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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ. . 2564
เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา
อาเภอ พระนคร รีอยุธยา จัง ัดพระนคร รีอยุธยา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 208,219,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนพนักงาน

รวม 155,251,400 บาท
รวม 123,295,400 บาท
รวม 123,295,400 บาท
จาน น

96,309,300 บาท

1. เงินเดือนพนักงาน จาน น 8,776,500 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเท บาลประจาปี และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเท บาลประจาปี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2. เงินเดือนพนักงานคร จาน น 87,532,800 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานครเท บาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุด
นุนทั่ ไป
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาน น

7,046,400 บาท

1. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จาน น 388,800 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 และเงินคาตอบแทนพนักงานระดับ 8
และ 8 รือเทียบเทา ซึ่งไมมี ิทธิไดรับเงินประจาตาแ นงแตได
รับเงินคาตอบแทนเปนรายเดือน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานคร จาน น 6,657,600 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานคร คาตอบแทนราย
เดือน ไดแก เงินที่ขาราชการคร พนักงานคร ไดรับในอัตราเทากับ
เงิน ิทยฐานะและเปนเงินคาตอบแทนพิเ ของพนักงานครที่เงิน
เดือนถึงขึ้น ง ุด อัตรารอยละ 2,4,6,8 ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุด
นุนทั่ ไป
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เงินประจาตาแ นง

จาน น

478,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจาตาแ นง า รับผที่มี ิทธิไดรับเงินประจา
ตาแ นง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงิน ิทยฐานะ
จาน น

8,001,600 บาท

เพื่อจายเปนเงิน ิทยฐานะของพนักงานครเท บาล ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินอุด นุนทั่ ไป
คาจางลกจางประจา

จาน น

1,260,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลกจางประจา ตาแ นงภารโรง และเงินปรับ
ปรุงคาจางประจา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
เงินเพิ่มตาง ๆของลกจางประจา

จาน น

40,400 บาท

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

9,270,300 บาท

1. คาตอบแทนพนักงานจาง จาน น 5,809,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ฯลฯ ของ านักการ ึก า ตั้งจายจากเงินรายได
2. คาตอบแทนพนักงานจาง จาน น 3,461,300 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตาแ นงครอา า อนเด็ก
ดอยโอกา เจา นาที่ นับ นุนการ อนตามภารกิจโรงเรียน/จาง
ภารโรง และพนักงานจาง นย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินอุด
นุนทั่ ไป
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จาน น

888,000 บาท

รวม

10,431,600 บาท

รวม

341,000 บาท

จาน น

150,000 บาท

1. เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น า รับพนักงาน น
ทองถิ่นเปนกรณีพิเ (เงินราง ัลประจาปี) ฯลฯ จาน น 27,000
บาท ตั้งจายจากเงินรายได
2. เพื่อจายเปนคาตอบแทนการตร จประเมินผลงานพนักงานคร
และบุคลากรทางการ ึก าเพื่อใ มี รือเลื่อน
ิทยฐานะ จาน น 123,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเ ลาราชการ
จาน น

5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานและลกจางที่ปฏิบัติงานนอก
เ ลาราชการที่มี ิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
จาน น

96,000 บาท

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

90,000 บาท

1. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จาน น 240,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ ครา เงินเพิ่มคา ิชา(พ.ค.
.) เงินตอบแทนพิเ ฯลฯ ของ านักการ ึก า ตั้งจายจากเงิน
รายได
2. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จาน น 648,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ ครา เงินเพิ่มคา ิชา(พ.ค.
.) เงินตอบแทนพิเ ฯลฯ ใ แกเจา นาที่ นับ นุนการ อนตาม
ภารกิจโรงเรียน/จางภารโรง และพนักงานจาง นย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครอง น
ทองถิ่น

เพื่อจายเปนเงินช ยเ ลือการ ึก าบุตรของพนักงานและลกจางที่
มี ิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย

รวม

5,871,600 บาท

จาน น

300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเ มาติดตั้งระบบเครือขายอินเตอร์เน็ตระบบใย
แก นาแ ง และ ัญญาณโทร ัพท์ภายนอกอาคาร โรงเรียนชุมชน
ป้อมเพชร ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 12 ลาดับที่ 20
คาจางเ มาทาค าม ะอาด โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
จาน น

108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเ มาทาค าม ะอาด โรงเรียนชุมชนป้อม
เพชร จาน น 1 คน ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งการคลัง าด ยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพั ดุภาครัฐ พ. .2560
คาจางเ มาทาค าม ะอาด โรงเรียนเท บาล ัด าลาปนฯ
จาน น

216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเ มาทาค าม ะอาด โรงเรียนเท บาล ัด าลา
ปนฯ จาน น 2 คน ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งการคลัง าด ยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพั ดุภาครัฐ พ. .2560
คาจางเ มาทาค าม ะอาด โรงเรียนเท บาล รรพ ามิตบารุง
จาน น

108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเ มาทาค าม ะอาด โรงเรียนเท บาล รรพ
ามิตบารุง จาน น 1 คน ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งการคลัง าด ยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพั ดุภาครัฐ พ. .2560
คาจางเ มาทาค าม ะอาด นย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
จาน น

108,000 บาท

รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจางเ มาติดตั้งระบบเครือขายอินเตอร์เน็ตระบบใยแก นาแ ง
และ ัญญาณโทร ัพท์ภายนอกอาคาร โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร

เพื่อจายเปนคาจางเ มาทาค าม ะอาด นย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ จาน น 1 คน ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งการคลัง าด ยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพั ดุภาครัฐ พ. .2560
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คาจางเ มายามรัก าค ามปลอดภัย ถานที่ราชการ นย์พัฒนาเด็ก จาน น
เล็กฯ
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108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเ มายามรัก าค ามปลอดภัย ถานที่
ราชการ นย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จาน น 1 คน ตั้งจายจากเงินราย
ได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งการคลัง าด ยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพั ดุภาครัฐ พ. .2560
คาเชาเครื่องคอมพิ เตอร์
จาน น

1,300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องคอมพิ เตอร์พรอมอุปกรณ์ตางๆ ที่ใช
ร มกับคอมพิ เตอร์ ของ านักการ ึก าและโรงเรียนใน
ังกัด จาน น 90 ชุด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งการคลัง าด ยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพั ดุภาครัฐ พ. .2560
คาเชาเครื่องคอมพิ เตอร์โนตบุ๊ก
จาน น

18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องคอมพิ เตอร์โนตบุ๊ก า รับงาน านัก
งาน ของ านักการ ึก า จาน น 2 เครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งการคลัง าด ยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพั ดุภาครัฐ พ. .2560
คาเชาเครื่องถายเอก าร
จาน น

