น

จานวน

500,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ
ไม้กวาด ไม้ถูพื้น เข่ง แปรง ถังรองรับขยะมูลฝอย และอื่นๆ

จานวน

5,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับยานพาหนะ
และเครื่องจักรที่ใช้ในราชการ เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน
น้ามันเครื่อง และอื่นๆ

จานวน

30,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี และอื่น ๆ

จานวน

10,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาล
เช่น เสื้อกันฝนสะท้อนแสงรองเท้าบู๊ต หมวก และอื่น ๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

จานวน

5,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แป้นพิมพ์ เมาส์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง
ไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ

จานวน

230,000

บาท

รวม

36,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของเทศบาลที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลและ
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ติดต่อราชการ

จานวน

6,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จานวน

30,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

หน้า : 20/100
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 12 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่าจานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

รวม

89,200

บาท

รวม

89,200

บาท

จานวน

60,000

บาท
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1

จานวน

17,800

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 8,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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จานวน

1,400

บาท

รวม

6,941,650

บาท

รวม

4,949,550

บาท

รวม

4,949,550

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
แก่พนักงานเทศบาล เป็นต้น

จานวน

1,351,896

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง สาหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

จานวน

18,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น

จานวน

21,300

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาแก่ลูกจ้างประจา
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา ตามกฎหมาย

จานวน

280,080

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่เทศบาลทาสัญญาจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

จานวน

2,928,474

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น

จานวน

349,800

บาท

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้
เป็นอย่างน้อย
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 206 ลาดับที่ 5
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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งบดาเนินงาน

รวม

1,792,000

บาท

รวม

115,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

15,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

จานวน

40,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

60,000

บาท

รวม

815,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา และอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มเสี่ยงและเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและจัดระเบียบในเขตเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มเสี่ยงและ
เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบ
ในเขตเทศบาล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าพาหนะ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝีกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 82 ลาดับที่ 12
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับต้น (EMT-B)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉิน
ระดับต้น (EMT-B) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝีกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 76 ลาดับที่ 1
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ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝีกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 76 ลาดับที่ 2

จานวน

20,000

บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรณรงค์เพื่อป้องกัน
ปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝีกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 82 ลาดับที่ 11

จานวน

20,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

40,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

350,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และอื่น ๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยจากการ
บาดเจ็บทางถนน (Situation room) และการกาหนดจุดพื้นที่ปลอดภัย
(Safety Zone)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์
เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยจากการบาดเจ็บ
ทางถนน (Situation room) และการกาหนดจุดพื้นที่ปลอดภัย
จากการบาดเจ็บทางถนน (Safety Zone) เช่น ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 81 ลาดับที่ 10
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ

รวม

845,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม และอื่นๆ

จานวน

40,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่วิทยุ
เครื่องขยายเสียง วัสดุอุปกรณ์ระบบเสียงไร้สาย สายสัญญาณวิทยุ
เสาอากาศ และอื่นๆ

จานวน

80,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ
ไม้กวาด ไม้ถูพื้น เข่ง แปรง ถังรองรับขยะมูลฝอย และอื่นๆ

จานวน

5,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ
ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี แปรงทาสี และอื่น ๆ

จานวน

5,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก หัวเทียน น้ามันเบรค ฟิลม์กรองแสง
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอื่นๆ

จานวน

100,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับยานพาหนะ
และเครื่องจักรที่ใช้ในราชการ เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน
น้ามันเครื่อง และอื่นๆ

จานวน

280,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ยา แอลกอฮอร์ ผ้าพันแผล
เวชภัณฑ์ ถุงมือ แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย น้ายาต่างๆ และอื่นๆ

จานวน

50,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี และอื่น ๆ

จานวน

20,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้า ถุงมือ
เสื้อกันน้าฝน ชุดผจญเพลิง วัสดุเครื่องแต่งกายสาหรับ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

จานวน

95,000

บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แป้นพิมพ์ เมาส์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง
ไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ

จานวน

20,000

บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้าดับเพลิง
หัวฉีด น้าดับเพลิงข้อแยกทางส่งน้า และอื่น ๆ

จานวน

150,000

บาท

รวม

17,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของเทศบาลที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลและค่าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่ใช้ติดต่อราชการ

จานวน

7,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เช่น ค่าบริการอินเตอร์เน็ต และอื่น ๆ

จานวน

10,000

บาท

รวม

200,100

บาท

รวม

200,100

บาท

จานวน

60,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เลื่อยโซ่ยนต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ (36 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะสังเขปดังต่อไปนี้
-ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 106 ซีซี
-ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า
-เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว
-ระบบสตาร์ทใช้เชือกดึงสตาร์ท
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้า 209 ลาดับที่ 4
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องรับส่งวิทยุ

จานวน

56,000

บาท

จานวน

14,100

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ชนิดประจาที่ ขนาด 10 วัตต์ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ขนาดกาลังส่ง 10 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์
เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2.ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3.ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ
ที่ True
4.ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่า
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รถเข็นชนิดนอน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนอน (เตียงพยาบาล
สเตชเซอร์แบบล้อเลื่อนชนิดปรับนั่งได้พร้อมอุปกรณ์)
โดยมีคุณลักษณะสังเขปดังต่อไปนี้
-หัวเตียงและโครงสร้างทั้งหมด ทาจากสเตนเลสปลอดสนิม
แข็งแรงและทนทาน
-สามารถนาไปติดตั้งประจารถพยาบาลและเข็นขึ้น-ลง จากรถได้
โดยใช้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว โดยขาเตียงจะพับเข้าและกางออกได้
โดยอัตโนมัติ สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านทางซึ่งเป็นมุมแคบ
ได้สะดวก
-ชุดปรับพนักพิงเป็นแบบโช๊คอัพ สามารถเลือกปรับได้
ตั้งแต่ 0-90 องศา
-มีราวข้างเตียงที่วางแขนทั้ง 2 ข้าง สามารถพับได้ มีช่องสาหรับ
เสียบเสาที่แขวนน้าเกลือทั้ง 2 ด้าน
-เตียงพยาบาลมีล้อขนาด 5 นิ้ว จานวน 6 ล้อ คงที่ 2 ล้อ
สาหรับรางเตียง 2 ล้อ และอีก 2 ล้อ สามารถหมุนได้ 360 องศา
ทาให้เตียงรถเข็นขึ้นรถพยาบาลได้อย่างสะดวก
-มีเบาะรองเตียงนอนตลอดความยาวของเตียง และพับได้
ตามลักษณะของเตียง เบาะเตียงผลิตจากโฟม เพื่อกันกระแทก
สามารถถอดล้างทาความสะอาดได้ และมีเข็มขัดรัดตัวผู้ป่วยให้
จานวน 2 เส้น
-ขนาดความยาวของเตียงขนาดปรับนอน มีความยาว
ขนาด 191x55x86 เซนติเมตร (ยาวxกว้างxสูง)
-ขนาดความสูงขณะปรับนอนสูง (อยู่บนรางและชุดล็อคเตียง)
สูง 20 เซนติเมตร
-ขนาดความสูงขณะปรับเป็นเก้าอี้ สูงไม่น้อยกว่า 137 เซนติเมตร
-น้าหนักเตียงโดยรวม ไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม และสามารถรับ
น้าหนักผู้ป่วยได้ ไม่น้อยกว่า 180 กิโลกรัม
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้า 210 ลาดับที่ 5

จานวน

40,000

บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1.ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2.ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Sulid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

จานวน

22,000

บาท

หน้า : 30/100
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จานวน

8,000

บาท

รวม

1,637,460

บาท

รวม
รวม

1,428,960

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
แก่พนักงานเทศบาล เป็นต้น

จานวน

468,960

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่เทศบาลทาสัญญาจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

จานวน

864,000

บาท

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner
และ Fax -ภายในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(lnk Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
-สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

บาท
1,428,960 บาท

หน้า : 31/100
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น

จานวน

96,000

รวม
รวม

208,500

จานวน

20,000

บาท

รวม

55,500

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

15,500

บาท

รวม

123,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม และอื่นๆ

จานวน

10,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
เบรกเกอร์ และอื่นๆ

จานวน

10,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ
ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรง ถังรองรับขยะมูลฝอย และอื่น ๆ

