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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
อาเภอ พระนครศรีอยุธยา จัง วัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,192,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

รวม

8,954,400 บาท

รวม

7,681,300 บาท

รวม

7,681,300 บาท

จานวน

607,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาปี และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาปี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางลกจางประจา
จานวน

329,800 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจายเปนคาจางลกจางประจา และเงินปรับปรุงคาจาง
ประจา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง

จานวน

6,059,900 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จานวน

684,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาวิชา(พ.ค.ว
.) เงินตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดาเนินงาน

รวม

836,600 บาท

รวม

61,500 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
เทศบาลตามกฎ มาย ระเบียบและขอบังคับของทาง
ราชการ เชน คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง เงินรางวัล
จับกุมผกระทาผิด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานและลกจางที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
จานวน

1,500 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

เพื่อจายเปนเงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลกจางที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าใช้สอย

รวม

547,100 บาท

คาเชารถยนต์

จานวน

472,100 บาท

เพื่อจายเปนคาเชารถยนต์สวนกลางสา รับใชปฏิบัติราชการใน
นวยงานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง เปนรถ
บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับ
เบิ้ลแค็บ จานวน 2 คัน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา นาที่ 221 ลาดับที่ 13
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

จานวน

5,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริการตางๆ คาจางทาแผนพับ-แผนปลิว
ตางๆ คาเย็บ นังสือ-เขาปก นังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกันภัยตางๆ คาเชาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตางๆที่ใชงาน
รวมกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คายาน
พา นะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ตลอดจนคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรมสัมมนาของพนักงานและลกจางใน นวยงาน ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
โครงการจัดอบรมและสัมมนาใ ความรเกี่ยวกับระเบียบขอกฎ มาย จานวน
และแนวทางการปฏิบัติงานในสวนงานเทศกิจ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมเจา นาที่ในสวนงานเทศ
กิจ โดยจายเปน คาวัสดุอุปกรณ์ คาอา ารและเครื่องดื่ม คายาน
พา นะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร คาสถานที่ คา
ของขวัญของรางวัล และคาใชจายอื่นๆ ที่จาเปน ตั้งจายจากเงิน
รายได
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา นาที่ 230 ลาดับที่ 9
โครงการดาเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว
จานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายใ กับเจา นาที่ในสวนงานเทศกิจที่เขารวม
ปฏิบัติงานตามพื้นที่เสียงตางๆ ภายในเขตรับผิดชอบของทาง
เทศบาลฯ ในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว โดยจาย
เปน คาวัสดุอุปกรณ์ คาอา ารและเครื่องดื่ม คายานพา นะ คา
เบี้ยเลี้ยง และคาใชจายอื่นๆ ที่จาเปน ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตาม นังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา นาที่ 231 ลาดับที่ 10

10,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท
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คาบารุงรักษาและซอมแซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

218,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสานักงานตางๆ เชน กระดาษ อุปกรณ์สานัก
งาน นังสือพิมพ์ น้าดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน สายไฟ ลอด
ไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว

จานวน

3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน น้ายาลาง อง
น้า น้ายาเช็ดกระจก ไมกวาด ไมถพื้น น้ายาถพื้น ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
วัสดุกอสราง
จานวน

2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง
ตางๆ เชน อิฐ ิน ปน ทราย ไม สี แปรงทาสี ตะป เ ล็ก
เสน อุปกรณ์ องน้าตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุยานพา นะและขนสง

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพา นะและขนสงตางๆ เชน อะไ ล
รถ ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จานวน

155,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชน น้ามัน
รถ น้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน แผนป้าย แผง
ปิดประกาศ สี กระดาษโปสเตอร์ คาอัดรป คาแบตเตอรี่กลองถาย
รป เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน

25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใ สามารถใช
งานไดตามปกติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าวัสดุ

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ เชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมล มึกพิมพ์ สาย USB โปรแกรมสาเร็จรปที่มีราคาไม
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