74,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอก าร ของโรงเรียนใน ังกัด
เท บาล จาน น 2 เครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งการคลัง าด ยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพั ดุภาครัฐ พ. .2560
คาเชาเครื่องพิมพ์คอมพิ เตอร์
จาน น

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขา
ดา ชนิด Network ของ านักการ ึก า จาน น 5 เครื่อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งการคลัง าด ยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพั ดุภาครัฐ พ. .2560
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คาเชารถยนต์

จาน น

2,541,200 บาท

เพื่อจายเปนคาเชารถยนต์ า รับใชปฏิบัติงานของ านักการ ึก
าาและโรงเรียนใน ังกัด จาน น 9 คัน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งการคลัง าด ยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพั ดุภาครัฐ พ. .2560
รายจายเพื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
จาน น

500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเ มาบริการตางๆ คาธรรมเนียม คาเชาที่ดิน
ัด คาดาเนินการเกี่ย กับไฟฟ้าและน้าประปา คาโฆ ณาและเผย
แพร คารื้อถอน/ขนยาย คาจางทาพ งมาลา/พ งมาลัย/ชอ
ดอกไม คาเบี้ยประกันภัยตางๆ คาเชากลอง งจรปิดพรอม
อุปกรณ์ที่ใชงานร มกับกลอง งจรปิด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ย เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลัก ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

จาน น

300,000 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
คาใชจายในการพัฒนาครอา า
จาน น

6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครอา า า รับ นับ นุนการ
จัดการ ึก าแกเด็กดอยโอกา ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
โครงการ นับ นุน คาใชจายการบริ าร ถาน ึก า
จาน น

134,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โดยจายเปนคาการขอ
เปิดใชค าย คาอุปกรณ์ตางๆ คาติดตั้ง คาบริการรายเดือน ฯลฯ
า รับโรงเรียนใน ังกัดเท บาล 8 โรงเรียน โรงเรียน
ละ 16,800 บาท ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
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คาบารุงรัก าและซอมแซม

จาน น

20,000 บาท

รวม

675,000 บาท

ั ดุ านักงาน

จาน น

120,000 บาท

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

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุไฟฟ้าและ ิทยุตางๆ เชน ายไฟ ลอด
ไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุงานบานงานครั

จาน น

30,000 บาท

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

5,000 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
ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จาน น

400,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่นตางๆ เชน น้ามัน
รถ น้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ั ดุคอมพิ เตอร์

จาน น

100,000 บาท

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

จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคา ั ดุการ ึก า า รับ นับ นุนการจัดการ ึก า
แกเด็กดอยโอกา ตัง้ จายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

3,544,000 บาท

จาน น

3,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของ ถาน ึก าใน ังกัดเท บาลนครพระ
นคร รีอยุธยา และคาใชจายเกี่ย กับการใชบริการ ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได
คาบริการโทร ัพท์
จาน น

19,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาโทร ัพท์ และคาใชโทร ัพท์ในการติดตอ
ราชการของ น ยงานโรงเรียนใน ังกัด และ นย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

จาน น

25,000 บาท

รวม

5,804,400 บาท

รวม

3,044,400 บาท

จาน น

15,000 บาท

คาไฟฟ้า

เพื่อจายเปนคาโทรภาพ รือโทร าร คา ื่อ ารผานดา เทียม คา
ใชจายเกี่ย กับการใชระบบอินเตอร์เน็ต คา ื่อ ารอื่นๆ และคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ย กับการใชบริการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
เกาอี้บุน ม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้บุน ม า รับอาน ยค าม ะด กใน
การปฏิบัติงานของเจา นาที่และประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ จาน น 15 ตั ตั ละ 1,000 บาท ใ กับ านักการ
ึก า ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป (ตั้งไ ตามราคาทอง
ตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
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เครื่องปรับอากา ขนาด 18,000 BTU
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากา แบบแยก น แบบตั้งพื้น
รือแบบแข น ขนาด 18,000 บีทีย จาน น 4 เครื่อง เครื่อง
ละ 28,600 บาท ใ กับโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร โดยมี
คุณลัก ณะดังนี้
1) ขนาดที่กา นดเปนขนาดไมต่าก า 18,000 บีทีย
2) ราคาที่กา นดเปนราคาที่ร มคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากา ที่มีค าม ามารถในการทาค ามเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทีย ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุต า กรรม และฉลากประ ยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากา ที่ประกอบ าเร็จรปทั้งชุด ทั้ง น ย
งค ามเย็นและ น ยระบายค ามรอนจากโรงงานเดีย กัน
5) มีค าม น งเ ลาการทางานของคอมเพร เซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากา ขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เ นือจากการพิจารณาดานราคาแล เพื่อเปนการประ ยัด
พลังงานค รพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากา ที่มีคาประ ิทธิภาพ
พลังงานตามฤดกาล (SEER) งก า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากา แบบแยก น ประกอบด ย
อุปกรณ์ ดังนี้ ิตช์ 1 ตั ทอทองแดงไปกลับ ุมฉน นยา 4
เมตร ายไฟยา ไมเกิน 15 เมตร
ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 43 ลาดับ
ที่ 35

จาน น

114,400 บาท
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เครื่องปรับอากา ขนาด 40,000 BTU
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากา แบบแยก น แบบตั้งพื้น
รือแบบแข น ขนาด 40,000 บีทีย จาน น 3 เครื่อง เครื่อง
ละ 51,200 บาท ใ กับโรงเรียนเท บาล รรพ ามิตบารุง โดยมี
คุณลัก ณะดังนี้
1) ขนาดที่กา นดเปนขนาดไมต่าก า 40,000 บีทีย
2) ราคาที่กา นดเปนราคาที่ร มคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากา ที่มีค าม ามารถในการทาค ามเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทีย ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุต า กรรม และฉลากประ ยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากา ที่ประกอบ าเร็จรปทั้งชุด ทั้ง น ย
งค ามเย็นและ น ยระบายค ามรอนจากโรงงานเดีย กัน
5) มีค าม น งเ ลาการทางานของคอมเพร เซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากา ขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เ นือจากการพิจารณาดานราคาแล เพื่อเปนการประ ยัด
พลังงานค รพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากา ที่มีคาประ ิทธิภาพ
พลังงานตามฤดกาล (SEER) งก า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากา แบบแยก น ประกอบด ย
อุปกรณ์ ดังนี้ ิตช์ 1 ตั ทอทองแดงไปกลับ ุมฉน นยา 4
เมตร ายไฟยา ไมเกิน 15 เมตร
ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 45 ลาดับที่ 40

