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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
อาเภอ พระนครศรีอยุธยา จัง วัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 87,841,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

87,841,100 บาท

รวม

87,841,100 บาท

รวม

87,841,100 บาท

คาชาระดอ เบี้ย

จานวน

2,490,400 บาท

เพื่อจายชาระดอ เบี้ย ตาม ัญญาเงิน . .ท. เล
ที่ 1068/75/2555 ตั้งจายจา เงินรายได
เงิน มทบ องทุนประ ัน ังคม

จานวน

3,169,500 บาท

งบกลาง
งบกลาง

1. เพื่อจายเป็นเงิน มทบเ า องทุนประ ัน ังคม อัตรารอยละ 5
องคาจางฯ า รับพนั งานจาง องเทศบาล เป็น
เงิน 2,964,000 บาท ตั้งจายจา เงินรายได
2. เพื่อจายเป็นเงิน มทบเ า องทุนประ ัน ังคม อัตรารอยละ 5
องคาจางฯ า รับเจา นาที่ นับ นุน าร อน ตาม
ภาร ิจ) พนั งานจางภารโรง ครอา า อนเด็ ดอยโอ า เป็น
เงิน 205,500 บาท ตั้งจายจา เงินอุด นุนทั่วไป
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ.2533 และที่แ ไ
เพิ่มเติม
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เงิน มทบ องทุนเงินทดแทน

จานวน

126,800 บาท

จานวน

54,519,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน นับ นุนชวยเ ลือแ ผ งอายุในชุมชนเ ต
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตามอัตราที่ า นด เพื่อเป็น าร
ดแลผ งอายุใ เป็น วัญ าลังใจใน ารดาเนินชีวิตตอไป ตั้งจาย
จา เงินอุด นุนทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั เ ณฑ์ าร
จายเงินเบี้ยยังชีพผ งอายุ ององค์ รป ครอง วนทองถิ่น ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา นาที่ 143 ลาดับที่ 2
เบี้ยยังชีพคนพิ าร
จานวน

9,600,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงิน มทบเ า องทุนเงินทดแทน ในอัตรารอย
ละ 0.2 า รับพนั งานจาง องเทศบาล เป็นเงิน 118,600
บาท ตั้งจายจา เงินรายได
2. เพื่อจายเป็นเงิน มทบเ า องทุนเงินทดแทน ในอัตรารอย
ละ 0.2 า รับเจา นาที่ นับ นุน าร อน ตามภาร ิจ) พนั งาน
จางภารโรง ครอา า อนเด็ ดอยโอ า เป็นเงิน 8,200
บาท ตั้งจายจา เงินอุด นุนทั่วไป
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
เบี้ยยังชีพผ งอายุ

เพื่อจายเป็นเงิน นับ นุนชวยเ ลือแ ผพิ ารในชุมชนเ ต
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คนละ 800 บาทตอเดือน เพื่อ
เป็น ารดแลผพิ ารและเ ริม รางความเป็นอยที่ดี ึ้น เป็น วัญ
าลังใจใน ารดาเนินชีวิตตอไป ตั้งจายจา เงินอุด นุนทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวย ลั เ ณฑ์ าร
จายเงินเบี้ยความพิ ารใ คนพิ าร ององค์ รป ครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553 และแ ไ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา นาที่ 143 ลาดับที่ 3
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เบี้ยยังชีพผป่วยเอด ์
เพื่อจายเป็นเงิน นับ นุนชวยเ ลือแ ผป่วยเอด ์ในชุมชนเ ต
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คนละ 500 บาทตอเดือน เพื่อ
เป็น ารดแลผป่วยเอด ์ใ ไดรับ าลังใจ มีความอบอุน เ มแ ็ง
ึ้น และคาใชจายอื่นๆ ที่จาเป็น ตาม นัง ือ ั่ง าร ดวนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1877 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ตั้งจาย
จา เงินอุด นุนทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย ารจายเงิน
งเคราะ ์ เพื่อ ารยังชีพ ององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2548
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา นาที่ 143 ลาดับที่ 4
ารองจาย