จานวน

5,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเทศกิจอาสา

บาท

บาท
20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเทศกิจอาสา
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ในการฝีกอบรม
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าสมมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 80 ลาดับที่ 9
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ

หน้า : 32/100

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562 14:05:48

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ากลั่น แบตเตอรี่ น้ามันเบรค และอื่นๆ

จานวน

18,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับยานพาหนะ
และเครื่องจักรที่ใช้ในราชการ เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน
น้ามันเครื่อง และอื่นๆ

จานวน

50,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี และอื่น ๆ

จานวน

5,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสาหรับเทศกิจ
เช่น เสื้อกันฝนสะท้อนแสง, รองเท้า, หมวก และอื่น ๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

จานวน

20,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แป้นพิมพ์ เมาส์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง
ไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ

จานวน

5,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวม
จานวน

10,000

รวม

160,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

160,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 78
ลาดับที่ 5

บาท
10,000 บาท

หน้า : 33/100
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จานวน

50,000

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสาหรับ อปพร. เช่น เสื้อกันฝน
สะท้อนแสง, รองเท้า, หมวก และอื่น ๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เช่นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าสม
มนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 77
ลาดับที่ 3
บาท
100,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

4,815,040

บาท

รวม

3,803,040

บาท

รวม

3,803,040

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
แก่พนักงานเทศบาล เป็นต้น

จานวน

2,538,720

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น ค่าตอบแทน
รายเดือนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มสาหรับ
คุณวุฒิ สาหรับผู้ที่มีสิทธิตามระเบียบ

จานวน

67,200

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง สาหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

จานวน

103,200

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่เทศบาลทาสัญญาจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

จานวน

1,021,920

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น

จานวน

72,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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งบดาเนินงาน

รวม

952,000

บาท

รวม

177,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

จานวน

80,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

จานวน

72,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

25,000

บาท

รวม

500,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

245,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา และอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มาเยี่ยมชม ดูงาน ตรวจงาน หรือศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทศบาล ฯลฯ
โดยตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท. 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม และอื่นๆ

หน้า : 35/100

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562 14:05:48

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น เข่ง แปรง ถังรองรับขยะมูลฝอย และอื่นๆ

จานวน

10,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์
แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ากลั่น แบตเตอรี่ น้ามันเบรค และอื่นๆ

จานวน

15,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในราชการ
เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง และอื่นๆ

จานวน

50,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี และอื่น ๆ

จานวน

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แป้นพิมพ์
เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง
ไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ

จานวน

80,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองยโสธร จานวน 3 แห่ง และอุทยานศูนย์การเรียนรู้

รวม
จานวน

30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จานวน

25,000

บาท

รวม

60,000

บาท

รวม

60,000

บาท

จานวน

8,100

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางานขนาดกลาง หนังเทียมมีโช๊ค
จานวน 6 ตัว ๆ ละ 1,350 บาท
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

บาท
5,000 บาท
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เก้าอี้อเนกประสงค์

จานวน

6,000

บาท

จานวน

14,400

บาท

จานวน

6,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ หนังเทียม ขาเหล็ก
จานวน 10 ตัว ๆ ละ 600 บาท
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
โต๊ะอเนกประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ (โต๊ะพับขาว)
ขนาด 80x180 ซม. จานวน 6 ตัว ๆ ละ 2,400 บาท
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลาโพงอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลาโพงอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่
จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1) เป็นลาโพงอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่มีแอมป์ในตัว
ไม่น้อยกว่า 60 watt
2) ขนาดของลาโพงไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
3) มี Bluetooth ในตัว สามารถเล่นไฟล์ MP3 ได้
4) มีไมล์ลอยและช่องเสียบไมล์ลอย 2 ช่อง
5) มีแบตเตอร์รี่ในตัวและสามารถชาร์จได้
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 3

จานวน

7,500

บาท

จานวน

18,000

บาท

รวม

112,180,588

บาท

รวม

78,801,900

บาท

รวม

78,801,900

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
แก่พนักงานครูเทศบาล

จานวน

59,353,980

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น ค่าตอบแทน
รายเดือนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มสาหรับ
คุณวุฒิ สาหรับผู้ที่มีสิทธิตามระเบียบ

จานวน

5,266,800

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ
(Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้
ไม่น้อยกว่า 20 ppm
-สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ สาหรับพนักครูเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบ

จานวน

6,820,800

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาแก่ลูกจ้างประจา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจา ตามกฎหมาย

จานวน

454,680

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่เทศบาลทาสัญญาจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกอบด้วยพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ในสถานศึกษา 3 แห่ง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร

จานวน

6,449,640

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานโรงเรียนสังกัดเทศบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จานวน

456,000

บาท

รวม

32,928,688

บาท

รวม

342,500

บาท

จานวน

342,500

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสาหรับวิทยฐานะ
ชานาญการ (ประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) จานวน 10,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสาหรับวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
จานวน 322,500 บาท ดังนี้
2.1) คณะกรรมการประเมินผลงานด้านวินัยคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน
(เฉพาะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก)
จานวน 37,500 บาท
2.2) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
จานวน 285,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการประเมินผลงานด้านผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
จานวน 10,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการเข้าค่ายทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ระดับชั้น ป.1 - ป.6
(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และอังกฤษ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายทางวิชาการ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ระดับชั้น ป.1-ป.6
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝีกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 112 ลาดับที่ 1
โครงการแข่งขันทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

26,822,258

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทางวิชาการ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จาเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 114 ลาดับที่ 6
โครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่ง
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยการนานักเรียนไปสอบแข่งขัน
นักเรียนคนเก่งตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดขึ้น
เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
หน้าที่ 113 ลาดับที่ 4
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตามที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้จัดขึ้น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 112 ลาดับที่ 2
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จานวน

15,000

บาท

โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร
ทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
หน้าที่ 174 ลาดับที่ 1

จานวน

300,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จานวน

25,957,258

บาท

โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ของเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ ค่าเข้าเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 112 ลาดับที่ 3

