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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ. . 2564
เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา
อาเภอ พระนคร รีอยุธยา จัง ัดพระนคร รีอยุธยา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 76,240,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,635,600 บาท

รวม

2,150,600 บาท

รวม

2,150,600 บาท

จาน น

1,073,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเท บาลประจาป และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเท บาลประจาป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาน น

67,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ ครา เงินเพิ่มคา ิชา(พ.ค.
.) เงินเพิ่มพิเ ตางๆ เงินคาตอบแทนรายเดือน า รับผบริ าร
นอกเ นือจากเงินประจาตาแ นง เงินคาตอบแทนพิเ ของ
พนักงานที่เงินเดือนถึงขึ้น ง ุดและไดรับคาตอบแทนพิเ ใน
อัตรารอยละ 2,4,6,8 และเงินคาตอบแทนพนักงาน
ระดับ 8 และ 8 รือเทียบเทา ซึ่งไมมี ิทธิไดรับเงินประจา
ตาแ นงแตไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายเดือน ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
เงินประจาตาแ นง

จาน น

67,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นง า รับผที่มี ิทธิไดรับเงินประจา
ตาแ นง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จาน น

839,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

103,600 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ ครา เงินเพิ่มคา ิชา(พ.ค.
.) เงินตอบแทนพิเ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

จาน น
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งบดาเนินงาน

รวม

410,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานและลกจางที่ปฏิบัติงานนอก
เ ลาราชการที่มี ิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินช ยเ ลือการ ึก าบุตร
จาน น

50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือการ ึก าบุตรของพนักงานและลกจางที่
มี ิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าใช้สอย

รวม

90,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

จาน น

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คายาน
พา นะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ตลอดจนคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม ัมมนาของพนักงานและลกจางใน น ยงาน ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจา นาที่ทองถิ่น พ. .2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม และระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
คาบารุงรัก าและซอมแซม
จาน น

10,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเ ลาราชการ

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ คาจางเ มาบริการ คาจางทา
ของ คาจัดทาพิธีการตางๆ คาระ างบรรทุก ิ่งของตางๆ ตาม
ค ามจาเปน คาเชาคอมพิ เตอร์และอุปกรณ์ตางๆที่ใชงานร มกับ
คอมพิ เตอร์ คาเบี้ยประกันภัยตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ย เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลัก ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบารุงรัก าทรัพย์ ิน เพื่อใ ามารถใช
งานไดตามปกติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

นา : 3/17

ันที่พิมพ์ : 9/9/2563 10:53:54

ค่าวัสดุ

รวม

220,000 บาท

ั ดุ านักงาน

จาน น

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ านักงานตางๆ เชน กระดา อุปกรณ์ านัก
งาน นัง ือพิมพ์ น้าดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุงานบานงานครั

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุงานบานงานครั ตางๆ เชน น้ายาลาง อง
น้า น้ายาเช็ดกระจก ไมก าด ไมถพื้น น้ายาถพื้น ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
ั ดุยานพา นะและขน ง
จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุยานพา นะและขน งตางๆ เชน อะไ ล
รถ ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จาน น

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชน น้ามัน
รถ น้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุคอมพิ เตอร์

จาน น

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุคอมพิ เตอร์ตางๆ เชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมล มึกพิมพ์ าย USB โปรแกรม าเร็จรปที่มีราคาไม
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

40,000 บาท

คาบริการโทร ัพท์

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาโทร ัพท์ และคาใชโทร ัพท์ในการติดตอ
ราชการของ น ยงาน ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

จาน น

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรภาพ รือโทร าร คา ื่อ ารผานดา เทียม คา
ใชจายเกี่ย กับการใชระบบอินเตอร์เน็ต คา ื่อ ารอื่นๆ และคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ย กับการใชบริการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน

รวม

75,000 บาท

รวม

75,000 บาท

จาน น

25,000 บาท

จาน น

50,000 บาท

รวม

16,542,500 บาท

รวม

7,308,900 บาท

รวม

7,308,900 บาท

จาน น

1,790,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเท บาลประจาป และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเท บาลประจาป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินประจาตาแ นง
จาน น