จานวน

72,000 บาท

จานวน

5,000,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายใน รณีฉุ เฉินที่มี าธารณภัยเ ิด ึ้น รือบรรเทาปัญ า
ความเดือดรอน องประชาชนเป็น วนรวม รือ รณี ารป้อง ัน
และยับยั้ง อน ารเ ิด าธารณภัย รือคาดวาจะเ ิด าธารณภัย
ได โดยใ นวยงานตางๆ องเทศบาลจายตามความจาเป็น ใ
เป็นอานาจอนุมัติ องคณะผบริ ารทองถิ่น ตั้งจายจา เงินรายได
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยวิธี ารงบ
ประมาณ ององค์ รป ครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2541 มวด 2
อ 19 และแ ไ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และ นัง ือ รม งเ ริม
ารป ครองทองถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวัน
ที่ 15 เมษายน 2563
รายจายตาม อผ พัน
คาใชจายใน ารจัด ารจราจร
เพื่อจายเป็นคาใชจายใน ารจัด ารจราจรภายในเ ต
เทศบาล า รับจัดซื้อ/จัดจางวั ดุและอุป รณ์ที่เ ี่ยว อง ับ าร
จราจร รือตามที่เจาพนั งานจราจรรอง อ ซึ่งตั้งจายจา
ประมาณ ารรายรับคาปรับจา ผ ระทาผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทาง
บ พ.ศ.2522 มาตรา 146 ตั้งจายจา เงินรายได
-เป็นไปตาม ลั เ ณฑ์ ารตั้งงบประมาณและเบิ จายเงินคาใช
จายใน ารจัด ารจราจร แ ง นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวน
มา ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
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คาบารุง ันนิบาตเทศบาล

จานวน

เพื่อจายเป็นคาบารุง ันนิบาตเทศบาลแ งประเทศไทย โดย
คานวณตั้งจายในอัตรารอยละ นึ่ง วน องรายรับจริงในปที่
ลวงมาแลว ไมรวมเงิน เงินจาย าด ะ ม และเงินอุด นุนทุ
ประเภท) ทั้งนี้ไมเ ิน 750,000 บาท ซึ่งคานวณไดดังนี้ รายรับ
จริง องปงบประมาณ 2562 จานวน 568,614,672.74 บาท ั
เงินอุด นุนทุ ประเภท จานวน 289,521,868.19 บาท คง
เ ลือรายรับจริงที่นามา
คานวณ จานวน 279,092,804.55 บาท รอยละ นึ่ง วน
0.00167) เทา ับ 466,084.98 บาท ตั้งจายจา เงินรายได
โครง าร มทบเงินใ องทุน ลั ประ ัน ุ ภาพเทศบาลนครพระ จานวน
นครศรีอยุธยา
เพื่อจายเป็นเงิน มทบเ าระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับทอง
ถิ่น รือพื้นที่ตามประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุ ภาพแ ง
ชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เรื่อง าร า นด ลั เ ณฑ์เพื่อ
นับ นุนใ องค์ ารบริ าร วนตาบล รือเทศบาลดาเนิน าร
และบริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ุ ภาพในระดับทองถิ่น รือ
พื้นที่ ตั้งจายจา เงินรายได
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา นาที่ 143 ลาดับที่ 1
เงินชวยพิเศษ
จานวน
เพื่อจายเป็นเงินชวยเ ลือใน รณีพนั งานเทศบาล พนั งาน
คร ล จางประจา และพนั งานจางใน นวยงาน ัง ัด
เทศบาลฯ ตายระ วางรับราช าร รือระ วางปฏิบัติ นาที่ ตาม
ระเบียบและวิธี ารที่ทางราช าร า นด ฯลฯ
-เป็นไปตามประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน
เทศบาล เรื่อง ลั เ ณฑ์และเงื่อนไ ารจายเงินชวยพิเศษ รณี
พนั งาน ผรับบานาญ ล จาง และพนั งานจาง ถึงแ ความ
ตาย ตั้งจายจา เงินรายได

466,100 บาท

1,650,000 บาท

100,000 บาท
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เงิน มทบ องทุนบาเ น็จบานาญ าราช าร วนทองถิ่น บท.)