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
โดยเมื่อได้รับการจัดสรรให้ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
รายละเอียดดังนี้
1.1 ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
จานวน 12,089,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
สาหรับเด็กประถมวัย เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร โดยจัดสรร
งบประมาณในอัตรา 20 บาท/คน/วัน จานวน 245 วัน
สาหรับเด็กประถมวัยจานวน 200 วัน สาหรับเด็กอนุบาล
และระดับประถมศึกษาดังนี้
1) โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
จานวน 4,224,000 บาท
2) โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
จานวน 4,828,000 บาท
3) โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม
จานวน 2,724,000 บาท
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองยโสธร
จานวน 313,600 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
หน้าที่ 116 ลาดับที่ 14
1.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
จานวน 3,119,400 บาท
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1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร เช่น เป็นค่าวิทยากร
ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดทาเอกสารและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จัดสรรงบประมาณในอัตรา
โรงเรียนละ 20,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 117 ลาดับที่ 17
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในโรงเรียน
จานวน 50,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
โรงเรียนละ 9,600 บาท เป็นเงิน 28,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต
ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท
เป็นเงิน 21,600 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 123 ลาดับที่ 24
1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธรจัดสรรงบประมาณในอัตรา
โรงเรียนละ 100,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 117 ลาดับที่ 15
1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
ในสังกัดจัดสรรงบประมาณในอัตราโรงเรียนละ 50,000 บาท
เป็นเงิน 150,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 116 ลาดับที่ 13
1.2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
จานวน 750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
จัดสรรงบประมาณในอัตราโรงเรียนละ 250,000 บาท
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 115 ลาดับที่ 10
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1.2.6 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทาแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่นของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร
จัดสรรงบประมาณในอัตราโรงเรียนละ 50,000 ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 126 ลาดับที่ 31
1.2.7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จานวน 402,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล
ของโรงเรียนในสังกัด ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
โดยได้รับจัดสรรในอัตราคนละ 3,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 115 ลาดับที่ 9
1.2.8 ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา จานวน 357,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา โดยการจัดอบรมนักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองยโสธร ให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติด
เช่น ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โรงเรียนละ 15,000 บาท ,
ครูแกนนา โรงเรียนละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท เจ้าหน้าที่อปท.ๆ
ละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท,สถานศึกษาดีเด่น
โรงเรียนประมาณ 100,000 บาท
-ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 121 ลาดับที่ 22
1.2.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.
และการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในจังหวัดยโสธร
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.
และการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในจังหวัดยโสธร โดยการ
นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ค่าเข้าค่ายฝึกซ้อมค่าพาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานครูและนักเรียน ค่าชุดแข่งขัน ค่าเช่าที่พัก
ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าจ้างเหมารถ โดยสารปรับอากาศ
ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 129 ลาดับที่ 2
1.2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา จัดสรรงบประมาณในอัตราโรงเรียนละ
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50,000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 120 ลาดับที่ 20
1.2.11 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 126 ลาดับที่ 29
1.2.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดขบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดขบวนการเรียน
การสอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง" จัดสรรงบประมาณในอัตรา
โรงเรียนละ 100,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 126 ลาดับที่ 30
1.2.13 ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา จัดสรรงบประมาณ
ในอัตราโรงเรียนละ 200,000 บาท **เฉพาะเทศบาลนคร
และเทศบาลเมืองเท่านั้น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 121 ลาดับที่ 1
1.3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
จานวน 50,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน) ให้กับ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร ระดับประถมศึกษา
(ป.1-ป.6) อัตราคนละ 500 บาท/คน
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
1) โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
รวม 16,000 บาท
- ระดับประถมศึกษา จานวน 16,000 บาท
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2) โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
รวม 34,500 บาท
- ระดับประถมศึกษา จานวน 34,500 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 123 ลาดับที่ 25
1.4 ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม 10,588,958 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ฐานข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
เป็นไปตามหนังสือ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังนี้
1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
รวม 5,457,400 บาท
1) โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
รวม 2,006,400 บาท
- ระดับประถมศึกษา จานวน 2,006,400 บาท
2) โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
รวม 2,293,300 บาท
- ระดับประถมศึกษา จานวน 2,293,300 บาท
3) โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม
รวม 1,157,700 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 1,157,700 บาท
2) ค่าหนังสือเรียน
รวม 1,714,738 บาท
1) โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
รวม 737,692 บาท
- ระดับประถมศึกษา จานวน 737,692 บาท
2) โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
รวม 840,846 บาท
- ระดับประถมศึกษา จานวน 840,846 บาท
3) โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม
รวม 136,200 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 136,200 บาท
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
รวม 1,018,770 บาท
1) โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
รวม 411,840 บาท
- ระดับประถมศึกษา จานวน 411,840 บาท
2) โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
รวม 470,730 บาท
- ระดับประถมศึกษา จานวน 470,730 บาท
3) โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม
รวม 136,200 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 136,200 บาท
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
รวม 1,018,980บาท
1) โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
รวม 380,160 บาท
- ระดับประถมศึกษา จานวน 380,160 บาท
2) โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
รวม 434,520 บาท
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- ระดับประถมศึกษา จานวน 434,520 บาท
3) โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม
รวม 204,300 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 204,300 บาท
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รวม 1,379,070 บาท
1) โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
รวม 506,880 บาท
- ระดับประถมศึกษา จานวน 506,880 บาท
2) โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
รวม 579,360 บาท
- ระดับประถมศึกษา จานวน 579,360 บาท
3) โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม
รวม 292,830 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 292,830 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 124 ลาดับที่ 26
1.5 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
รวม 108,800 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สาหรับเด็กประถมวัย (อายุตั้งแต่ 2-5 ปี)
อัตราคนละ 1,700 บาท/คน/ปี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561(ฐานข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กเล็ก
และนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล),ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองยโสธร โดยจัดสรรงบประมาณ ในอัตรา 7.37 บาท/คน/วัน
สาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน 260 วัน
และประถมศึกษาปีท1
ี่ -6 จานวน 260 วัน ตามข้อมูลจานวนเด็ก
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561(ฐานข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
1) โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
จานวน 2,023,507 บาท
2) โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
จานวน 2,312,853 บาท
3) โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม
จานวน 1,304,932 บาท
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 122,637 บาท
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

5,763,930

บาท

จานวน

5,763,930

บาท

รวม

450,000

บาท

รวม

450,000

บาท
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จานวน

450,000

บาท

รวม

29,759,273

บาท

รวม

22,589,280

บาท

รวม

22,589,280

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
แก่พนักงานครูเทศบาล

จานวน

18,046,080

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล
เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
และเงินเพิ่มสาหรับคุณวุฒิ เป็นต้น สาหรับผู้ที่มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ

จานวน

2,103,600

บาท

เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะ สาหรับพนักครูเทศบาล
ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ

จานวน

2,439,600

บาท

รวม

7,169,993

บาท

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองยโสธร
เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร โรงเรียนละ 150,000 บาท
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 125 ลาดับที่ 28
งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
โดยเมื่อได้รับการจัดสรรให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 รายละเอียดดังนี้
1.1ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
จานวน 129,000 บาท
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล จานวน 129,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเทศบาล
ของโรงเรียนในสังกัดระดับมัธยมศึกษาโดยได้รับจัดสรรให้
อัตราคนละ 3,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 115 ลาดับที่ 9
2.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน) จานวน 132,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน) ระดับมัธยมศึกษา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
1) โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
รวม 75,000 บาท
2) โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
รวม 57,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

รวม

7,169,993

บาท

จานวน

7,169,993

บาท
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 123 ลาดับที่ 25
3.ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 6,908,993 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ฐานข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 124 ลาดับที่ 26
รายละเอียดดังนี้
3.1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
รวม 3,920,700 บาท
1) โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
รวม 3,063,200 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา
จานวน 3,063,200 บาท
2) โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
รวม 857,500 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา
จานวน 857,500 บาท
3.2) ค่าหนังสือเรียน
รวม 1,025,703 บาท
1) โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
รวม 817,376 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา
จานวน 817,376 บาท
2) โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
รวม 208,327 บาท
- ระดับมัธยมต้น
จานวน 208,327 บาท
3.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
รวม 471,380 บาท
1) โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
รวม 368,480 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา จานวน 368,480 บาท
2) โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
รวม 102,900 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา จานวน 102,900 บาท
3.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
รวม 506,650 บาท
1) โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
รวม 396,400 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา จานวน 396,400 บาท
2) โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
รวม 110,250 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา
จานวน 110,250 บาท
3.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รวม 984,560 บาท
1) โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
รวม 768,960 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา จานวน 768,960 บาท
2) โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
รวม 215,600บาท
- ระดับมัธยมศึกษา จานวน 215,600 บาท
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

511,800

บาท

รวม

180,000

บาท

รวม

180,000

บาท

จานวน

180,000

บาท

รวม

331,800

บาท

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

170,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

60,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม และอื่นๆ

จานวน

10,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น เข่ง แปรง ถังรองรับขยะมูลฝอย และอื่นๆ

จานวน

10,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี และอื่น ๆ

จานวน

20,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่เทศบาลทาสัญญาจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา และอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
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วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แป้นพิมพ์
เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง
ไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ

จานวน

20,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของอาคารอุทยานศูนย์การเรียนรู้
เทศบาลเมืองยโสธร

รวม
จานวน

91,800

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ของอาคารอุทยานศูนย์การเรียนรู้
เทศบาลเมืองยโสธร

จานวน

12,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จานวน

19,800

บาท

รวม

3,858,396

บาท

รวม

3,290,316

บาท

รวม

3,290,316

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
แก่พนักงานเทศบาล เป็นต้น

จานวน

1,896,780

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น ค่าตอบแทน
รายเดือนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มสาหรับ
คุณวุฒิ สาหรับผู้ที่มีสิทธิตามระเบียบ