จาน น

153,600 บาท
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เครื่องปรับอากา ขนาด 40,000 BTU (ระบบ Inverter)

จาน น

125,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากา แบบแยก น แบบตั้งพื้น
รือแบบแข น (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทีย จาน น 2
เครื่อง เครื่องละ 62,700 บาท ใ กับโรงเรียนเท บาล ัด
เขียน โดยมีคุณลัก ณะดังนี้
1) ขนาดที่กา นดเปนขนาดไมต่าก า 40,000 บีทีย
2) ราคาที่กา นดเปนราคาที่ร มคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากา ที่มีค าม ามารถในการทาค ามเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทีย ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุต า กรรม และฉลากประ ยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากา ที่ประกอบ าเร็จรปทั้งชุด ทั้ง น ย
งค ามเย็นและ น ยระบายค ามรอนจากโรงงานเดีย กัน
5) มีค าม น งเ ลาการทางานของคอมเพร เซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากา ขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เ นือจากการพิจารณาดานราคาแล เพื่อเปนการประ ยัด
พลังงานค รพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากา ที่มีคาประ ิทธิภาพ
พลังงานตามฤดกาล (SEER) งก า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากา แบบแยก น ประกอบด ย
อุปกรณ์ ดังนี้ ิตช์ 1 ตั ทอทองแดงไปกลับ ุมฉน นยา 4
เมตร ายไฟยา ไมเกิน 15 เมตร
ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 39 ลาดับ
ที่ 23
ต างกระเป๋านักเรียน
จาน น

95,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อต างกระเป๋านักเรียน 12 ชอง ขนาดไมนอย
ก า ก าง 120 x ลึก 40 x ง 80 เซนติเมตร จาน น 10 ต ต
ละ 9,500 บาท ใ กับ นย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งจายจากเงินอุด
นุนทั่ ไป (ตั้งไ ตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
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ตใ เ ื้อผา

จาน น

32,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตใ เ ื้อผา จาน น 2 ต ตละ 16,000
บาท ใ กับโรงเรียนเท บาล ัดตองปุโบราณคณิ ร ตั้งจาย
จากเงินอุด นุนทั่ ไป (ตั้งไ ตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 43 ลาดับที่ 36
ตเ ล็ก ขนาด 5 ฟุต ชนิด 2 ชั้น
จาน น

12,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตเ ล็ก ขนาด 5 ฟุต ชนิด 2 ชั้น ชั้นบนเปน
กระจกบานเลื่อน ชั้นลางเปนตทึบ จาน น 1 ต ใ กับ านักการ
ึก า ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป (ตั้งไ ตามราคาทอง
ตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตเ ล็กเก็บเอก าร ชนิด 2 ตอน
จาน น

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตเ ล็กเก็บเอก าร ชนิด 2 ตอน ชนิดตบน
เปนบานเลื่อนกระจกตอนลางเปนตทึบ ขนาดไมนอย
ก า 34x16x32 นิ้ จาน น 10 ต ตละ 10,000 บาท ใ กับ
โรงเรียนเท บาล ัดเขียน ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป (ตั้งไ ตาม
ราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 39 ลาดับที่ 24

ันที่พิมพ์ : 15/9/2563 10:43:12

นา : 13/38

ตเ ล็กบานเลื่อนกระจก (โรงเรียนเท บาล ัดตองปุโบราณคณิ ร) จาน น

22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตเ ล็กบานเลื่อนกระจก (มอก.) ขนาดไม
นอยก า ก าง 90 ซม. ง 180 ซม. ลึก 45 ซม. มีมือจับชนิด
ฝง จาน น 4 ต ตละ 5,500 บาท ใ กับโรงเรียนเท บาล ัดตอง
ปุโบราณคณิ ร ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป (ตั้งไ ตามราคา
ทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 44 ลาดับที่ 37
ตเ ล็กบานเลื่อนกระจก ( านักการ ึก า)
จาน น

27,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตเ ล็กบานเลื่อนกระจก (มอก.) ขนาดไม
นอยก า ก าง 90 ซม. ง 180 ซม. ลึก 45 ซม. มีมือจับชนิด
ฝง จาน น 5 ต ตละ 5,500 บาท ใ กับ านักการ ึก า ตั้งจาย
จากเงินอุด นุนทั่ ไป (ตั้งไ ตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
โต๊ะเกาอี้พนักงานคร ค .3
จาน น

27,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะเกาอี้พนักงานคร ค .3 ขนาดก าง 80
ซม. ยา 150 ซม. ง 75 ซม. พรอมเกาอี้น มมีลอ จาน น 3
ชุด ชุดละ 9,000 บาท ใ กับโรงเรียนเท บาล ัดรัตนชัย ตั้งจาย
จากเงินอุด นุนทั่ ไป (ตั้งไ ตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 47 ลาดับที่ 46

นา : 14/38

ันที่พิมพ์ : 15/9/2563 10:43:12

โต๊ะทางานเ ล็กพรอมกระจกไมนอยก า 4 ฟุต พรอมเกาอี้น ม
(โรงเรียนเท บาล รรพ ามิตบารุง)

จาน น

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทางานเ ล็กขนาด 4 ฟุต นา PVC มุม
มน ขอบ PVC กันกระแทก มีที่พักเทา มี 4 ลิ้นชัก พรอม
กระจก ฯลฯ เกาอี้บุน ม มีเทาแขนและลอ มุนได ฯลฯ
จาน น 20 ชุด ชุดละ 12,000 บาท ใ กับโรงเรียนเท บาล รรพ
ามิตบารุง ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป (ตั้งไ ตามราคาทอง
ตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 45 ลาดับที่ 42
โต๊ะทางานเ ล็กพรอมกระจกไมนอยก า 4 ฟุต พรอมเกาอี้น ม
จาน น
( นย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทางานเ ล็กขนาด 4 ฟุต นา PVC มุม
มน ขอบ PVC กันกระแทก มีที่พักเทา มี 4 ลิ้นชัก พรอม
กระจก ฯลฯ เกาอี้บุน ม มีเทาแขนและลอ มุนได ฯลฯ จาน น 2
ชุด ชุดละ 12,000 บาท ใ กับ นย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งจายจาก
เงินอุด นุนทั่ ไป
(ตั้งไ ตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
โต๊ะทางานเ ล็กพรอมกระจกไมนอยก า 4 ฟุต พรอมเกาอี้น ม
จาน น
( านักการ ึก า)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทางานเ ล็กขนาด 4 ฟุต นา PVC มุม
มน ขอบ PVC กันกระแทก มีที่พักเทา มี 4 ลิ้นชัก พรอม
กระจก ฯลฯ เกาอี้บุน ม มีเทาแขนและลอ มุนได ฯลฯ จาน น 5
ชุด ชุดละ 12,000 บาท ใ กับ านักการ ึก า ตั้งจายจากเงิน
อุด นุนทั่ ไป (ตั้งไ ตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559