18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นง า รับผที่มี ิทธิไดรับเงินประจา
ตาแ นง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางลกจางประจา
จาน น

555,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
เกาอี้บุน ม พนักพิง ง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้บุน ม พนักพิง ง มีเทาแขนและลอ
มุนได ฯลฯ จาน น 5 ตั ตั ละ 5,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได (ตั้งไ ตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกรม งเ ริมการปกครองทองถิ่น ด นที่
ุด ที่ มท 0808.2/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
คาบารุงรัก าและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรัก าและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจายเปนคาบารุงรัก าและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อใ ามารถ
ใชงานไดตามปกติที่มี งเงินในการซอมแซมเกิน
ก า 5,000 บาท เชน เครื่องปรับอากา คอมพิ เตอร์ รถ
ยนต์ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจายเปนคาจางลกจางประจา และเงินปรับปรุงคาจาง
ประจา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆของลกจางประจา

จาน น

10,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ ครา เงินเพิ่มคา ิชา(พ.ค.
.) เงินคาตอบแทนพิเ ของลกจางประจาที่เงินเดือนถึงขึ้น ง ุด
และไดรับคาตอบแทนพิเ ในอัตรารอยละ 2,4,6,8 โดย ามารถ
เบิกจายตามระเบียบและขอบังคับของทางราชการ รือตามที่
กฎ มายกา นด ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จาน น

4,431,300 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จาน น

504,000 บาท

รวม

8,933,600 บาท

รวม

340,600 บาท

จาน น

250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานและลกจางที่ปฏิบัติงานนอก
เ ลาราชการที่มี ิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
จาน น

72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อบาน รือผอนชาระเงินกเพื่อ
ชาระราคาบานของพนักงานที่มี ิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได
เงินช ยเ ลือการ ึก าบุตร
จาน น

18,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ ครา เงินเพิ่มคา ิชา(พ.ค.
.) เงินตอบแทนพิเ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเ ลาราชการ

เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือการ ึก าบุตรของพนักงานและลกจางที่
มี ิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าใช้สอย

รวม

1,530,000 บาท

จาน น

420,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจางเ มาเอกชนรัก าค ามปลอดภัย
เพื่อจายเปนคาจางเ มา น ยงานเอกชนรัก าค ามปลอดภัย
อาคารจายงานชั่ ครา ( ลังเจดีย์พระ รี ุริโย
ทัย) จาน น 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

จาน น

1,080,000 บาท

จาน น

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คายาน
พา นะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ตลอดจนคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม ัมมนาของพนักงานและลกจางใน น ยงาน ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจา นาที่ทองถิ่น พ. .2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม และระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
คาบารุงรัก าและซอมแซม
จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ คาจางเ มาบริการ คาจางทา
ของ คาจัดทาพิธีการตางๆ คาระ างบรรทุก ิ่งของตางๆ ตาม
ค ามจาเปน คาเชาคอมพิ เตอร์และอุปกรณ์ตางๆที่ใชงานร มกับ
คอมพิ เตอร์ คาดาเนินการขยายเขตระบบจา นายไฟฟา
าธารณะ คาเชา มอแปลง คามิเตอร์ไฟฟา คาเปลี่ยนอุปกรณ์
ของการไฟฟา ซึ่งใ บริการตอเชื่อมเขากับไฟฟา าธารณะของ
เท บาลฯ คาเบี้ยประกันภัยตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ย เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลัก ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบารุงรัก าทรัพย์ ิน เพื่อใ ามารถใช
งานไดตามปกติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าวัสดุ

รวม

6,063,000 บาท

ั ดุ านักงาน

จาน น

700,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ านักงานตางๆ เชน กระดา อุปกรณ์ านัก
งาน นัง ือพิมพ์ น้าดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุไฟฟาและ ิทยุ

จาน น

2,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุไฟฟาและ ิทยุตางๆ เชน ายไฟ ลอด
ไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได จาน น 690,200 บาท และตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่
ไป จาน น 1,809,800 บาท
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ั ดุงานบานงานครั

จาน น

3,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุงานบานงานครั ตางๆ เชน น้ายาลาง อง
น้า น้ายาเช็ดกระจก ไมก าด ไมถพื้น น้ายาถพื้น ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
ั ดุกอ ราง
จาน น