จานวน

67,200

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง สาหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

จานวน

85,200

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่เทศบาลทาสัญญาจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

จานวน

1,111,716

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น

จานวน

129,420

บาท

บาท
60,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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งบดาเนินงาน

รวม

505,000

บาท

รวม

112,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

จานวน

20,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

จานวน

42,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

50,000

บาท

รวม

240,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

รวม

133,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม และอื่นๆ

จานวน

50,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น เข่ง แปรง ถังรองรับขยะมูลฝอย และอื่นๆ

จานวน

5,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา และอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์
แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ากลั่น แบตเตอรี่ น้ามันเบรค และอื่นๆ

จานวน

3,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในราชการ
เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง และอื่นๆ

จานวน

5,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม และอื่น ๆ

จานวน

20,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แป้นพิมพ์
เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง
ไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ

จานวน

50,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

63,080

บาท

รวม

63,080

บาท

จานวน

2,900

บาท

จานวน

1,780

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน ขนาดกลาง หนังเทียม มีโช๊ค
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,450 บาท
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ตู้เก็บของ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บของ 4 ช่อง พร้อมกุญแจ
จานวน 2 หลัง ๆ ละ 890 บาท
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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จานวน

7,900

บาท

โต๊ะรับแขก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก จานวน 1 ชุด
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

จานวน

7,500

บาท

โต๊ะอเนกประสงค์

จานวน

9,600

บาท

จานวน

7,700

บาท

ตู้โชว์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โชว์ ประตูเปิด 2 บาน มีชั้นข้างสีขาว
จานวน 1 ชุด
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะพับขาว
ขนาด 80x180 ซม. จานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,400 บาท
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
พัดลม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ขนาด 25 นิ้ว
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,850 บาท
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 214 ลาดับที่ 4
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยประมวลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
-สามารถใช้ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

จานวน

17,000

บาท

หน้า : 55/100

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562 14:05:48

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Lnk
Tank Printer)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Lnk tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier , Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Lnk Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที(ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
-สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

จานวน

8,000

บาท
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จานวน

700

รวม
รวม

3,054,700

รวม

1,069,800

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
แก่พนักงานเทศบาล เป็นต้น

จานวน

571,800

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง สาหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

จานวน

18,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่เทศบาลทาสัญญาจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

จานวน

432,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น

จานวน

48,000

บาท

รวม

1,342,500

บาท

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts
ได้เป็นอย่างน้อย
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 213 ลาดับที่ 3
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

บาท
1,069,800 บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

1,302,500

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา และอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มาเยี่ยมชม ดูงาน ตรวจงาน หรือศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทศบาล ฯลฯ
โดยตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท. 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการคาร์บอนฟุตปริ้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคาร์บอนฟุตปริ้น
เทศบาลเมืองยโสธร เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ายานพาหนะ ค่าประกาศนียบัตร
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝีกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 140 ลาดับที่ 2
โครงการถนนอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนอาหารปลอดภัย
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่ายานพาหนะ ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ในการฝีกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 97 ลาดับที่ 17
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จานวน

600,000

บาท

โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเพื่อมุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Green
City)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
เพื่อมุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Green City) เช่น ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่ายานพาหนะ ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ในการฝีกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 141 ลาดับที่ 4

จานวน

50,000

บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

จานวน

50,000

บาท

โครงการพัฒนาการสาธารณสุขในเขตเมือง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการสาธารณสุข
ในเขตเมือง ในการอบรมประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน
เช่น ค่าจัดซื้อดอกไม้ ธูป เทียน ของขวัญ ของรางวัล
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าเช่า/จ้างเหมายานพาหนะ
ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 88 ลาดับที่ 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ายานพาหนะ ค่าประกาศนียบัตร
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝีกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 88 ลาดับที่ 1
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง
พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 105 ลาดับที่ 26

จานวน

82,500

บาท

โครงการอบรมผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ประกอบการ
ในงานสุขาภิบาลอาหาร เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ายานพาหนะ
ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝีกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 90 ลาดับที่ 5
โครงการอบรมสุขาภิบาลในตลาดสด

จานวน

100,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสุขาภิบาลในตลาดสด
เช่น ค่าจัดซื้อดอกไม้ ธูป เทียน ค่าเอกสารและอุปกรณ์ ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าเช่า/จ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก
ค่าจัดทาป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 89 ลาดับที่ 3
โครงการอบรมสุขาภิบาลร้านเสริมสวย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสุขาภิบาลร้านเสริมสวย
ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาล
ร้านเสริมสวย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 91 ลาดับที่ 6
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จานวน

20,000

รวม
จานวน

30,000

รวม

118,000

บาท

รวม

118,000

บาท

จานวน

118,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

524,400

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

524,400

บาท

จานวน

64,400

บาท

โครงการอบรมสุขาภิบาลโรงแรม-หอพักการบริการด้านสาธารณสุข

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสุขาภิบาลโรงแรม-หอพัก
การบริการด้านสาธารณสุขในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
กลุ่มผู้ประกอบการด้านโรงแรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 89 ลาดับที่ 4
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่จาเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ายาต่างๆ เวชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ ถุงมือ สาลีและผ้าพันแผล และอื่น ๆ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน

บาท
30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 59,000 บาท
ซึ่งมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1.ปริมาณการฉีดพ่นน้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2.ถังบรรจุน้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3.กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 213 ลาดับที่ 1

เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ อสม. ในเขต
เทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานของ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร
ชุมชนละ 2,800 บาท จานวน 23 ชุมชน เป็นเงิน 64,400 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 99 ลาดับที่ 20
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จานวน

460,000

บาท

รวม

956,084

บาท

รวม

900,084

บาท

รวม

900,084

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
แก่พนักงานเทศบาล เป็นต้น

จานวน

653,220

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น ค่าตอบแทน
รายเดือนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มสาหรับ
คุณวุฒิ สาหรับผู้ที่มีสิทธิตามระเบียบ

จานวน

18,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง สาหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

จานวน

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่เทศบาลทาสัญญาจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

จานวน

186,864

บาท

รวม

56,000

บาท

รวม

20,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ

จานวน

10,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

จานวน

5,000

บาท

เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข หรือกิจการรมอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ ชุมชนละ 20,000 บาท
จานวน 23 ชุมชน เป็นเงิน 460,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 106 ลาดับที่ 27
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

5,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

14,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม และอื่นๆ

จานวน

3,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น เข่ง แปรง ถังรองรับขยะมูลฝอย และอื่นๆ

จานวน

2,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์
แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ากลั่น แบตเตอรี่ น้ามันเบรค และอื่นๆ

จานวน

1,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในราชการ
เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง และอื่นๆ

จานวน

3,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา และอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
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วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แป้นพิมพ์
เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง
ไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ

จานวน

5,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของเทศบาลที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลและค่าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่ใช้ติดต่อราชการ

รวม
จานวน

2,000

รวม

1,965,160

บาท

รวม

1,220,160

บาท

รวม

1,220,160

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
แก่พนักงานเทศบาล เป็นต้น

จานวน

946,680

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
และเงินเพิ่มสาหรับคุณวุฒิ สาหรับผู้ที่มีสิทธิตามระเบียบ

จานวน

86,280

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง สาหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

จานวน

67,200

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่เทศบาลทาสัญญาจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

จานวน

108,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น

จานวน

12,000

บาท

รวม

745,000

บาท

รวม

204,000

บาท

จานวน

144,000

บาท

บาท
2,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

60,000

บาท

รวม

200,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

รวม

320,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม และอื่นๆ

จานวน

150,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น เข่ง แปรง ถังรองรับขยะมูลฝอย และอื่นๆ

จานวน

20,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์
แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ากลั่น แบตเตอรี่ น้ามันเบรค และอื่นๆ

จานวน

20,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในราชการ
เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง และอื่นๆ

จานวน

40,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม และอื่น ๆ

จานวน

50,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา และอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
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วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แป้นพิมพ์
เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง
ไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ

จานวน

40,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

รวม
จานวน

21,000

งานไฟฟ้าถนน

รวม

15,674,592

บาท

งบบุคลากร

รวม

5,491,092

บาท

รวม

5,491,092

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
แก่พนักงานเทศบาล เป็นต้น

จานวน

3,604,920

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง สาหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

จานวน

36,000

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาแก่ลูกจ้างประจา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจา ตามกฎหมาย

จานวน

252,120

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่เทศบาลทาสัญญาจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

จานวน

1,432,632

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น

จานวน

165,420

บาท

รวม

4,455,000

บาท

รวม

200,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

จานวน

150,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

50,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

บาท

บาท
21,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

1,330,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

1,200,000

บาท

รวม

2,725,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม และอื่นๆ

จานวน

50,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่วิทยุ
เครื่องขยายเสียง วัสดุอุปกรณ์ระบบเสียง ไร้สาย และอื่นๆ

จานวน

1,500,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น เข่ง แปรง ถังรองรับขยะมูลฝอย และอื่นๆ

จานวน

5,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์
กระเบื้อง สี แปรงทาสี และอื่น ๆ

จานวน

700,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์
แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ากลั่น แบตเตอรี่ น้ามันเบรค และอื่นๆ

จานวน

100,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในราชการ
เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง และอื่นๆ

จานวน

300,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา และอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี และอื่น ๆ

จานวน

10,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้า ถุงมือ
เสื้อกันน้าฝน ชุดผจญเพลิง วัสดุเครื่องแต่งกายสาหรับ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

จานวน

30,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แป้นพิมพ์
เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง
ไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ

จานวน

30,000

บาท

รวม

200,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารสถานที่ของเทศบาล
และค่าไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่เกินสิทธิ ตามหนังสือการปรับฐาน
คานวนสิทธิ์การใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2552
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สารวจ
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา

รวม

4,728,500

บาท

รวม

24,500

บาท

จานวน

24,500

บาท

รวม

4,704,000

บาท

จานวน

592,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
2) มีจอภาพแสดงผลแบบ LED
3) บันทึกข้อมูลตาแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด
และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง
4) บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตาแหน่ง
สถานที่สาคัญไม่น้อยกว่า 500,000 ตาแหน่ง
6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูง
โดยการวัดความดันบรรยากาศ
7) มีพอร์ตสาหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง
USB port แบบ High-Speed
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 219 ลาดับที่ 8

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ถนนรัตนเขต (หลังศาล)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า
ถนนรัตนเขต (หลังศาล) หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร
ยาวรวม 19 เมตร หรือพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 95 ตารางเมตร
ท่อระบายน้า 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร
ยาวรวม 19 เมตร (2 ฝั่ง) คืนผิวถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
กว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 152 เมตร หรือพื้นที่ถนน
ไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร (2 ฝั่ง) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 38.00 เมตร
หรือพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้า
0.30 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร ยาวรวม 38 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองยโสธร ที่ ทม.ยส.1505/62
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 56 ลาดับที่ 49
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบาน้า ถนนเรืองไทยพัฒนา (ดอน
ย่าหล่า)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้า
ถนนเรืองไทยพัฒนา (ดอนย่าหล่า) หนา 0.15 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 140 เมตร หรือพื้นที่ถนน
ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ท่อระบายน้าขนาด 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร ยาวรวม 140 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองยโสธร ที่ ทม.ยส.0203/62
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 50 (2), 53 (5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 54 ลาดับที่ 46

จานวน

757,000

บาท

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้า ถนนวารีราชเดช ซอย 1
(หลังปั้มบางจากเก่า)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้า
ถนนวารีราชเดช ซอย 1 (หลังปั้มบางจากเก่า) หนา 0.15 เมตร
กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 59 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 295 ตารางเมตร ท่อระบายน้าขนาด 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร ยาวรวม 59 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองยโสธร ที่ ทม.ยส. 0103/62
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 50 (2), 53 (5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 53 ลาดับที่ 45

จานวน

370,000

บาท

โครงการขยายถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้า ซอยชากังราว (ส่วนต่อเนื่อง) จานวน

586,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า
ซอยชากังราว (ส่วนต่อเนื่อง) หนา 0.15 เมตร
กว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 169 เมตร หรือพื้นที่ถนน
ไม่น้อยกว่า 169 ตารางเมตร ท่อระบายน้าขนาด 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร ยาวรวม 169 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองยโสธร ที่ ทม.ยส.0105/62
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 55 ลาดับที่ 47
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลล์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ (รุ่งเจริญ)
ถนนวิทยะธารงค์ ซอย 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยสาธารณะ (รุ่งเจริญ) ถนนวิทยะธารงค์ ซอย 2
หนา 4.00 เซนติเมตร กว้าง 4.00 - 5.50 เมตร
ยาว 134 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 583 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองยโสธร ที่ ทม.ยส.1205/62
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 50 (2), 53 (5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 50 ลาดับที่ 36

จานวน

174,000

บาท

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลล์ติกคอนกรีต ถนนวารีราชเดช ซอย 1
(ทางเข้าหมู่บ้านเปี่ยมสุข)
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนวารีราชเดช ซอย 1 (ทางเข้าหมู่บ้านเปี่ยมสุข)
หนา 4.00 เซนติเมตร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 179 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,182 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองยโสธร ที่ ทม.ยส.1005/62
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 50 (2), 53 (5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 57 ลาดับที่ 51

จานวน

336,000

บาท

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลล์ติกคอนกรีต และก่อสร้างท่อระบายน้า
ถนนวิทยะธารงค์ ซอย 1, 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
และก่อสร้างท่อระบายน้า ถนนวิทยะธารงค์ ซอย 1, 3
หนา 4.00 เซนติเมตร กว้าง 4.00 - 9.00 เมตร
ยาว 1,110 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,942 ตารางเมตร
ท่อระบายน้าขนาด 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร
ยาวรวม 65 เมตร คืนผิวถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
กว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 65 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
65 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองยโสธร
ที่ ทม.ยส. 1305/62
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 50 (2), 53 (5)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 49 ลาดับที่ 35

จานวน

1,889,000

บาท
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

1,000,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

1,000,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

รวม

8,276,384

บาท

รวม

2,148,384

บาท

รวม

2,148,384

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
แก่พนักงานเทศบาล เป็นต้น

จานวน

297,900

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่เทศบาลทาสัญญาจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

จานวน

1,682,484

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น

จานวน

168,000

บาท

รวม

6,090,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

3,600,000

บาท

จานวน

3,000,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รายจ่ายอื่น
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าค้างจ่ายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดยโสธร ตามหนังสือที่ มท 5308.18/ยส 58846/6560
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา และอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จานวน

550,000

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น เข่ง แปรง ถังรองรับขยะมูลฝอย และอื่นๆ

รวม
จานวน

1,740,000

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์
กระเบื้อง สี แปรงทาสี และอื่น ๆ

จานวน

300,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์
แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ากลั่น แบตเตอรี่ น้ามันเบรค และอื่นๆ

จานวน

50,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในราชการ
เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง และอื่นๆ

จานวน

300,000

บาท

วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืช วัสดุเพราะชา ผ้าใบหรือพลาสติก และอื่น ๆ

จานวน

1,000,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม และอื่น ๆ

จานวน

30,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้า ถุงมือ
เสื้อกันน้าฝน ชุดผจญเพลิง วัสดุเครื่องแต่งกายสาหรับ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

จานวน

30,000

บาท

รวม

700,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารสถานที่ของเทศบาล
และค่าไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่เกินสิทธิ
-เป็นไปตามหนังสือการปรับฐานคานวนสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะ
ของเทศบาล ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271
ลงวันที่ 23 พ.ย. 2552

บาท

บาท
30,000 บาท
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ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของอาคารสถานที่ของเทศบาล
และสวนสาธารณะต่างๆ

จานวน

200,000

รวม
รวม

38,000

จานวน

38,000

บาท

รวม

23,800,456

บาท

รวม

6,792,456

บาท

รวม

6,792,456

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาแก่ลูกจ้างประจา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจา ตามกฎหมาย