240,000 บาท

24,000 บาท

60,000 บาท
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โต๊ะ นาขา

จาน น

25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะ นาขา ขนาดไมนอยก า 60x150x75
ซม. จาน น 20 ตั ตั ละ 1,250 บาท ใ กับโรงเรียนเท บาล
ัด าลาปนฯ ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป (ตั้งไ ตามราคาทอง
ตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 36 ลาดับที่ 12
พัดลมติดผนัง
จาน น

45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 30 นิ้ จาน น 10
ตั ตั ละ 4,500 บาท ใ กับโรงเรียนเท บาล ัด าลาปนฯ ตั้ง
จายจากเงินอุด นุนทั่ ไป (ตั้งไ ตามราคาทองตลาด เนื่องจากไม
มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 36 ลาดับที่ 11
ครุภัณฑ์การ ึก า
กระดานไ ท์บอร์ด
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระดานไ ท์บอร์ด จาน น 12 แผน แผน
ละ 4,200 บาท ใ กับโรงเรียนเท บาล ัดป่าโค ตั้งจายจากเงิน
อุด นุนทั่ ไป (ตั้งไ ตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 51 ลาดับที่ 59

จาน น

50,400 บาท
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เกาอี้ นากลม

จาน น

28,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ นากลมใช า รับ อง ิทยา
า ตร์ เกาอี้ นากลมขนาดเ นผา นย์กลางไมนอยก า 30
ซม. นา 2 ซม. งจากพื้นถึงที่นั่ง 45 ซม. จาน น 40 ตั ตั
ละ 700 บาท ใ กับโรงเรียนเท บาล ัดแมนางปลื้ม ตั้งจายจาก
เงินอุด นุนทั่ ไป (ตั้งไ ตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 36 ลาดับที่ 15
ชุดเครื่องเลน า รับนักเรียนชั้นอนุบาล
จาน น

700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องเลน า รับนักเรียนชั้น
อนุบาล จาน น 1 ชุด ใ กับโรงเรียนเท บาล ัดแมนางปลื้ม ตั้ง
จายจากเงินอุด นุนทั่ ไป (ตั้งไ ตามราคาทองตลาด เนื่องจากไม
มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 36 ลาดับที่ 14
ชุดโต๊ะ-เกาอี้นักเรียน (โรงเรียนเท บาล ัดรัตนชัย)
จาน น

63,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะนักเรียนประถม (มอก.) ขนาดไมนอย
ก า 60x40x67 ซม. และเกาอีนักเรียน (มอก.) ขนาดไมนอย
ก า 38x38x72 ซม. จาน น 40 ชุด ชุดละ 1,580 บาท ใ กับ
โรงเรียนเท บาล ัดรัตนชัย ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป (ตั้งไ
ตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 46 ลาดับที่ 45
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โต๊ะเกาอี้นั่งระดับประถม (โรงเรียนเท บาล ัดป่าโค)

จาน น

120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะ-เกาอี้นั่ง ระดับประถม จาน น 100
ชุด ชุดละ 1,200 บาท ใ กับโรงเรียนเท บาล ัดป่าโค ตั้งจาย
จากเงินอุด นุนทั่ ไป (ตั้งไ ตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 51 ลาดับที่ 58
โต๊ะเกาอี้นั่งระดับประถม (โรงเรียนเท บาล ัดแมนางปลื้ม)
จาน น

120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะ-เกาอี้นั่ง ระดับประถม จาน น 100
ชุด ชุดละ 1,200 บาท ใ กับโรงเรียนเท บาล ัดแมนางปลื้ม ตั้ง
จายจากเงินอุด นุนทั่ ไป (ตั้งไ ตามราคาทองตลาด เนื่องจากไม
มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 36 ลาดับที่ 13
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จาน น 1
คัน ใ กับ นย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคุณลัก ณะดังนี้
1.ขนาดที่กา นดเปนขนาดปริมาตรกระบอก บขั้นต่า
(1) กรณีขนาดต่าก า ซีซี ที่กา นดไมเกิน 5 ซีซี รือขนาดเกิน
ก า ซีซี ที่กา นดไมเกิน 5 ซีซี
(2)ราคาที่กา นดไมร มอุปกรณ์และคาจดทะเบียน
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ใ มีคุณ มบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุต า กรรม
ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559

จาน น

54,700 บาท

นา : 18/38

ันที่พิมพ์ : 15/9/2563 10:43:12

ครุภัณฑ์โฆ ณาและเผยแพร
กลองถายรประบบดิจิตอล

จาน น

25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายรประบบดิจิตอลค ามละเอียดไม
นอยก า 24 ลานพิกเซล นาจอ LED ขนาดไมนอยก า 3.2
นิ้ บันทึก ีดีโอพรอมเ ียงได ฯลฯ จาน น 1 กลอง ใ กับ านัก
การ ึก า ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
(ตั้งไ ตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จาน น

148,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จาน น 5 เครื่อง เครื่อง
ละ 29,700 บาท ใ กับโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร โดยมี
คุณลัก ณะดังนี้
1) เปนเครื่องฉายภาพเลน ์เดีย ามารถตอกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิ เตอร์และ ิดีโอ
2) ใช LCD Panel รือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เปนระดับค ามละเอียดของภาพที่ True
4) ขนาดที่กา นดเปนขนาดคาค าม อง างขั้นต่า
ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 42 ลาดับที่ 33

ันที่พิมพ์ : 15/9/2563 10:43:12

โทรทั น์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ (โรงเรียนเท บาล จาน น
ัดรัตนชัย)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทั น์ แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV ระดับค ามละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิก
เซล ขนาด 40 นิ้ จาน น 3 เครื่อง เครื่องละ 13,500 บาท ใ
กับโรงเรียนเท บาล ัดรัตนชัย โดยมีคุณลัก ณะดังนี้
1) ระดับค ามละเอียด เปนค ามละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920x1080 พิกเซล
2) ขนาดที่กา นดเปนขนาดจอภาพขั้นต่า 40 นิ้
3) แ ดงภาพด ย ลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) ามารถเชื่อมตออินเตอร์เน็ตได (Smart TV)
5) ชองตอ HDMI ไมนอยก า 2 ชอง ัญญาณ เพื่อการเชื่อมตอ
ัญญาณภาพและเ ียง
6) ชองตอ USB ไมนอยก า 1 ชอง ัญญาณ รองรับไฟล์
ภาพ เพลง และภาพยนตร์
7) มีตั รับ ัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตั
ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 46 ลาดับที่ 44