จานวน

5,272,900 บาท

เพื่อจายเป็นคา มทบ องทุนบาเ น็จบานาญ าราช าร วนทอง
ถิ่น .บ.ท.) โดยตั้งจายจา ประมาณ ารรายรับไมรวมเงินอุด
นุน รายไดพันธบัตร เงิน เงินที่มีผอุทิศใ โดยคานวณตั้งจาย
ในอัตรารอยละ 2 จา ประมาณ ารรายรับงบประมาณรายจาย
ประจาป 2564 โดยคานวณตั้งจายดังนี้ ประมาณ ารรายรับ
ป 2564 จานวน 521,935,900 บาท ั เงินอุด นุนทั่วไป-เงิน
ที่มีผอุทิศใ จานวน 258,293,900 บาท คงเ ลือประมาณ าร
รายรับที่นามาคานวณ จานวน 263,642,000 บาท รอยละ 2
เทา ับ 5,272,840 บาท ตั้งจายจา เงินรายได
-เป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542
เงินชวยคาครองชีพผรับบานาญ ชคบ.)
จานวน

2,250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพผรับบานาญ อง าราช าร วนทองถิ่นที่
ไมใชตาแ นงคร ช.ค.บ.) ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวยเงินชวยเ ลือคาครองชีพผรับบานาญ อง าราช าร วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2522 และแ ไ เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ.2547) ตั้งจาย
จา เงินรายได
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เงินบาเ น็จล จางประจา
1. เพื่อจายเป็นเงินบาเ น็จรายเดือนล จางประจาที่เ ษียณ
อายุ รายนางอาพรรณ จิตต์ไมตรี และนางพัชรีพร รื่น
เวช จานวน 219,000 บาท ัง ัด านั ปลัดเทศบาล
2. เพื่อจายเป็นเงินบาเ น็จรายเดือนล จางประจาที่เ ษียณ
อายุ รายนายจุมพล มีวีระ ม จานวน 154,800 บาท ัง ัด
านั ารศึ ษา
3. เพื่อจายเป็นเงินบาเ น็จรายเดือนล จางประจาที่เ ษียณ
อายุ รายนายอรรถ าร ผดุงวงศ์, นางโ ภิดา ันติ ุ , นาง
พะยอม ตรีราวาศ, นายพลายงาม ศรีชาร , นายประจวบ ุ
จิตร์ และนางปณิธี เ ถียรโชค จานวน 830,000 บาท ัง ัด อง
าธารณ ุ ฯ
4. เพื่อจายเป็นเงินบาเ น็จรายเดือนล จางประจาที่เ ษียณ
อายุ รายนางมล ชิดพิมาย, นายวิเชียร ใจ ลา, นายเยย พันธุ์
ศรี, นายนรินทร์ ราษี ฤษ, น. .นิภาภรณ์ ไตรบรรณ์, น. . ม
มาย เจริญราศี, นายยซบ วิมานะ, นายอาพัน ัง าศ, นาย ม
ศั ดิ์ ันธนันท์, นายแผน บัวศรี, นางรัศมี ไวยอินทรีย์ และนาง
เบญจมาศ ันธนันท์ จานวน 1,723,800 บาท ัง ัด องชาง
5. เพื่อจายเป็นเงินบาเ น็จรายเดือนล จางประจาที่เ ษียณ
อายุ รายนายชนิด เพ็ชรทอง จานวน 96,200 บาท ัง ัด อง
ชาง ุ าภิบาล
ตั้งจายจา เงินรายได
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยบาเ น็จล จา อง
นวยบริ ารราช าร วนทองถิ่น พ.ศ.2542

จานวน

3,023,800 บาท