คาบริการโทรศัพท์

จานวน

10,000 บาท

รวม

436,500 บาท

รวม

436,500 บาท

จานวน

421,500 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

22,238,400 บาท

รวม

14,306,300 บาท

รวม

14,306,300 บาท

จานวน

10,812,500 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาโทรศัพท์ และคาใชโทรศัพท์ในการติดตอ
ราชการของ นวยงาน ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขนสง
รถจักรยานยนต์
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จานวน 5
คัน คันละ 84,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.ขนาดที่กา นดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสบขั้นต่า
(1) กรณีขนาดต่ากวา ซีซี ที่กา นดไมเกิน 5 ซีซี รือขนาดเกิน
กวา ซีซี ที่กา นดไมเกิน 5 ซีซี
(2) ราคาที่กา นดไมรวมอุปกรณ์และคาจดทะเบียน
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ใ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสา กรรม
ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตาม นังสือกระทรวงม าดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจายเปนคาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อใ สามารถ
ใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินในการซอมแซมเกิน
กวา 5,000 บาท เชน เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถ
ยนต์ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาปี และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาปี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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คาจางลกจางประจา

จานวน

904,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลกจางประจา และเงินปรับปรุงคาจาง
ประจา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง

จานวน

2,301,300 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จานวน

288,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาวิชา(พ.ค.ว
.) เงินตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
งบดาเนินงาน

รวม

3,795,100 บาท

รวม

318,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานและลกจางที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
จานวน

48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อบาน รือผอนชาระเงินกเพื่อ
ชาระราคาบานของพนักงานที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
จานวน

170,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อจายเปนเงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลกจางที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าใช้สอย

รวม

1,722,100 บาท

จานวน

472,100 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาเชารถยนต์
เพื่อจายเปนคาเชารถยนต์สวนกลาง สา รับใชปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เปนรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับ
เคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 2 คัน ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา นาที่ 222 ลาดับที่ 14

นา : 7/14
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รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริการตางๆ คาเย็บ นังสือ-เขาปก
นังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาโฆษณาและเผยแพร คาเบี้ย
ประกันภัยตางๆ คาเชาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตางๆที่ใชงาน
รวมกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คายาน
พา นะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ตลอดจนคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรมสัมมนาของพนักงานและลกจางใน นวยงาน ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
โครงการจัดตั้งศนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนนชวง จานวน
เทศกาล
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเ ตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสาคัญ เชน เทศกาลปีใ ม เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเจา นาที่ผปฏิบัติ
งาน คาอา าร อา ารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ และคา
ใชจายอื่นๆ ที่จาเปน ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตาม นังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา นาที่ 227 ลาดับที่ 3

300,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:00:29

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนเขมแข็ง จานวน
แบบยั่งยืน

นา : 8/14

200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมสงเสริมใ ประชาชนมีความ
ร วิสัยทัศน์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ใ กับ
ชุมชนที่อยภายในเขตเทศบาลฯ อยางนอยปีละ 1 ครั้ง โดยจาย
เปนคาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทาเอกสาร คาอา ารและเครื่องดื่ม คา
เบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา นาที่ 228 ลาดับที่ 4
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของงานป้องกันฯ
จานวน

200,000 บาท

เพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพ วิสัยทัศน์ ทัศนคติ ความ
ร ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดานตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทาเอกสาร คา
อา ารและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา นาที่ 227 ลาดับที่ 2
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จานวน

300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทา
เอกสาร คาอา ารและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณ
วิทยากร คาที่พัก คายานพา นะ และคาใชจายอื่นๆ ที่จาเปน ตั้ง
จายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น าปี (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา นาที่ 227 ลาดับที่ 1
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วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:00:29

คาบารุงรักษาและซอมแซม

จานวน

120,000 บาท

รวม

1,675,000 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสานักงานตางๆ เชน กระดาษ อุปกรณ์สานัก
งาน นังสือพิมพ์ น้าดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน สายไฟ ลอด
ไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว

จานวน

15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน น้ายาลาง อง
น้า น้ายาเช็ดกระจก ไมกวาด ไมถพื้น น้ายาถพื้น ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
วัสดุกอสราง
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง
ตางๆ เชน อิฐ ิน ปน ทราย ไม สี แปรงทาสี ตะป เ ล็ก
เสน อุปกรณ์ องน้าตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุยานพา นะและขนสง