นา : 19/38

40,500 บาท

ันที่พิมพ์ : 15/9/2563 10:43:12

โทรทั น์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ (โรงเรียนเท บาล จาน น
ัด าลาปนฯ)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทั น์ แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV ระดับค ามละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิก
เซล ขนาด 40 นิ้ จาน น 6 เครื่อง เครื่องละ 13,500 บาท ใ
กับโรงเรียนเท บาล ัด าลาปนฯ โดยมีคุณลัก ณะดังนี้
1) ระดับค ามละเอียด เปนค ามละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920x1080 พิกเซล
2) ขนาดที่กา นดเปนขนาดจอภาพขั้นต่า 40 นิ้
3) แ ดงภาพด ย ลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) ามารถเชื่อมตออินเตอร์เน็ตได (Smart TV)
5) ชองตอ HDMI ไมนอยก า 2 ชอง ัญญาณ เพื่อการเชื่อมตอ
ัญญาณภาพและเ ียง
6) ชองตอ USB ไมนอยก า 1 ชอง ัญญาณ รองรับไฟล์
ภาพ เพลง และภาพยนตร์
7) มีตั รับ ัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตั
ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 35 ลาดับที่ 9

นา : 20/38

81,000 บาท

นา : 21/38

ันที่พิมพ์ : 15/9/2563 10:43:12

โทรทั น์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทั น์ แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV ระดับค ามละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิก
เซล ขนาด 50 นิ้ จาน น 14 เครื่อง เครื่องละ 20,600 บาท ใ
กับโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร โดยมีคุณลัก ณะดังนี้
1) ระดับค ามละเอียด เปนค ามละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 3840x2160 พิกเซล
2) ขนาดที่กา นดเปนขนาดจอภาพขั้นต่า 50 นิ้
3) แ ดงภาพด ย ลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) ามารถเชื่อมตออินเตอร์เน็ตได (Smart TV)
5) ชองตอ HDMI ไมนอยก า 2 ชอง ัญญาณ เพื่อการเชื่อมตอ
ัญญาณภาพและเ ียง
6) ชองตอ USB ไมนอยก า 1 ชอง ัญญาณ รองรับไฟล์
ภาพ เพลง และภาพยนตร์
7) มีตั รับ ัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตั
ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 43 ลาดับ
ที่ 34

จาน น

288,400 บาท

นา : 22/38

ันที่พิมพ์ : 15/9/2563 10:43:12

โทรทั น์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทั น์ แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV ระดับค ามละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิก
เซล ขนาด 55 นิ้ จาน น 5 เครื่อง เครื่องละ 18,200 บาท ใ
กับโรงเรียนเท บาล รรพ ามิตบารุง โดยมีคุณลัก ณะดังนี้
1) ระดับค ามละเอียด เปนค ามละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920x1080 พิกเซล
2) ขนาดที่กา นดเปนขนาดจอภาพขั้นต่า 55 นิ้
3) แ ดงภาพด ย ลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) ามารถเชื่อมตออินเตอร์เน็ตได (Smart TV)
5) ชองตอ HDMI ไมนอยก า 2 ชอง ัญญาณ เพื่อการเชื่อมตอ
ัญญาณภาพและเ ียง
6) ชองตอ USB ไมนอยก า 1 ชอง ัญญาณ รองรับไฟล์
ภาพ เพลง และภาพยนตร์
7) มีตั รับ ัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตั
ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 44 ลาดับที่ 39

จาน น

91,000 บาท

นา : 23/38

ันที่พิมพ์ : 15/9/2563 10:43:12

ครุภัณฑ์งานบานงานครั
เครื่องทาน้ารอน-น้าเย็น

จาน น

15,000 บาท

จาน น

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทาน้ารอน-น้าเย็น จาน น 1
เครื่อง ใ กับ านักการ ึก า โดยมีคุณลัก ณะดังนี้
-เก็บถังน้าดานลางไมตองยกถัง
-ทาอุณ ภมิน้าเย็นไดตั้งแต 10 อง า และอุณ ภมิน้ารอนได
ตั้งแต 80 อง า
-มีระบบ ัญญาณไฟกระพริบเตือนเมื่อน้าใกล มดถึง และเมื่อน้า
มดถัง
-มีไฟ อง างบริเ ณ ั จายน้า ะด กใชงานแมในที่มืด
-มีแผนดดซับเ ียง ช ยลดเ ียง ขณะที่คอมเพร เซอร์ทางานเต็มที่
-มีการรับประกันคอมเพร เซอร์ 5 ปี
-ขนาดก าง 320 มม. ง 1,028 มม. ลึก 480 มม.
-มี 3 ปุ่มกดจายน้า เลือกอุณ ภมิน้าไดทั้งน้ารอน น้าเย็น และน้า
อุณ ภมิ อง
-มีระบบนิรภัย า รับ ั จายน้ารอน น้ารอนจะไมไ ล ากไมได
กดปุ่มนิรภัยปลดล็อก และปุ่มจาน้ารอนพรอมกันเพื่อป้องกันน้า
รอนล ก ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป (ตั้งไ ตามราคาทองตลาด เนื่องจาก
ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เปนไปตาม นัง ือกระทร งม าดไทย ด นที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ 1248 ลง ันที่ 27 มิถุนายน 2559
คาบารุงรัก าและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรัก าและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจายเปนคาบารุงรัก าและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อใ ามารถใช
งานไดตามปกติที่มี งเงินในการซอมแซมเกิน
ก า 5,000 บาท เชน เครื่องปรับอากา คอมพิ เตอร์ รถ
ยนต์ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป

นา : 24/38

ันที่พิมพ์ : 15/9/2563 10:43:12

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

2,760,000 บาท

จาน น

110,000 บาท

คาบารุงรัก าและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ราง
คาจัดทา องครั เพื่อการ ึก า โรงเรียนเท บาล ัดป่าโค