2,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุกอ ราง
ตางๆ เชน อิฐ ิน ปน ทราย ไม ี แปรงทา ี ตะป เ ล็ก
เ น อุปกรณ์ องน้าตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
ั ดุยานพา นะและขน ง

จาน น

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุยานพา นะและขน งตางๆ เชน อะไ ล
รถ ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จาน น

800,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชน น้ามัน
รถ น้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุเครื่องแตงกาย

จาน น

10,000 บาท

รวม

1,000,000 บาท

จาน น

1,000,000 บาท

รวม

300,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จาน น

300,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเครื่องแตงกายตางๆ เชน ม ก รองเทา
ยาง นากาก ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของ น ยงานที่อยในค ามรับผิดชอบของ
กองชาง ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรัก าและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรัก าและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจายเปนคาบารุงรัก าและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อใ ามารถ
ใชงานไดตามปกติที่มี งเงินในการซอมแซมเกิน
ก า 5,000 บาท เชน เครื่องปรับอากา คอมพิ เตอร์ รถ
ยนต์ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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งานสวนสาธารณะ

รวม

12,837,100 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,230,600 บาท

รวม

6,230,600 บาท

จาน น

951,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเท บาลประจาป และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเท บาลประจาป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จาน น

4,703,400 บาท

เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จาน น

576,000 บาท

รวม

6,306,500 บาท

รวม

200,000 บาท

จาน น

200,000 บาท

รวม

5,010,000 บาท

จาน น

4,754,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเ มาเอกชนดแลรัก าตนไม นาม ญา และ
น ยอม เพื่อใ น าธารณะบึงพระราม น มเด็จพระ รี
นครินทราบรมราชชนนี ถนนคลองมะขามเรียง และเกาะกลาง
ถนนปรีดีธารง(โรจนะ) ใ เกิดค าม ยงาม รมรื่น มีค ามเปน
ระเบียบเรียบรอย ฯลฯ จาน น 29 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
จาน น

245,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ ครา เงินเพิ่มคา ิชา(พ.ค.
.) เงินตอบแทนพิเ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเ ลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานและลกจางที่ปฏิบัติงานนอก
เ ลาราชการที่มี ิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจางเ มาเอกชนดแลรัก าตนไม นาม ญาและ น ยอม

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ คาจางเ มาบริการ คาจางทา
ของ คาจัดทาพิธีการตางๆ คาระ างบรรทุก ิ่งของตางๆ ตาม
ค ามจาเปน คาเชาคอมพิ เตอร์และอุปกรณ์ตางๆที่ใชงานร มกับ
คอมพิ เตอร์ คาจางออกแบบจัด น คาจาง รปภ. คาเบี้ยประกัน
ภัยตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ย เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลัก ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คายาน
พา นะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ตลอดจนคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม ัมมนาของพนักงานและลกจางใน น ยงาน ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจา นาที่ทองถิ่น พ. .2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม และระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
คาบารุงรัก าและซอมแซม
จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบารุงรัก าทรัพย์ ิน เพื่อใ ามารถใช
งานไดตามปกติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าวัสดุ

รวม

1,095,000 บาท

ั ดุ านักงาน

จาน น

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ านักงานตางๆ เชน กระดา อุปกรณ์ านัก
งาน นัง ือพิมพ์ น้าดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุงานบานงานครั

จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุงานบานงานครั ตางๆ เชน น้ายาลาง อง
น้า น้ายาเช็ดกระจก ไมก าด ไมถพื้น น้ายาถพื้น ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
ั ดุกอ ราง
จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุกอ ราง
ตางๆ เชน อิฐ ิน ปน ทราย ไม ี แปรงทา ี ตะป เ ล็ก
เ น อุปกรณ์ องน้าตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุยานพา นะและขน ง

จาน น

40,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุยานพา นะและขน งตางๆ เชน อะไ ล
รถ ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จาน น

500,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชน น้ามัน
รถ น้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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ั ดุการเก ตร

จาน น

500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ั ดุการเก ตรตางๆ เชน พันธุ์ไม ปุ๋ย ญา
ตางๆ จอบ เ ียม มีด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุเครื่องแตงกาย
จาน น

