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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
อาเภอ พระนครศรีอยุธยา จัง วัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,703,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

รวม

360,000 บาท

รวม

360,000 บาท

รวม

360,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา(พ.ค.ว
.) เงินตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งานโรงฆ่าสัตว์

รวม

1,343,900 บาท

รวม

717,900 บาท

รวม

717,900 บาท

จานวน

335,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาป และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าจ้างลกจ้างประจา
จานวน

252,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลกจ้างประจา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินเพิ่มต่าง ๆของลกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา(พ.ค.ว
.) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลกจ้างประจาที่เงินเดือนถึงขึ้น ง ุด
และได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2,4,6,8 โดย ามารถ
เบิกจ่ายตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ รือตามที่
กฎ มายกา นด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จานวน

10,100 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา(พ.ค.ว
.) เงินตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน

รวม

616,000 บาท

รวม

587,000 บาท

จานวน

42,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเ มาบริการ ค่าเช่าที่ดินโรงฆ่า ัตว์เทศบาล
และบ้านพัก ค่าจ้างเ มาบุคคลภายนอก รือบริษัทเอกชนเพื่อ
ปฏิบัติงานโรงฆ่า ัตว์และกิจการงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ัตวแพทย์ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่ายาน
พา นะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ตลอดจนค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม ัมมนาของพนักงานและลกจ้างใน น่วยงาน ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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โครงการควบคุมประชากร ุนัขและแมวเพศเมียโดยวิธีศัลยกรรมใน จานวน
พื้นที่ท่องเที่ยว
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าอา าร อา ารว่าง
และเครื่องดื่ม า รับเจ้า น้าที่ที่ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในการจัด
ซื้อยา ลบ ุนัขและแมว ยาชา ไ มละลาย ไ มเย็บแผล ผ้าก๊อซ
น้ายาฆ่าเชื้อ มีดโกน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา น้าที่ 141 ลาดับที่ 1
โครงการ ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ ุนัขบ้าตามพระ
จานวน
ปณิธานศา ตราจารย์ ดร. มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี วางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ ุนัข
บ้า ใ ้แก่ ุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้าในเขต
เทศบาลฯ เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้า ค่าจัดซื้อ
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์ ค่าจัดทาเอก าร ิ่งพิมพ์ แผ่น
พับ ใบปลิว ค่าวั ดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น ตั้งจ่าย
จากเงินอุด นุนทั่วไป
-เป็นไปตาม นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561, นัง ือ
กรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0819.3/ว
1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด วั ดิภาพ ัตว์ขององค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา น้าที่ 142 ลาดับที่ 4
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โครงการ ารวจข้อมลจานวน ัตว์และขึ้นทะเบียน ัตว์ ตามโครงการ จานวน
ัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย์ ดร. มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี วางควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ารวจจานวน ุนัขและแมวภายใน
ชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และค่า
วั ดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุด นุนทั่วไป
-เป็นไปตาม นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
ุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และ
ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด วั
ดิภาพ ัตว์ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา น้าที่ 142 ลาดับที่ 4
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์ ิน เพื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ

รวม

29,000 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุ านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ อุปกรณ์ านัก
งาน นัง ือพิมพ์ น้าดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ายาล้าง ้อง
น้า น้ายาเช็ดกระจก ไม้กวาด ไม้ถพื้น น้ายาถพื้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
วั ดุก่อ ร้าง
จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุก่อ ร้าง
ต่างๆ เช่น อิฐ ิน ปน ทราย ไม้ ี แปรงทา ี ตะป เ ล็ก
เ ้น อุปกรณ์ ้องน้าต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์
ต่างๆ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้

จานวน

20,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินในการซ่อมแซมเกิน
กว่า 5,000 บาท เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

