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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
อาเภอ พระนครศรีอยุธยา จัง วัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 79,256,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

49,411,300 บาท

งบบุคลากร

รวม

23,677,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

8,179,300 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จานวน

1,726,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนายก/รองนายก

จานวน

432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน

432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริ าร ่วนตาบล

จานวน

891,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนใ ้กับเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินค่าตอบแทน มาชิก ภาองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
จานวน

4,697,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนใ ้กับประธาน ภา
เทศบาล รองประธาน ภาเทศบาล และ มาชิก ภาเทศบาล ของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาตามกฎ มาย ระเบียบ และข้อ
บังคับของทางราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

15,498,000 บาท

จานวน

9,633,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาปี และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาปี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน

441,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา(พ.ค.ว
.) เงินเพิ่มพิเศษต่างๆ เงินค่าตอบแทนรายเดือน า รับผ้บริ าร
นอกเ นือจากเงินประจาตาแ น่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานที่เงินเดือนถึงขึ้น ง ุดและได้รับค่าตอบแทนพิเศษใน
อัตราร้อยละ 2,4,6,8 และเงินค่าตอบแทนพนักงาน
ระดับ 8 และ 8ว รือเทียบเท่า ซึ่งไม่มี ิทธิได้รับเงินประจา
ตาแ น่งแต่ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
เงินประจาตาแ น่ง

จานวน

495,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่ง า รับผ้ที่มี ิทธิได้รับเงินประจา
ตาแ น่ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าจ้างลกจ้างประจา
จานวน

323,800 บาท

เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลกจ้างประจา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

4,212,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

390,700 บาท

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

รวม

21,261,800 บาท

รวม

337,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลตามกฎ มาย ระเบียบและข้อบังคับของทาง
ราชการ อาทิ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผ้ควบ
คุมงานก่อ ร้าง ตาม ลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ตาม
นัง ือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 172 ลงวัน
ที่ 26 ตุลาคม 2535 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าเบี้ยประชุม
จานวน

5,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ภาเทศบาลในกิจการ
ภาเทศบาล และการประชุมคณะกรรมการตามที่ ภาเทศบาล
มอบ มาย โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการของ
ทางราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานและลกจ้างที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการที่มี ิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
จานวน

81,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลกจ้างที่
มี ิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้สอย

รวม

15,974,800 บาท

จานวน

720,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเ มาทาความ ะอาดอาคาร ถานที่เทศบาลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเ มาในการทาความ ะอาดอาคาร ถานที่ของ
เทศบาลฯ โดยไม่ซ้าซ้อนกับการปฏิบัติงานของเจ้า น้าที่องค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่นที่มีอัตรากาลังอย่แล้ว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
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ค่าจ้างเ มาบริการ

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการใน น่วยงาน เช่น ค่า
จ้างเ มาบริการต่างๆ ค่าเย็บ นัง ือ-เข้าปก นัง ือ ค่าซัก
ฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัยต่างๆ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
ค่าจ้างเ มารักษาความปลอดภัย ถานที่ราชการ

จานวน

3,360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเ มาในการรักษาความปลอดภัย ถานที่
ราชการ ที่อย่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ ที่ไม่ซ้าซ้อนกับ
การปฏิบัติงานของเจ้า น้าที่องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่นที่มีอัตรา
กาลังอย่แล้ว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าเช่ารถยนต์
จานวน

2,109,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ า รับใช้ปฏิบัติงาน โดยมี รถยนต์นั่ง
่วนกลาง จานวน 1 คัน และรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับ
เคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 8 คัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จานวน

1,100,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่า
อา าร เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าเอก ารต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้อง
จ่าย ในการต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจ
งาน เยี่ยมชน รือทัศนศึกษาดงาน และเจ้า น้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ร่วมต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของ
รายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุด นุนเฉพาะ
กิจ เงินก้ เงินจ่ายขาด ะ ม และเงินที่มีผ้อุทิศใ ้ ตาม
นัง ือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะกรรมการ
รือคณะอนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าอา าร ค่าเครื่องดื่ม
ต่างๆ และค่าบริการอื่นๆ ที่จาเป็นต้องจ่ายในการเลี้ยงรับรองใน
การประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะกรรมการ รือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎ มาย รือตามระเบียบ รือ นัง ือ ั่ง
การของกระทรวงม าดไทย รือการประชุมระ ว่างองค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น รือองค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่นกับรัฐวิ า กิจ รือเอกชน ใ ้อย่ในดุลยพินิจ
ของผ้บริ ารท้องถิ่น ตาม นัง ือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าชดใช้ความเ ีย าย รือ ินไ มทดแทน
เพื่อจ่ายเป็นค่าทดแทนผ้ประ บภัยจากรถ น่วยงานบริ าร
ราชการ ่วนท้องถิ่นเป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313/14000 ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2527