15,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเครื่องแตงกายตางๆ เชน ม ก รองเทา
ยาง นากาก ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุคอมพิ เตอร์

จาน น

10,000 บาท

รวม

1,500 บาท

จาน น

1,500 บาท

รวม

300,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จาน น

300,000 บาท

รวม

30,237,700 บาท

รวม

16,707,700 บาท

รวม

16,707,700 บาท

จาน น

297,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเท บาลประจาป และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเท บาลประจาป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางลกจางประจา
จาน น

1,182,200 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุคอมพิ เตอร์ตางๆ เชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมล มึกพิมพ์ าย USB โปรแกรม าเร็จรปที่มีราคาไม
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทร ัพท์
เพื่อจายเปนคาเชาโทร ัพท์ และคาใชโทร ัพท์ในการติดตอ
ราชการของ น ยงาน ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรัก าและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรัก าและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจายเปนคาบารุงรัก าและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อใ ามารถ
ใชงานไดตามปกติที่มี งเงินในการซอมแซมเกิน
ก า 5,000 บาท เชน เครื่องปรับอากา คอมพิ เตอร์ รถ
ยนต์ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจายเปนคาจางลกจางประจา และเงินปรับปรุงคาจาง
ประจา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆของลกจางประจา

จาน น

10,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ ครา เงินเพิ่มคา ิชา(พ.ค.
.) เงินคาตอบแทนพิเ ของลกจางประจาที่เงินเดือนถึงขึ้น ง ุด
และไดรับคาตอบแทนพิเ ในอัตรารอยละ 2,4,6,8 โดย ามารถ
เบิกจายตามระเบียบและขอบังคับของทางราชการ รือตามที่
กฎ มายกา นด ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จาน น

13,825,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จาน น

1,392,000 บาท

รวม

12,530,000 บาท

รวม

500,000 บาท

จาน น

500,000 บาท

รวม

8,770,000 บาท

จาน น

3,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเ มาบุคคลภายนอก รือบริ ัทเอกชนทาค าม
ะอาด ก าดทางเทา ก าดตลาด ก าดถนน และที่ทาง าธารณะ
ภายในเขตเท บาลฯ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาธรรมเนียมการกาจัดขยะมลฝอย
จาน น

5,050,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ ครา เงินเพิ่มคา ิชา(พ.ค.
.) เงินตอบแทนพิเ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเ ลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานและลกจางที่ปฏิบัติงานนอก
เ ลาราชการที่มี ิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจางเ มาบุคคลภายนอก รือบริ ัทเอกชนทาค าม ะอาด

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมการกาจัดขยะมลฝอยทั่ ไป ขยะ
อันตราย ขยะติดเชื้อใ องค์การบริ าร นจัง ัดพระนคร รี
อยุธยา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาเบี้ยประกันภัยตางๆ คาจาง
เ มาบริการ คาจางเ มาแรงงาน รือจางทาของตางๆ คาเชา
คอมพิ เตอร์และอุปกรณ์ตางๆที่ใชงานร มกับคอมพิ เตอร์ คา
จางเ มาทาทีรองรับขยะในชุมชน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

จาน น

100,000 บาท
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รายจายเกี่ย เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลัก ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คายาน
พา นะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ตลอดจนคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม ัมมนาของพนักงานและลกจางใน น ยงาน ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจา นาที่ทองถิ่น พ. .2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม และระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557
โครงการคัดแยกขยะมลฝอยทั่ ไป
จาน น

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ การลด การคัด
แยกและนากลับมาใชประโยชน์ใ ม เชน คา ิทยากร คา
อบรม คาอา าร คาอา ารและเครื่องดื่ม คาจัดทาเอก ารแผน
พับ คา ั ดุอุปกรณ์ คาปายประชา ัมพันธ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่
จาเปน ฯลฯ เพื่อใ ประชาชน ถานที่ราชการ โรงเรียนมี
จิต านึกและมี นร มในการลด การคัดแยกและการนาขยะมล
ฝอยกลับมาใชประโยชน์ใ ม ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามพระราชบัญญัติรัก าค าม ะอาดและค ามเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ. .2560 และ
ระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 152 ลาดับที่ 2
คาบารุงรัก าและซอมแซม
จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบารุงรัก าทรัพย์ ิน เพื่อใ ามารถใช
งานไดตามปกติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าวัสดุ
ั ดุ านักงาน
เพื่อจายเปนคา ั ดุ านักงานตางๆ เชน กระดา อุปกรณ์ านัก
งาน นัง ือพิมพ์ น้าดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