จานวน

250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพา นะและขนสงตางๆ เชน อะไ ล
รถ ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จานวน

700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชน น้ามัน
รถ น้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุการเกษตร

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรตางๆ เชน สายทอดด ใบ
มีด เชือก สายสงน้าผาใบ เข็มขัดรัดสายดด ัวกะโ ลก นอต
กิโล แ วนอีแปะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใ สามารถใช
งานไดตามปกติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าวัสดุ

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน แผนป้าย แผง
ปิดประกาศ สี กระดาษโปสเตอร์ คาอัดรป คาแบตเตอรี่กลองถาย
รป เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

นา : 10/14

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:00:29

วัสดุเครื่องแตงกาย

จานวน

250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายตางๆ เชน มวก รองเทา
ยาง นากาก ถุงมือ ชุดป้องกันเพลิง ฯลฯ สา รับพนักงานและ
ลกจางงานป้องกันฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ เชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมล มึกพิมพ์ สาย USB โปรแกรมสาเร็จรปที่มีราคาไม
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุเครื่องดับเพลิง

จานวน

100,000 บาท

รวม

80,000 บาท

คาไฟฟ้า

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าอาคารสานักงาน แพจอดเรือดับเพลิง ศนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการโทรศัพท์

จานวน

30,000 บาท

รวม

4,137,000 บาท

รวม

2,337,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิงตางๆ เชน ัวฉีดดับเพลิง ขอ
ตอ ขอแยกประปา ตะขอ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ค่าสาธารณูปโภค

เพื่อจายเปนคาเชาโทรศัพท์ และคาใชโทรศัพท์ในการติดตอ
ราชการของ นวยงาน ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตล็อกเกอร์ 18 ชอง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตล็อกเกอร์ 18 ชอง จานวน 2 ต ตละ 8,000
บาท โดยมีมือจับชนิดฝัง คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสา กรรม(มอก.) ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตาม นังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา นาที่ 287 ลาดับที่ 92

นา : 11/14

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:00:29

ตเ ล็ก แบบ 2 บาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตเ ล็ก แบบ 2 บาน จานวน 2 ต ต
ละ 5,500 บาท โดยมีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3
ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสา กรรม(มอก.) ตั้ง
จายจากเงินรายได
-เปนไปตาม นังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา นาที่ 287 ลาดับที่ 93

จานวน

11,000 บาท

นา : 12/14
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
สายสงน้าดับเพลิง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสงน้าดับเพลิง ขนาด 1 นิ้ว
ครึ่ง จานวน 30 เสน เสนละ 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เปนสายขนาดเสนผาศนย์กลางไมนอยกวา 1.5 นิ้ว ตัวสายทอ
ดวยเสนใยสังเคราะ ์ สายไมมีตะเข็บ ทั้งภายในและภายนอก
เคลือบดวยสารสังเคราะ ์ที่มีความแข็งแรง เ นียวและ
ยืด ยุน ทาความสะอาดงาย และสามารถพับเก็บไดโดยไมตอง
ตากแดดใ แ งกอน ทั้งยังทนตอสภาพดินฟ้าอากาศ ไมทา
ปฏิกิริยาตอน้าทะเล และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด ปลายทั้ง
สองขางของสายสงน้า ประกอบดวยขอตอสวมเร็ว ทาดวยโล ะไม
เปนสนิม พันดวยลวดสแตนเลสอยางดี สะดวกตอการใชงาน
-สามารถทนแรงดัน
ระเบิด (SHORT LENGTH BURSTING PRESSURE) ไดไมต่า
กวา 900 ปอนด์ตอตารางนิ้ว ทนแรงดัน
ทดสอบ (PROOF PRESSURE) ไดไมต่ากวา 600 ปอนด์ตอตาราง
นิ้ว ทนแรงดันใชงาน (WORKING PRESSURE) ไมต่ากวา 300
ปอนด์ตอตารางนิ้ว
-สามารถซอมรรั่วได โดยระบบ SPOT ON REPAIR ผลิตไดตาม
มาตรฐานสากลเปนที่ยอมรับ เชน UL EN DIN CE FM NFPA
รือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทาจากโรงงานผผลิตที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 โดยแนบแคตตาล็อก
และสาเนาใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นซองเพื่อประกอบ
การพิจารณา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่วไป
(ตั้งไวตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา นาที่ 287 ลาดับที่ 90