เพื่อจายเปนคาปรับปรุง องครั ทา ีผนัง
อง นาตาง ประต เปลี่ยนลกบิดประตชนิดมัน มือจับบาน
นาตาง กลอน นาตาง ปพื้นกระเบื้องทั้ง องพรอม กัด ทาฝ้า
พรอมทา ี กรุผนังกระเบื้อง พรอมกอ รางเคาน์เตอร์กลาง ตาม
แบบที่เท บาลกา นด ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 8 ลาดับที่ 11
คาตอเติม ปรับปรุงและซอมแซม อาคาร 6 เท บาลนครพระนคร รี จาน น
อยุธยา
เพื่อจายเปนคาตอเติม ปรับปรุงและซอมแซม อาคาร 6 เท บาล
นครพระนคร รีอยุธยา โดยตอเติมอาคาร 6 ชั้นลาง ( อง านัก
การ ึก า) เปลี่ยน ลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน (ชั้น 2) ตามแบบที่
เท บาลกา นด ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลงและแกไข ครั้งที่ 3/2563 เท บาลนครพระนคร รี
อยุธยา นาที่ 58 ลาดับที่ 4
คาติดตะแกรงเ ล็กกันตก อาคาร 1 และอาคาร 2 โรงเรียนเท บาล จาน น
ัดเขียน
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 2 โดยการติด
ตะแกรงเ ล็กดัด ขนาดไมนอยก า 149 ตารางเมตร ตามแบบที่
เท บาลกา นด ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 7 ลาดับที่ 8

1,000,000 บาท

100,000 บาท

นา : 25/38

ันที่พิมพ์ : 15/9/2563 10:43:12

คาทา ีอาคาร 1 และ อาคาร 2 โรงเรียนเท บาล ัดเขียน

จาน น

700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงและซอมแซม อาคาร 1 และอาคาร 2
โดยทา ีอาคารพื้นที่ไมนอยก า 7,190 ตารางเมตร ตามแบบที่
เท บาลกา นด ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา นาที่ 6 ลาดับที่ 7
คาปรับปรุง องใตอาคาร 4 ชั้น โรงเรียนเท บาล ัดป่าโค
จาน น

850,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุง องใตอาคาร 4 ชั้น โดยติดตั้งกอผนังปน
ทึบค าม ง 1 เมตร และติดตั้งรั้ แตนเล ตามแบบที่เท บาล
กา นด ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเท บาล พ. .2496
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลและแกไข ครั้งที่ 3/2563 เท บาลนครพระนคร รี
อยุธยา นาที่ 59 ลาดับที่ 5
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

15,720,000 บาท

รวม

15,720,000 บาท

จาน น

15,720,000 บาท

เงินอุด นุน นราชการ
เงินอุด นุนคาอา ารกลาง ัน
เพื่อจายเปนคา นับ นุนอา ารกลาง ัน า รับโรงเรียนใน ังกัด
านักงานคณะกรรมการการ ึก าขั้นพื้นฐานฯ ตั้งจายจากเงินอุด
นุนทั่ ไป
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

26,416,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

26,416,200 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

11,420,200 บาท

จาน น

50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการจัดทาขอ อบปลายปี
และ ิเคราะ ์ขอ อบกลุมโรงเรียน ังกัดเท บาล เชน คา ั ดุ
อุปกรณ์ คาอา าร อา าร างและเครื่องดื่ม คาจัดทา
เอก าร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 123 ลาดับที่ 140
โครงการชุมนุมลกเ ือทองถิ่นแ งชาติ
จาน น

10,000 บาท

รายจายเกี่ย เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลัก ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
โครงการจัดทาขอ อบปลายปีและ ิเคราะ ์ขอ อบกลุมโรงเรียน
ังกัดเท บาล

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการชุมนุมลกเ ือทองถิ่น
แ งชาติ เชน คา นับ นุนคาใชจายในการจัดกิจกรรมของ
เท บาลที่เปนเจาภาพ คาพา นะ คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 93 ลาดับที่ 67
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โครงการทั น ึก าดงานของ นย์พัฒนาเด็กเล็กเท บาลนครพระ
นคร รีอยุธยา

จาน น

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการทั น ึก าดงานของ
นย์พัฒนาเด็กเล็ก เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา เชน คา
พา นะ คา มนาคุณ ิทยากร คาของที่ระลึก คา ั ดุอุปกรณ์ คา
อา าร อา าร างและเครื่องดื่ม คาจัดทาเอก าร ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 115 ลาดับที่ 118
โครงการประชุมผปกครอง นย์พัฒนาเด็กเล็กเท บาลนครพระ
จาน น
นคร รีอยุธยา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการประชุมผปกครอง
นย์พัฒนาเด็กเล็ก เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา เชน คา ั ดุ
อุปกรณ์ คาอา าร อา าร างและเครื่องดื่ม คาจัดทา
เอก าร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 115 ลาดับที่ 117
โครงการ นับ นุนคาใชจายการบริ าร ถาน ึก า
จาน น
เพื่อจายเปนคาอา ารกลาง ัน า รับเด็กนักเรียน โรงเรียน ังกัด
เท บาล และ นย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 96 ลาดับที่ 74

50,000 บาท

20,000 บาท

11,290,200 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

14,996,000 บาท

จาน น

14,996,000 บาท

รวม

26,551,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

26,551,500 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

26,551,500 บาท

จาน น

20,000 บาท

คาอา ารเ ริม (นม)
เพื่อจายเปนคาอา ารเ ริม(นม) ใ กับนักเรียนโรงเรียนใน ังกัด
เท บาล นย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และใน ังกัด านักงานเขตการ
ึก าขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ตั้งจายจากเงินอุด นุน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 96 ลาดับที่ 73
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รายจายเกี่ย เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลัก ณะรายจาย ม ด
อื่นๆ
โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการ ึก าของ
ถาน ึก า
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการ Coaching Teams
เพื่อยกระดับคุณภาพการ ึก าของ ถาน ึก า เชน คาตอบแทน
ผทรงคุณ ุฒิ ผเชี่ย ชาญ ตร จเยี่ยมนิเท กระบ นการจัดการ
เรียนการ อน Active Learning ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลงและแกไข ครั้งที่ 3/2563 เท บาลนครพระนคร รี
อยุธยา นาที่ 3 ลาดับที่ 3
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โครงการแขงขันคนเกงกลุมโรงเรียน ังกัดเท บาล ระดับเท บาล

จาน น

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการแขงขันคนเกงกลุม
โรงเรียน ังกัดเท บาล ระดับเท บาล เชน คา ั ดุอุปกรณ์ คา
ตอบแทนกรรมการออกขอ อบ คาอา าร อา าร างและเครื่อง
ดื่ม คาจัดทาป้ายโครงการ คาเชาเครื่องเ ียง เงินราง ัล คาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก คาพา นะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 92 ลาดับที่ 64
โครงการแขงขันทัก ะทาง ิชาการและการประก ด ื่อน ัตกรรม
จาน น
กลุมโรงเรียน ังกัดเท บาล
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการแขงขันทัก ะทาง
ิชาการและการประก ด ื่อน ัตกรรมทางการ ึก า กลุม
โรงเรียน ังกัดเท บาล เชน คา ั ดุอุปกรณ์ คาเงินราง ัล คา
อา าร อา าร างและเครื่องดื่ม คา ั ดุตกแตงเ ที คาจางจัด
ถานที่ คาตอบแทนกรรมการตัด ินและออกขอ อบ คาจางทา
ป้ายโครงการ คาเชาเครื่องขยายเ ียง คาจางทาใบเกียรติบัตร
ราง ัล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 121 ลาดับที่ 136