น้า : 6/27

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 18:54:41

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

100,000 บาท

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
ค่าใช้จ่ายในการรับเ ด็จ
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเ ด็จฯ ที่เป็น น้าที่ของเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา รือการดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา น้าที่ 216 ลาดับที่ 4
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดจ้างทาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา า รับมอบแก่บุคคลต่างๆ รือวาง ณ
อนุ าวรีย์ผ้ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ รือศพผ้มี
เกียรติตามแต่กรณีในนามเทศบาลฯ เป็น ่วนรวม ตามความ
เ มาะ มและประ ยัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม นัง ือ ั่งการที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2530
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา น้าที่ 216 ลาดับที่ 5

น้า : 7/27

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 18:54:41

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี รือโครงการกิจกรรมตามที่ได้รับ
มอบ มาย

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี รือโครงการกิจกรรม
ต่างๆ ตามที่เทศบาลได้รับมอบ มายตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงม าดไทย จัง วัด อาเภอ และ ่วนราชการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบ
มาย โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดงาน รือพิธี
ต่างๆ เช่น ค่าตกแต่ง ถานที่ ค่าวั ดุอุปกรณ์ ค่าอา ารและเครื่อง
ดื่ม า รับผ้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้างเครื่องขยายเ ียง และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา น้าที่ 217 ลาดับที่ 6
โครงการจัดงานบาเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราช มภพ มเด็จพระศรี จานวน
นครินทราบรมราชชนนี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานบาเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระ
ราช มภพ มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (วันที่ 21
ตุลาคม) ตามที่เทศบาลได้รับมอบ มาย โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการจัดงาน รือพิธีต่างๆ เช่น ค่าตกแต่ง ถานที่ ค่าวั ดุ
อุปกรณ์ ค่าอา ารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเครื่องขยายเ ียง กิจกรรม
การจัดแข่งขันเปตอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา น้าที่ 217 ลาดับที่ 7

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

น้า : 8/27

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 18:54:41

โครงการจัดงานวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาลและวันท้องถิ่น
ไทย เช่น กิจกรรมพิธีทาบุญเลี้ยงพระ กิจกรรมพิธีบวง รวง มเด็จ
พระเจ้าอ่ทองและบรพม ากษัตริย์ ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น รือตามที่ได้รับมอบ มาย ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา น้าที่ 218 ลาดับที่ 8
โครงการจัดงานวัน าคัญทางศา นาวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ จานวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวัน าคัญทาง ถาบันพระม า
กษัตริย์ วัน าคัญทางพระพุทธศา นาที่ทางราชการ
กา นด อาทิ วัน ถาปนากรุงศรี 3 เมษายน, งานพระราชพิธี งาน
รับเ ด็จและการตรวจเยี่ยม ตรวจราชการของพระบรมวงศ์
ศานุวงศ์ พร้อมคณะผ้ติดตามเ ด็จ, วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาท มเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี ินทรม าวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอย่ ัว 28 กรกฎาคม, วันฉัตรมงคล, วันคล้ายวัน
วรรคตพระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม, วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล
ที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแ ่งชาติ 5 ธันวาคม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา น้าที่ 219 ลาดับที่ 9

น้า : 9/27

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 18:54:41

โครงการจัดทา ื่อประชา ัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครพระ
นครศรีอยุธยา

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทา ื่อประชา ัมพันธ์ข้อมลการท่องเที่ยว
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในรปแบบต่างๆ ได้แก่ แผ่น
พับ ป้ายประชา ัมพันธ์และ ื่อ าร นเทศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา น้าที่ 145 ลาดับที่ 4
โครงการดาเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ มาชิก ภาเทศบาล จานวน
นครพระนครศรีอยุธยา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ มาชิก
ภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยยึด
กฎ มาย ระเบียบ และ นัง ือ ั่งการเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือก
ตั้ง มาชิก ภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น พ.ศ.2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และ นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วน
ที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา น้าที่ 220 ลาดับที่ 10

50,000 บาท

5,000,000 บาท

น้า : 10/27

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 18:54:41

โครงการปลกป่าเฉลิมพระเกียรติ

จานวน

150,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดงาน เพื่อเพิ่มประ ิทธิภาพในการปฏิบัติงานใ ้บริการ
ประชาชน การพัฒนาวิ ัยทัศน์ และ ัมมนาของผ้บริ ารท้อง
ถิ่น มาชิก ภาท้องถิ่น พนักงาน ่วนท้องถิ่นของเทศบาลนครพระ
นครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา น้าที่ 220 ลาดับที่ 11
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ "รวมใจ
ไทย ปลกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ืบ าน ่ 100 ล้านต้น รือภายใต้
ชื่อโครงการอื่นๆ า รับจัดซื้อไม้ยืนต้น ค่าอา าร ค่าอา ารว่าง
และเครื่องดื่ม า รับผ้ร่วมกิจกรรม ค่าเช่าเครื่องเ ียง ค่าวั ดุ
และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตาม นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
ุด ที่ มท 0810.6/ว 1854 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา น้าที่ 151 ลาดับที่ 2
โครงการฝึกอบรม ัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์ ิน เพื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุ านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ อุปกรณ์ านัก
งาน นัง ือพิมพ์ น้าดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รวม