จานวน

514,320

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่เทศบาลทาสัญญาจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

จานวน

5,560,716

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น

จานวน

717,420

บาท

รวม

16,961,200

บาท

รวม

170,000

บาท

จานวน

170,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้า

บาท

บาท
38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 219 ลาดับที่ 7
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จานวน 100,000 บาท
2) กองช่างสุขาภิบาล
จานวน 70,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

9,941,200

บาท

จานวน

7,571,200

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(หน่วยงานผู้เบิก: กองช่างสุขาภิบาล)
โครงการขับเคลื่อนเทศบาลเมืองยโสธรสู่ชุมชนน่าอยู่ที่สุด

จานวน

200,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และอื่น ๆ
1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จานวน 6,673,200 บาท
2) กองช่างสุขาภิบาล
จานวน 898,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนเทศบาล
เมืองยโสธรสู่ชุมชนน่าอยู่ที่สุด เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 142 ลาดับที่ 2
(หน่วยงานผู้เบิก: กองสาธารณสุขฯ)
โครงการถนนสีเขียว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนสีเขียว
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 143 ลาดับที่ 4
(หน่วยงานผู้เบิก: กองสาธารณสุขฯ)
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จานวน

50,000

บาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน ลูกจ้าง และศึกษาดูงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน ลูกจ้าง และศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม
ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 172 ลาดับที่ 1
(หน่วยงานผู้เบิก: กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

300,000

บาท

โครงการหน้าบ้านน่ามอง

จานวน

50,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

โครงการธนาคารขยะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธนาคารขยะ เช่น ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 143 ลาดับที่ 3
(หน่วยงานผู้เบิก: กองสาธารณสุขฯ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 142 ลาดับที่ 1
(หน่วยงานผู้เบิก: กองสาธารณสุขฯ)
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
(อถล.) เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 141 ลาดับที่ 3
(หน่วยงานผู้เบิก: กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จานวน 400,000 บาท
2) กองช่างสุขาภิบาล
จานวน 1,200,000 บาท

จานวน

1,600,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม และอื่นๆ
(หน่วยงานผู้เบิก: กองช่างสุขาภิบาล)

รวม
จานวน

6,120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่วิทยุ
เครื่องขยายเสียง วัสดุอุปกรณ์ระบบเสียง ไร้สาย และอื่นๆ
(หน่วยงานผู้เบิก: กองช่างสุขาภิบาล)

จานวน

20,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง
ไม้กวาด เข่ง มีด ตะกร้าหรือถังขยะ หรือถุงพลาสติก
ใส่เศษของหรือขยะ ซองยา ถุงใส่ยา ชุดกาแฟ และอื่น ๆ
1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จานวน 500,000 บาท
2) กองช่างสุขาภิบาล
จานวน 120,000 บาท

จานวน

620,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ตะปู อิฐ
ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อต่าง ๆ และอื่นๆ
1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จานวน 20,000 บาท
2) กองช่างสุขาภิบาล
จานวน 500,000 บาท

จานวน

520,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ากลั่น แบตเตอรี่ น้ามันเบรค และอื่นๆ
1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จานวน 200,000 บาท
2) กองช่างสุขาภิบาล
จานวน 500,000 บาท

จานวน

700,000

บาท

บาท
60,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสาหรับยานพาหนะ
และเครื่องจักรที่ใช้ในราชการ เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน
น้ามันเครื่อง และอื่นๆ
1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จานวน 1,500,000 บาท
2) กองช่างสุขาภิบาล
จานวน 2,300,000 บาท

จานวน

3,800,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ยา แอลกอฮอร์ ผ้าพันแผล
เวชภัณฑ์ ถุงมือ น้ายาต่างๆ และอื่นๆ
(หน่วยงานผู้เบิก: กองช่างสุขาภิบาล)

จานวน

300,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงาน
เสื้อกันฝน ชุดป้องกันสารเคมี รองเท้า หมวก ถุงมือ และอื่นๆ
1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จานวน 50,000 บาท
2) กองช่างสุขาภิบาล
จานวน 20,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

จานวน

70,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แป้นพิมพ์
เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง
ไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ
(หน่วยงานผู้เบิก: กองช่างสุขาภิบาล)
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

30,000

บาท

รวม

730,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
และค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้าและอาคารสานักงาน
บ่อบาบัดน้าเสีย
(หน่วยงานผู้เบิก:กองช่างสุขาภิบาล)

จานวน

700,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานผู้เบิก:กองช่างสุขาภิบาล)

จานวน

30,000

บาท
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งบลงทุน

รวม

21,800

บาท

รวม

21,800

บาท

จานวน

21,800

บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

25,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

25,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

งานบาบัดน้าเสีย

รวม

8,518,904

บาท

งบบุคลากร

รวม

3,113,904

บาท

รวม

3,113,904

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
แก่พนักงานเทศบาล เป็นต้น

จานวน

784,620

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น ค่าตอบแทน
รายเดือนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มสาหรับ
คุณวุฒิ สาหรับผู้ที่มีสิทธิตามระเบียบ

จานวน

67,200

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง สาหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

จานวน

67,200

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,900 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้
1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2.เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ากว่า 1.4 แรงม้า
3.ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 30 ซีซี
4.พร้อมใบมีด
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 215 ลาดับที่ 1
(หน่วยงานผู้เบิก: กองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่ปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 20,000 บาท
2) กองช่างสุขาภิบาล จานวน 5,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่เทศบาลทาสัญญาจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

จานวน

1,990,884

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
เช่น ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น

จานวน

204,000

บาท

รวม

5,379,000

บาท

รวม

50,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

จานวน

40,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

10,000

บาท

รวม

2,904,000

บาท

จานวน

2,074,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

800,000

บาท

รวม

1,510,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา และอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม และอื่นๆ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่วิทยุ
เครื่องขยายเสียง วัสดุอุปกรณ์ระบบเสียง ไร้สาย และอื่นๆ

จานวน

20,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น เข่ง แปรง ถังรองรับขยะมูลฝอย และอื่นๆ

จานวน

50,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์
กระเบื้อง สี แปรงทาสี และอื่น ๆ

จานวน

300,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์
แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ากลั่น แบตเตอรี่ น้ามันเบรค และอื่นๆ

จานวน

300,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในราชการ
เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง และอื่นๆ

จานวน

500,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ยา แอลกอฮอร์ ผ้าพันแผล
เวชภัณฑ์ ถุงมือ น้ายาต่างๆ และอื่น ๆ

จานวน

200,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้า ถุงมือ
เสื้อกันน้าฝน ชุดผจญเพลิง วัสดุเครื่องแต่งกายสาหรับ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
-เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

จานวน

30,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แป้นพิมพ์
เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง
ไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ

จานวน

30,000

บาท

รวม

915,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของของสถานีสูบน้าและอาคารสานักงาน
บ่อบาบัดน้าเสีย

จานวน

800,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของอาคารบ่อบาบัดน้าเสีย

จานวน

60,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของเทศบาลที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลและค่าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่ใช้ติดต่อราชการ

จานวน

25,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จานวน

30,000

บาท

รวม

21,000

บาท

รวม

21,000

บาท

จานวน

21,000

บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

5,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

3,481,430

บาท

รวม
รวม

2,609,280

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
แก่พนักงานเทศบาล เป็นต้น

จานวน

1,883,040

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น ค่าตอบแทน
รายเดือนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มสาหรับ
คุณวุฒิ สาหรับผู้ที่มีสิทธิตามระเบียบ

จานวน

67,200

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องตบดิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1)ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
2)น้าหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
3)แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 217 ลาดับที่ 6

รายจ่ายอื่น
ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

บาท
2,609,280 บาท
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เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง สาหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

จานวน

85,200

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่เทศบาลทาสัญญาจ้าง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