50,000 บาท

200,000 บาท

ันที่พิมพ์ : 15/9/2563 10:43:12

โครงการแขงขันทัก ะทาง ิชาการองค์กรปกครอง นทองถิ่นระดับ จาน น
ภาคกลาง
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการแขงขันทัก ะทาง
ิชาการองค์กรปกครอง นทองถิ่นระดับภาคกลาง เชน คา ั ดุ
อุปกรณ์ คาพา นะ คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 122 ลาดับที่ 137
โครงการคัดเลือกผบริ าร ถาน ึก าและครดีเดน ังกัดองค์กร
จาน น
ปกครอง นทองถิ่นระดับเท บาล
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการคัดเลือกผบริ าร
ถาน ึก าและครดีเดน ังกัดองค์กรปกครอง นทองถิ่น ระดับ
เท บาล เชน คาโลราง ัล คา ั ดุอุปกรณ์ คาอา าร อา าร าง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนผทรงคุณ ุฒิ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 91 ลาดับที่ 62
โครงการประชุมคณะกรรมการ ถาน ึก าขั้นพื้นฐาน
จาน น
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการประชุมคณะ
กรรมการ ถาน ึก าขั้นพื้นฐาน ังกัดองค์กรปกครอง นทอง
ถิ่น เชน คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ถาน ึก าขั้นพื้น
ฐาน ังกัดเท บาล 8 โรงเรียน จาน น 96 คน ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลงและแกไข ครั้งที่ 3/2563 เท บาลนครพระนคร รี
อยุธยา นาที่ 3 ลาดับที่ 2
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400,000 บาท

5,000 บาท

154,000 บาท

ันที่พิมพ์ : 15/9/2563 10:43:12

โครงการประชุมเยี่ยมชม ถาน ึก าของคณะกรรมการประ านงาน จาน น
ิชาการการจัดการ ึก าทองถิ่น ระดับเท บาล
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการประชุมเยี่ยมชม ถาน
ึก าของคณะกรรมการประ านงาน ิชาการ การจัดการ ึก า
ทองถิ่นระดับเท บาล เชน คา ั ดุอุปกรณ์ คาอา าร อา าร าง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทน ิทยากร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 89 ลาดับที่ 58
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการ ึก าของโรงเรียน ังกัด
จาน น
เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการประเมินคุณภาพการ
จัดการ ึก าของโรงเรียน ังกัดเท บาลนครพระนคร รี
อยุธยา เชน คา ั ดุอุปกรณ์ คาอา าร อา าร างและเครื่อง
ดื่ม คาจัดทาเอก าร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 88 ลาดับที่ 57
โครงการพัฒนาคุณภาพ ถาน ึก า โรงเรียนพระราชทาน
จาน น
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ ถาน
ึก า โรงเรียนพระราชทาน เชน คาเอก ารประกอบการ
ประเมิน คา ั ดุอุปกรณ์ คาอา าร อา าร างและเครื่องดื่ม คา
ปรับภมิทั น์ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 92 ลาดับที่ 66
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โครงการพัฒนาทัก ะทาง ิชาการ ค ามเปนเลิ

จาน น

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการพัฒนาทัก ะทาง
ิชาการ ค ามเปนเลิ เชน คาตอบแทน ิทยากร คาเอก าร
ประกอบการเรียน คา ั ดุอุปกรณ์ คาอา าร อา าร างและ
เครื่องดื่ม คาปรับปรุง องเรียน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 92 ลาดับที่ 65
โครงการพัฒนาเพิ่มทัก ะและ มรรถนะผเรียน ค ามเปนเลิ ดาน จาน น
ิชาการ(ติ )
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการพัฒนาเพิ่มทัก ะและ
มรรถนะผเรียน ค ามเปนเลิ ดาน ิชาการ (ติ ) เชน คาตอบ
แทน ิทยากร คา ั ดุอุปกรณ์ คาอา าร อา าร างและเครื่อง
ดื่ม คาจัดทาเอก าร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 120 ลาดับที่ 134
โครงการม กรรมการจัดการ ึก าทองถิ่น ระดับประเท
จาน น
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการม กรรมการจัดการ
ึก าทองถิ่นระดับประเท เชน คา ั ดุอุปกรณ์ คา
อา าร อา าร างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 88 ลาดับที่ 56

300,000 บาท

150,000 บาท

150,000 บาท
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โครงการ กึ าและรณรงค์เพื่อตอตานป้องกันการใชยาเ พติดใน
ถาน ึก าและนักเรียน(D.A.R.E. ประเท ไทย)

จาน น

250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการ ึก าเพื่อตอตาน
ป้องกันการใชยาเ พติดใน ถาน ึก าและนักเรียน (D.A.R.E.
ประเท ไทย) เชน คาตอบแทน ิทยากร คา ั ดุอุปกรณ์ คา
อา าร อา าร างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 87 ลาดับที่ 55
โครงการ งเ ริม ักยภาพนักเรียน ค ามเปนเลิ ดานดนตรี ากล จาน น

500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการ งเ ริม ักยภาพนัก
เรียน ค ามเปนเลิ ดานดนตรี ากล เชน คาตอบแทน
ิทยากร คาเอก ารประกอบการเรียน คา ั ดุอุปกรณ์ คา
อา าร อา าร างและเครื่องดื่ม คาพา นะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 100 ลาดับที่ 81
โครงการ นับ นุนคาใชจายการบริ าร ถาน ึก า
จาน น

22,402,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการตางๆ ดังนี้
1. คาใชจายในการปรับปรุง ลัก ตร ถาน
ึก า จาน น 160,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุง ลัก ตร ถาน
ึก า โรงเรียน ังกัดเท บาล โรงเรียนละ 20,000 บาท
2. คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครของโรงเรียนใน
ังกัด อปท. จาน น 612,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม ัมมนาบุคลากร ขาราชการ
ครที่มี ิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ (จาน นคร 204 คน คนละ 3,000
บาท)
3. คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง อง มุด