จานวน

360,000 บาท

นา : 13/14

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:00:29

สายสงน้าดับเพลิง ขนาด 2 นิ้วครึ่ง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสงน้าดับเพลิง ขนาด 2 นิ้ว
ครึ่ง จานวน 30 เสน เสนละ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เปนสายขนาดเสนผาศนย์กลางไมนอยกวา 2.5 นิ้ว ตัวสายทอ
ดวยเสนใยสังเคราะ ์ สายไมมีตะเข็บ ทั้งภายในและภายนอก
เคลือบดวยสารสังเคราะ ์ที่มีความแข็งแรง เ นียวและ
ยืด ยุน ทาความสะอาดงาย และสามารถพับเก็บไดโดยไมตอง
ตากแดดใ แ งกอน ทั้งยังทนตอสภาพดินฟ้าอากาศ ไมทา
ปฏิกิริยาตอน้าทะเล และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด ปลายทั้ง
สองขางของสายสงน้า ประกอบดวยขอตอสวมเร็ว ทาดวยโล ะไม
เปนสนิม พันดวยลวดสแตนเลสอยางดี สะดวกตอการใชงาน
-สามารถทนแรงดัน
ระเบิด (SHORT LENGTH BURSTING PRESSURE) ไดไมต่า
กวา 900 ปอนด์ตอตารางนิ้ว ทนแรงดัน
ทดสอบ (PROOF PRESSURE) ไดไมต่ากวา 600 ปอนด์ตอตาราง
นิ้ว ทนแรงดันใชงาน (WORKING PRESSURE) ไดไมต่ากวา 300
ปอนด์ตอตารางนิ้ว
-สามารถซอมรรั่วได โดยระบบ SPOT ON REPAIR ผลิตไดตาม
มาตรฐานสากลเปนที่ยอมรับ เชน UL EN DIN CE FM NFPA
รือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทาจากโรงงานผผลิตที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 โดยแนบแคตตาล็อก
และสาเนาใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นซองเพื่อประกอบ
การพิจารณา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่วไป
(ตั้งไวตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา นาที่ 287 ลาดับที่ 91

จานวน

450,000 บาท

นา : 14/14

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 19:00:29

คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจายเปนคาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อใ สามารถใช
งานไดตามปกติที่มีวงเงินในการซอมแซมเกิน
กวา 5,000 บาท เชน เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถ
ดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจายจากรายได จานวน 1,300,000 บาท และ
เงินอุด นุนทั่วไป 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จานวน

1,500,000 บาท

รวม

1,800,000 บาท

จานวน

1,800,000 บาท

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
คาปรับปรุงและซอมแซมศนย์อุบัติภัยทางน้า
เพื่อจายเปนคาซอมแซมอาคารศนย์อุบัติภัยทางน้า ประกอบ
ดวย ปรับปรุงอาคารสานักงาน จานวน 2 อาคาร ประกอบ
ดวย ฝ้า เพดาน ลังคา ปรับปรุง องน้า ทาสีภายนอกและภายใน
อาคาร ระบบไฟฟ้าอาคาร ดานนอกอาคาร ประตทางเขา ปรับ
ปรุงภมิทัศน์รอบอาคาร รั้ว ลาดยางแอสฟัลท์ ติดตั้งเสาธงชาติ 1
ชุด ปรับปรุงพื้นที่สา รับลานจอดรถ และปรับปรุงบานพัก 2
ชั้น จานวน 2 ลัง ฯลฯ ตามแบบที่เทศบาลกา นด ตั้งจายจาก
เงินอุด นุนทั่วไป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2496
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลงและแกไข ครั้งที่ 3/2563 นาที่ 29 ลาดับที่ 1