จานวน

573,840

บาท

รวม

799,000

บาท

รวม

132,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

จานวน

20,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

จานวน

72,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

40,000

บาท

รวม

390,000

บาท

จานวน

220,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา และอื่นๆ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มาเยี่ยมชม ดูงาน ตรวจงาน หรือศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทศบาล ฯลฯ
โดยตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท. 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จานวน

30,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม และอื่นๆ

รวม
จานวน

190,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่วิทยุ
เครื่องขยายเสียง วัสดุอุปกรณ์ระบบเสียง ไร้สาย และอื่นๆ

จานวน

20,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น เข่ง แปรง ถังรองรับขยะมูลฝอย และอื่นๆ

จานวน

20,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์
แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ากลั่น แบตเตอรี่ น้ามันเบรค และอื่นๆ

จานวน

20,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในราชการ
เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง และอื่นๆ

จานวน

40,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แป้นพิมพ์
เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่ง
ไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ

จานวน

50,000

บาท

รวม

87,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์บริการผู้สุงอายุและศูนย์แปรรูป
อาหารพื้นเมือง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จานวน

60,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาของศูนย์บริการผู้สูงอายุและศูนย์แปรรูป
อาหารพื้นเมือง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จานวน

15,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จานวน

12,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

บาท

บาท
40,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้

รวม

73,150

บาท

รวม

73,150

บาท

จานวน

7,250

บาท

จานวน

13,800

บาท

จานวน

3,900

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน โครงขา 5 แฉก
ทาด้วยโลหะ มีล้อเลื่อน หมุนได้รอบ ขนาดกว้างxยาวxสูง
54x55x100 เซนติเมตร จานวน 5 ตัว ๆ ละ 1,450 บาท
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ชั้นเก็บเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร ขนาด กว้าง x สูง
91.5 x 175 เซนติเมตร จานวน 3 ตู้ ๆ ละ 4,600 บาท
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต
ขนาดกว้าง x สูง 118.5x88 เซนติเมตร จานวน 1 ตู้
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ธันวาคม 2561 (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่าจานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

จานวน

44,000

บาท
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จานวน

2,800

บาท

จานวน

1,400

บาท

รวม

1,730,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,730,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,730,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 จอ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
-รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel
-มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
-มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts
ได้เป็นอย่างน้อย
-เป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 130 ลาดับที่ 5
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการครอบครัวอบอุ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการครอบครัวอบอุ่น
เช่น ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่จาเป็น
ในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 66 ลาดับที่ 5
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จานวน

150,000

บาท

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่จาเป็น
ในโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 175 ลาดับที่ 1

จานวน

100,000

บาท

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

จานวน

100,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

โครงการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการของผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการจัดกิจกรรม
กีฬา นันทนาการของผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน
เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 73 ลาดับที่ 21

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เช่น ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 67 ลาดับที่ 6
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 72 ลาดับที่ 17

หน้า : 88/100
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จานวน

60,000

บาท

โครงการส่งเสริมอาชีพ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพ
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 70 ลาดับที่ 13

จานวน

70,000

บาท

โครงการสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน

จานวน

100,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

โครงการวัยรุ่นสดใสไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดีมีอนาคต
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการวัยรุ่นสดใส
ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดีมีอนาคต เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 74 ลาดับที่ 22

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการสนับสนุน
การจัดทาแผนชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 68 ลาดับที่ 8
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนย่อยและผู้นาชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการอบรม
คณะกรรมการชุมชนย่อย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 64 ลาดับที่ 1
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จานวน

100,000

บาท

โครงการอบรมผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลเมืองยโสธร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการอบรม
ผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลเมืองยโสธร
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่จาเป็น
ในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 69 ลาดับที่ 12

จานวน

30,000

บาท

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นาชุมชน

จานวน

200,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 65 ลาดับที่ 4

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพผู้นาชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 75 ลาดับที่ 23
โครงการอบรมเยาวชนด้านการพัฒนาชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการอบรม
เยาวชนด้านการพัฒนาชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 67 ลาดับที่ 7
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

470,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

470,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

470,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

170,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนและกีฬาชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดาเนินการโครงการจัดงาน
แข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน และกีฬาชุมชน
เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินหรือของรางวัล
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 130 ลาดับที่ 5
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดาเนินการโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 129 ลาดับที่ 1
โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดาเนินการโครงการจัดงาน
วันเยาวชนแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 130 ลาดับที่ 4
โครงการนันทนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดาเนินการโครงการนันทนาการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า เช่น เงินรางวัล
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
จัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 134 ลาดับที่ 6
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

7,556,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

4,370,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

4,370,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

จานวน

1,500,000

บาท

จานวน

96,000

บาท

จานวน

212,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดงาน
ประเพณีแข่งขันเรือยาว เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 135 ลาดับที่ 8
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 133 ลาดับที่ 1
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 136 ลาดับที่ 9
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 133 ลาดับที่ 3
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จานวน

100,000

บาท

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดงาน
วันเข้าพรรษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 134 ลาดับที่ 4

จานวน

50,000

บาท

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันออกพรรษา

จานวน

12,000

บาท

จานวน

2,000,000

บาท

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดงาน
วันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 133 ลาดับที่ 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดงาน
วันออกพรรษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 134 ลาดับที่ 5
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญีปุ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2556
และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 135 ลาดับที่ 7
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งบเงินอุดหนุน

รวม

3,186,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,186,000

บาท

จานวน

315,000

บาท

จานวน

2,871,000

บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการจัดกิจกรรมทานุบารุงพระพุทธศาสนา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของการจัดกิจกรรม
ทานุบารุงพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
งานสืบสานงานบุญ 9 วัด เป็นต้น โดยสนับสนุน 9 คุ้มวัด 23 ชุมชน
ภายในเขตเทศบาลฯ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก
เทศบาลเมืองยโสธร ทั้งนี้ ต้องถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ.2559
รายละเอียดดังนี้
1.) อุดหนุนโครงการวันเข้าพรรษา 9 ชุมชน
ชุมชนละ10,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท
2.) อุดหนุนโครงการทาบุญถวายภัตตาหารระหว่างพรรษา 9 ชุมชน
ชุมชนละ 10,000 บาท 90,000 บาท
3.) อุดหนุนโครงการงานบุญเก้าวัด 9 ชุมชน
ชุมชนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท
4.) อุดหนุนโครงการงานบุญเก้าวัด 9 ชุมชน
ชุมชนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้า 128 ลาดับที่ 13
โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรม
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์
งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีบุญข้าวจี่
งานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น จานวน 23 ชุมชน
ภายในเขตเทศบาลฯ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เทศบาลเมืองยโสธร ทั้งนี้ต้องถือปฎิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ
.2559 รายละเอียดดังนี้
1.) อุดหนุนโครงการงานประเพณีสงกรานต์ 23 ชุมชน
ชุมชนละ10,000 บาท เป็นเงิน 230,000 บาท
2.) อุดหนุนโครงการงานลอยกระทง 23 ชุมชน
ชุมชนละ 15,000 บาท เป็นเงิน 345,000 บาท
3.) อุดหนุนโครงการงานบุญข้าวจี่ 23 ชุมชน
ชุมชนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 46,000 บาท
4.) อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ 9 ชุมชน
ชุมชนละ 200,000 บาท เป็นเงิน 1,800,000 บาท
5.) อุดหนุนโครงการงานประเพณีแข่งเรือยาว 9 ชุมชน
ชุมชนละ 50,000 บาท เป็นเงิน 450,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ของเทศบาลเมืองยโสธร หน้าที่ 128 ลาดับที่ 12
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

รวม

1,695,000

บาท

รวม

1,695,000

บาท

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

345,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่วิทยุ
เครื่องขยายเสียง วัสดุอุปกรณ์ระบบเสียง ไร้สาย และอื่นๆ

จานวน

50,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น เข่ง แปรง ถังรองรับขยะมูลฝอย และอื่นๆ

จานวน

10,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์
กระเบื้อง สี แปรงทาสี และอื่น ๆ

จานวน

15,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์
แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ากลั่น แบตเตอรี่ น้ามันเบรค และอื่นๆ