ันที่พิมพ์ : 15/9/2563 10:43:13

โรงเรียน จาน น 800,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุง อง มุด
โรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บาท
4. คาใชจายในการพัฒนาแ ลงเรียนรใน
โรงเรียน จาน น 400,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแ ลงเรียนรใน
โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท
5. คาใชจายในการรณรงค์ป้องกันยาเ พติดใน ถาน
ึก า จาน น 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ (โรงเรียนละ 15,000 บาท) คา
พา นะ คาอบรมครแกนนา (โรงเรียนละ 1 คน คนละ 3,000
บาท) และเจา นาที่ อปท.ละ 1 คน คนละ 3,000 บาท
6. คาใชจายในการ งเ ริมกิจกรรมรักการอานใน ถาน
ึก า อปท. จาน น 400,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ งเ ริมกิจกรรมรักการอานใน ถาน
ึก า
7. คาใชจายในโครงการอบรม ัมมนา “การจัดระบบประกัน
คุณภาพภายใน ถาน ึก าปฐม ัยขององค์กรปกครอง นทอง
ถิ่นตามกฎกระทร งการประกันคุณภาพการ ึก า พ. .2561”
จาน น 220,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรม ัมมนา “การจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ถาน ึก าปฐม ัยขององค์กรปกครอง
นทองถิ่นตามกฎกระทร งการประกันคุณภาพการ ึก า พ.
.2561”
8. คาใชจายในโครงการอบรม ัมมนา “การจัดระบบประกัน
คุณภาพภายใน ถาน ึก าขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครอง น
ทองถิ่นตามกฎกระทร งการประกันคุณภาพการ ึก า พ.
.2561” จาน น 418,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรม ัมมนา “การจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ถาน ึก าขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครอง
นทองถิ่นตามกฎกระทร งการประกันคุณภาพการ ึก า พ.
.2561”
9. คาใชจายในโครงการพัฒนา ลัก ตร ถาน ึก าตามมาตรฐาน
การเรียนรและตั ชี้ ัด (ฉบับปรับปรุง 2560) จาน น 88,000
บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนา ลัก ตร ถาน ึก าตาม
มาตรฐานการเรียนรและตั ชี้ ัด (ฉบับปรับปรุง 2560)
10. คาใชจายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา ลัก
ตร ถาน ึก าตาม ลัก ตรการ ึก าขั้นพื้นฐานปรับปรุง
ใ ม จาน น 160,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
ลัก ตร ถาน ึก าตาม ลัก ตรการ ึก าขั้นพื้นฐานปรับปรุง
ใ ม
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11. คาใชจายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทา ลัก
ตร ถาน ึก าตาม ลัก ตรการ ึก าปฐม ัย พ. .2560”
จาน น 80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทา
ลัก ตร ถาน ึก าตาม ลัก ตรการ ึก าปฐม ัย พ. .2560”
12. คาใชจายในการพัฒนาผประกอบ ิชาชีพครที่ ังกัด ถาน
ึก าขององค์กรปกครอง นทองถิ่น จาน น 2,040,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาผประกอบ ิชาชีพครที่ ังกัด
ถาน ึก าขององค์กรปกครอง นทองถิ่น (จาน นคร 204
คน คนละ 10,000 บาท)
13. คาใชจายในการพัฒนาผประกอบ ิชาชีพครที่ ังกัด นย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง นทองถิ่น จาน น 30,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาผประกอบ ิชาชีพครที่ ังกัด
นย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง นทองถิ่น (จาน นคร 3
คน คนละ 10,000 บาท)
14. คาปจจัยพื้นฐาน า รับนักเรียนยากจน จาน น 1,021,000
บาท
เพื่อจายเปนคาปจจัยพื้นฐาน า รับนักเรียนยากจน ใ กับนัก
เรียนในโรงเรียน ังกัดเท บาลฯ
15. คาใชจายในการจัดการ ึก าตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ึก าขั้นพื้นฐาน จาน น 15,627,600 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการ อน(ราย ั ) เชน คา นัง ือ
เรียน คาอุปกรณ์การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรม
พัฒนาผเรียน ฯลฯ ใ กับนักเรียนโรงเรียน ังกัดเท บาลฯ
16. คาจัดการเรียนการ อนของ นย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จาน น 132,600 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการ อน(ราย ั ) ใ กับนักเรียนใน
นย์พัฒนาเด็กเล็ก
17. คาใชจายในการจัดการ ึก า า รับ นย์พัฒนาเด็กเล็ก ( พ
ด.) จาน น 63,300 บาท
เพื่อจายเปนคา นัง ือเรียน คาอุปกรณ์การเรียน คาเครื่องแบบ
นักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผเรียน ฯลฯ ใ กับนักเรียนใน นย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งจายจากเงินอุด นุนทั่ ไป
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โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทาแผนพัฒนากร ึก าทองถิ่น
ของ ถาน ึก า ังกัดเท บาลนครพระนคร รีอยุธยา

จาน น

500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทาแผนพัฒนาการ ึก าทองถิ่นของ ถาน ึก า ังกัด
เท บาลนครพระนคร รีอยุธยา เชน คาตอบแทน ิทยากร คา
เอก ารประกอบการอบรม คา ั ดุอุปกรณ์ คาอา าร อา าร าง
และเครื่องดื่ม คา ถานที่ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559 และระเบียบกระทร ง
ม าดไทย าด ยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 116 ลาดับที่ 119
โครงการอบรมผนานักเรียน
จาน น

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการอบรมผนานัก
เรียน เชน คาตอบแทน ิทยากร คาอา าร อา าร างและเครื่อง
ดื่ม คา ั ดุอุปกรณ์ที่ใชในพิธีเปิด-ปิด คาเชา ถานที่ คาเชาเครื่อง
ขยายเ ียง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 124 ลาดับที่ 141

ันที่พิมพ์ : 15/9/2563 10:43:13

โครงการอบรมและพัฒนาดงานภายในประเท และตางประเท ของ จาน น
ผบริ ารเท บาลพนักงานเท บาล รือพนักงานครเท บาล
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาเนินโครงการอบรมและพัฒนาด
งานภายในประเท และตางประเท ของผบริ าร
เท บาล พนักงานเท บาลและพนักงานครเท บาล เชน คา ั ดุ
อุปกรณ์ คาอา าร อา าร างและเครื่องดื่ม คาพา นะ คาที่
พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาจัดทาเอก าร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทร งม าดไทย าด ยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬาเขาร มแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง นทองถิ่น พ. .2559 และระเบียบกระทร ง
ม าดไทย าด ยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจา นาที่ทองถิ่น พ. .2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ. .2561-2565) เท บาลนคร
พระนคร รีอยุธยา นาที่ 97 ลาดับที่ 75

นา : 38/38

1,000,000 บาท