รวม

3,260,000 บาท

จาน น

10,000 บาท
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ั ดุงานบานงานครั

จาน น

400,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุงานบานงานครั ตางๆ เชน ถังขยะ ไม
ก าด เขง บุงกี ถังน้า จอบ มีด ตะกรา ที่รองรับขยะ ถุง
ขยะ พลั่ แซะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุกอ ราง

จาน น

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุกอ ราง
ตางๆ เชน อิฐ ิน ปน ทราย ไม ี แปรงทา ี ตะป เ ล็ก
เ น อุปกรณ์ องน้าตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุยานพา นะและขน ง

จาน น

300,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุยานพา นะและขน งตางๆ เชน อะไ ล
รถ ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จาน น

2,300,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชน น้ามัน
รถ น้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุ ิทยา า ตร์ รือการแพทย์

จาน น

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ั ดุ ิทยา า ตร์ รือการแพทย์
ตางๆ เชน น้ายาเคมี ารเคมี คลอรีน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุเครื่องแตงกาย
จาน น

150,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเครื่องแตงกายตางๆ เชน ม ก รองเทา
ยาง นากาก ถุงมือ ฯลฯ และเครื่องแตงกายอื่นๆ ที่จาเปนตองใช
ในการปฏิบัติงาน า รับพนักงานประจารถเก็บขนขยะมล
ฝอย พนักงานก าดถนน พนักงานลอกทอระบายน้า ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,000,000 บาท

รวม

1,000,000 บาท

จาน น

1,000,000 บาท

คาบารุงรัก าและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรัก าและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจายเปนคาบารุงรัก าและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อใ ามารถ
ใชงานไดตามปกติที่มี งเงินในการซอมแซมเกิน
ก า 5,000 บาท เชน รถบรรทุกขยะมลฝอย รถ 6 ลอ รถตัก นา
ขุด ลัง รถแม็คโคร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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งานบาบัดน้าเสีย

รวม

13,987,800 บาท

งบบุคลากร

รวม

4,301,300 บาท

รวม

4,301,300 บาท

จาน น

1,878,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเท บาลประจาป และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเท บาลประจาป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาน น

67,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ ครา เงินเพิ่มคา ิชา(พ.ค.
.) เงินเพิ่มพิเ ตางๆ เงินคาตอบแทนรายเดือน า รับผบริ าร
นอกเ นือจากเงินประจาตาแ นง เงินคาตอบแทนพิเ ของ
พนักงานที่เงินเดือนถึงขึ้น ง ุดและไดรับคาตอบแทนพิเ ใน
อัตรารอยละ 2,4,6,8 และเงินคาตอบแทนพนักงาน
ระดับ 8 และ 8 รือเทียบเทา ซึ่งไมมี ิทธิไดรับเงินประจา
ตาแ นงแตไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายเดือน ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
เงินประจาตาแ นง

จาน น

85,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นง า รับผที่มี ิทธิไดรับเงินประจา
ตาแ นง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จาน น

2,044,600 บาท

เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จาน น

225,500 บาท

รวม

7,436,500 บาท

รวม

95,000 บาท

จาน น

70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานและลกจางที่ปฏิบัติงานนอก
เ ลาราชการที่มี ิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินช ยเ ลือการ ึก าบุตร
จาน น

25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ ครา เงินเพิ่มคา ิชา(พ.ค.
.) เงินตอบแทนพิเ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเ ลาราชการ

เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือการ ึก าบุตรของพนักงานและลกจางที่
มี ิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย

รวม

2,247,700 บาท

คาจางเ มาเอกชนรัก าค ามปลอดภัย

จาน น

1,680,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเ มาเอกชนรัก าค าม
ปลอดภัย จาน น 8 อัตรา ปฏิบัติงาน ันละ 2 ผลัด ผลัด
ละ 12 ชั่ โมง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางเอกชน ิเคราะ ์คุณภาพน้า

จาน น

231,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเอกชน ิเคราะ ์คุณภาพน้า จาน น 4 ครั้งตอ
เดือน เพื่อ าคา Parameter ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชารถยนต์
จาน น

236,100 บาท

เพื่อจายเปนคาเชารถยนต์ นกลาง า รับใชปฏิบัติงานกองชาง
ุขาภิบาล เปนรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับ
เคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จาน น 1 คัน ตั้งจายจากเงินราย
ได
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
จาน น

50,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริการตางๆ คาเชาตางๆ คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกันภัยตางๆ คาเชาคอมพิ เตอร์และอุปกรณ์
ตางๆที่ใชงานร มกับคอมพิ เตอร์ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ย เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลัก ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คายาน
พา นะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ตลอดจนคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม ัมมนาของพนักงานและลกจางใน น ยงาน ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจา นาที่ทองถิ่น พ. .2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม และระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ.
.2557

จาน น

20,000 บาท
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คาบารุงรัก าและซอมแซม

จาน น

30,000 บาท

รวม

480,000 บาท

ั ดุ านักงาน

จาน น

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุ านักงานตางๆ เชน กระดา อุปกรณ์ านัก
งาน นัง ือพิมพ์ น้าดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุไฟฟาและ ิทยุ

จาน น

70,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุไฟฟาและ ิทยุตางๆ เชน ายไฟ ลอด
ไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุงานบานงานครั

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุงานบานงานครั ตางๆ เชน น้ายาลาง อง
น้า น้ายาเช็ดกระจก ไมก าด ไมถพื้น น้ายาถพื้น ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
ั ดุกอ ราง
จาน น

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบารุงรัก าทรัพย์ ิน เพื่อใ ามารถใช
งานไดตามปกติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าวัสดุ

เพื่อจายเปนคา ั ดุกอ ราง
ตางๆ เชน อิฐ ิน ปน ทราย ไม ี แปรงทา ี ตะป เ ล็ก
เ น อุปกรณ์ องน้าตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุยานพา นะและขน ง

จาน น

80,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุยานพา นะและขน งตางๆ เชน อะไ ล
รถ ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จาน น

160,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชน น้ามัน
รถ น้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุ ิทยา า ตร์ รือการแพทย์

จาน น

15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ั ดุ ิทยา า ตร์ รือการแพทย์
ตางๆ เชน น้ายาเคมี ารเคมี คลอรีน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุการเก ตร
จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ั ดุการเก ตรตางๆ เชน พันธุ์ไม ปุ๋ย ญา
ตางๆ จอบ เ ียม มีด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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ั ดุคอมพิ เตอร์

จาน น

20,000 บาท

รวม

4,613,800 บาท

คาไฟฟา

จาน น

4,600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาอาคาร านักงานและโรงบาบัดน้าเ ีย ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการโทร ัพท์

จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาโทร ัพท์ และคาใชโทร ัพท์ในการติดตอ
ราชการของ น ยงาน ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

จาน น

8,800 บาท

รวม

2,250,000 บาท

รวม

2,250,000 บาท

จาน น

2,250,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุคอมพิ เตอร์ตางๆ เชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมล มึกพิมพ์ าย USB โปรแกรม าเร็จรปที่มีราคาไม
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าสาธารณูปโภค

เพื่อจายเปนคาโทรภาพ รือโทร าร คา ื่อ ารผานดา เทียม คา
ใชจายเกี่ย กับการใชระบบอินเตอร์เน็ต คา ื่อ ารอื่นๆ และคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ย กับการใชบริการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรัก าและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรัก าและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจายเปนคาบารุงรัก าและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อใ ามารถใช
งานไดตามปกติที่มี งเงินในการซอมแซมเกิน
ก า 5,000 บาท เชน เครื่องปรับอากา คอมพิ เตอร์ รถ
ยนต์ เครื่อง บน้า ระบบบาบัดน้าเ ีย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุด นุน
ทั่ ไป