จานวน

30,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในราชการ
เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง และอื่นๆ

จานวน

200,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เช่น ชุดตรวจสอบอาหารสดในตลาด น้ายากาจัดยุง
และแมลงวันทรายอะเบท ฟิล์มเอ็กซเรย์ ออกซิเจน น้ายาต่างๆ
เวชภัณฑ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถุงมือ เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ

จานวน

40,000

บาท

รวม

1,200,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาล 1 (ถ.วิทยะธารงค์)
ตลาดสดธนารักษ์
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ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของศูนย์บริการสาธารณสุข
ตลาดสดเทศบาล

จานวน

200,000

รวม
รวม

1,273,720

รวม

723,720

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
แก่พนักงานเทศบาล เป็นต้น

จานวน

490,800

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาแก่ลูกจ้างประจา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจา ตามกฎหมาย

จานวน

232,920

บาท

รวม

550,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

110,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม และอื่นๆ

จานวน

2,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่วิทยุ
เครื่องขยายเสียง วัสดุอุปกรณ์ระบบเสียง ไร้สาย และอื่นๆ

จานวน

10,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น เข่ง แปรง ถังรองรับขยะมูลฝอย และอื่นๆ

จานวน

3,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์
กระเบื้อง สี แปรงทาสี และอื่น ๆ

จานวน

15,000

บาท

งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าใช้สอย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ

บาท

บาท
723,720 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์
แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ากลั่น แบตเตอรี่ น้ามันเบรค และอื่นๆ

จานวน

50,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เช่น ชุดตรวจสอบอาหารสดในตลาด น้ายากาจัดยุง
และแมลงวันทรายอะเบท ฟิล์มเอ็กซเรย์ ออกซิเจน น้ายาต่างๆ
เวชภัณฑ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถุงมือ เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ

จานวน

30,000

บาท

รวม

340,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของ โรงฆ่าสัตว์เทศบาล

จานวน

100,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลฯ

จานวน

240,000

บาท

รวม

41,732,532

บาท

รวม

41,732,532

บาท

รวม

41,732,532

บาท

จานวน

5,060,864

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระหนี้เงินต้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้นให้กับ กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เงินกู้ตามสัญญาเลขที่ 1629/72/2559
จานวน 1,818,710 บาท
2. เงินกู้ตามสัญญาเลขที่ 1688/8/2560
จานวน 3,242,154 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ที่ มท 0808.4/2290 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
(สัญญาเงินกู้เลขที่ 1629/72/2559
ฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559) ชาระเงินต้นเป็นงวดที่ 3
-เป็นไปตามหนังสือสานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ที่ มท 0808.4/3072 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561
(สัญญาเงินกู้เลขที่ 1688/8/2560
ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) ชาระเงินต้นเป็นงวดที่ 2
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
(หน่วยงานผู้เบิก : กองคลัง)
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ค่าชาระดอกเบี้ย
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระดอกเบี้ย กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ดังนี้
1. เงินกู้ตามสัญญาเลขที่ 1629/72/2559
จานวน 485,178 บาท
2. เงินกู้ตามสัญญาเลขที่ 1688/8/2560
จานวน 988,122 บาท
-เป็นไปตามหนังสือสานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ที่ มท 0808.4/2290 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560
(สัญญาเงินกู้เลขที่ 1629/72/2559
ฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559) ชาระเงินต้นเป็นงวดที่ 3
-เป็นไปตามหนังสือสานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
ที่ มท 0808.4/3072 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561
(สัญญาเงินกู้เลขที่ 1688/8/2560
ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) ชาระเงินต้นเป็นงวดที่ 2
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
(หน่วยงานผู้เบิก : กองคลัง)

จานวน

1,473,300

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎกระทรวง
กาหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
ของค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
(ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
เป็นเงิน 23,639,333 บาท) เป็นเงิน 1,182,000 บาท
(หน่วยงานผู้เบิก : สานักปลัดเทศบาล)
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎกระทรวง
กาหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
ของค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
(ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
เป็นเงิน 7,085,640 บาท) เป็นเงิน 354,282 บาท
(หน่วยงานผู้เบิก : กองการศึกษา)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

จานวน

1,536,282

บาท
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ดังนี้
1. ผู้สูงอายุช่วงอายุ 60 - 69 ปี 1,550 คนๆละ 600 บาท
เป็นเงิน 11,160,000 บาท
2. ผู้สูงอายุช่วงอายุ 70 - 79 ปี
800 คนๆละ 700 บาท
เป็นเงิน 6,720,000 บาท
3. ผู้สูงอายุช่วงอายุ 80 - 89 ปี
320 คนๆละ 800 บาท
เป็นเงิน 3,072,000 บาท
4. ผู้สูงอายุช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป
35 คนๆละ 1,000 บาท
เป็นเงิน 420,000 บาท
-เป็นไปตามการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุน
การสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุให้ถือตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยงานผู้เบิก : กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

21,372,000

บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
จานวน 440 คน ๆ ละ 800 บาท/เดือน
(หน่วยงานผู้เบิก : กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

4,224,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
จานวน 7 คนๆ ละ 500 บาทต่อเดือน
(หน่วยงานผู้เบิก : กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

42,000

บาท

สารองจ่าย
เพื่อจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
ข้อ 19 กาหนดให้มีเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีที่จาเป็น
ได้ตามความเหมาะสม
(หน่วยงานผู้เบิก : สานักปลัดเทศบาล)

จานวน

2,997,860

บาท
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จานวน

500,000

บาท

จานวน

184,010

บาท

จานวน

600,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น
สัญญาไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร
กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผนกั้นจราจร
แผงพลาสติกใส่น้า เสาล้มลุกจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3872
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
(หน่วยงานผู้เบิก: สานักปลัด)
เงินบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ประกอบข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 โดยให้ตั้งจ่าย
ไว้เป็นจานวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง
ของปีที่ผ่านมายกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน
ทุกประเภท ดังนี้
-รายรับงบประมาณปี 2563
จานวน 276,219,648.21 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 166,034,895.00 บาท
-คงเหลือ (รายรับ - เงินอุดหนุนทั่วไป)
จานวน 110,184,753.00 บาท
-เงินบารุงสันนิบาตฯ
จานวน
(หน่วยงานผู้เบิก : สานักปลัดเทศบาล)

184,010.00 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปีในส่วนของ
การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ข้อ 6 (4)
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
-เป็นไปตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่เทศบาลเมืองยโสธร พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
(หน่วยงานผู้เบิก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

หน้า : 100/100

วันที่พิมพ์ : 5/8/2562 14:05:49

เงินช่วยพิเศษ
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย ในระหว่างปฏิบัติราชการ
จานวน 50,000 บาท
(หน่วยงานผู้เบิก : สานักปลัดเทศบาล)
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีพนักงาน
ครูเทศบาล พนักงานจ้างและพนักงานบานาญ (ครู)
ถึงแก่ความตาย จานวน 30,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
(หน่วยงานผู้เบิก : กองการศึกษา)

จานวน

80,000

บาท

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ของเทศบาลตามกฎหมายโดยกาหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลและเมืองพัทยา
ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไปประจาปี 2563 ทุกหมวดทุกประเภทยกเว้นรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน โดยในปี
พ.ศ. 2563 ได้ตั้งประมาณการด้านรายรับ ตามงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ดังนี้
-ประมาณการรายรับ ปี พ.ศ. 2563เป็นเงิน 319,000,000 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป เงินที่มีผู้อุทิศให้ เป็นเงิน 201,864,000.00 บาท
คงเหลือ 117,136,000.00 บาท
-สมทบในอัตราร้อยละ 2
เป็นเงิน 2,342,720.00 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
(หน่วยงานผู้เบิก : กองคลัง)

จานวน

2,342,720

บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ครู
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าครองชีพ
ผู้รับบานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2549
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
(หน่วยงานผู้เบิก : กองคลัง)

จานวน

437,604

บาท

เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จสาหรับลูกจ้างประจาของเทศบาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
(หน่วยงานผู้เบิก : กองคลัง)

จานวน

881,892

บาท