1,720,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

น้า : 11/27

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 18:54:41

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ายไฟ ลอด
ไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แก้วน้า จานรอง
แก้ว ถ้วยชาม น้ายาล้าง ้องน้า น้ายาเช็ดกระจก ไม้กวาด ไม้ถ
พื้น น้ายาถพื้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วั ดุก่อ ร้าง

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุก่อ ร้าง
ต่างๆ เช่น อิฐ ิน ปน ทราย ไม้ ี แปรงทา ี ตะป เ ล็ก
เ ้น อุปกรณ์ ้องน้าต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วั ดุยานพา นะและขน ่ง

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุยานพา นะและขน ่งต่างๆ เช่น อะไ ล่
รถ ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามัน
รถ น้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วั ดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น แผ่นป้าย แผง
ปิดประกาศ ี กระดาษโป เตอร์ ค่าอัดรป ค่าแบตเตอรี่กล้องถ่าย
รป เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วั ดุคอมพิวเตอร์
จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมล มึกพิมพ์ าย USB โปรแกรม าเร็จรปที่มีราคาไม่
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของ านักงานเทศบาลนครพระนครศรี
อยุธยาและศนย์การท่องเที่ยวเทศบาลนครพระนครศรี
อยุธยา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รวม

3,230,000 บาท

จานวน

2,930,000 บาท

น้า : 12/27

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 18:54:41

ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ และค่าใช้โทรศัพท์ในการติดต่อ
ราชการของ น่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าบริการไปรษณีย์

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
่งพั ดุไปรษณีย์ต่างๆ ตลอดจนไปรษณีย์ภัณฑ์อื่นๆ ของ ่วน
ราชการใน ังกัดเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ รือโทร าร ค่า ื่อ ารผ่านดาวเทียม ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่า ื่อ ารอื่นๆ และค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

3,498,800 บาท

รวม

498,800 บาท

จานวน

1,500 บาท

ครุภัณฑ์ านักงาน
เก้าอี้ านักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ านักงาน จานวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
(ตั้งไว้ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
-เป็นไปตาม นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 BTU
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบต้ตั้ง
พื้น ขนาด 44,000 BTU จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กา นดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 44,000 BTU
2) ราคาที่กา นดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความ ามารถในการทาความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 BTU ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุต า กรรม และฉลากประ ยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ าเร็จรปทั้งชุด ทั้ง น่วย
่งความเย็นและ น่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความ น่วงเวลาการทางานของคอมเพร เซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เ นือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประ ยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประ ิทธิภาพ
พลังงานตามฤดกาล (SEER) งกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก ่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้ วิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ ุ้มฉนวนยาว 4
เมตร ายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จานวน

58,000 บาท
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เครื่องปรับอากาศ ขนาด 56,000 BTU

จานวน

183,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก ่วน แบบต้ตั้ง
พื้น ขนาด 56,000 BTU จานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 61,000
บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กา นดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 56,000 BTU
2) ราคาที่กา นดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความ ามารถในการทาความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 BTU ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุต า กรรม และฉลากประ ยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ าเร็จรปทั้งชุด ทั้ง น่วย
่งความเย็นและ น่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความ น่วงเวลาการทางานของคอมเพร เซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เ นือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประ ยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประ ิทธิภาพ
พลังงานตามฤดกาล (SEER) งกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก ่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้ วิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ ุ้มฉนวนยาว 4
เมตร ายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา แบบ 3 ที่นั่ง ขนาด 174 ซม. พร้อม
โต๊ะกลางกระจก ีชาขาเ ล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด 90x53x41
ซม. จานวน 2 ชุด ชุดละ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ตั้งไว้ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
-เป็นไปตาม นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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โต๊ะทางานไม้

จานวน

1,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานไม้ ขนาด 80x60x75
ซม. จานวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ตั้งไว้ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
-เป็นไปตาม นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
โต๊ะประชุม

จานวน

7,500 บาท

จานวน

51,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมทรง ี่เ ลี่ยม ขาเ ล็กตัวทีผิว
เมลามีน ขนาด ยาว 180 x ลึก 80 x ง 75 ซม. จานวน 1
ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ตั้งไว้ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
-เป็นไปตาม นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน ่ง
รถจักรยานยนต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ จานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
ขนาดที่กา นดเป็นขนาดปริมาตรกระบอก บขั้นต่า
1.กรณีขนาดต่ากว่า ซีซี ที่กา นดไม่เกิน 5 ซีซี รือขนาดเกิน
กว่า ซีซี ที่กา นดไม่เกิน 5 ซีซี
2.ราคาที่กา นดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
3.การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ใ ้มีคุณ มบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุต า กรรม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายรประบบดิจิตอล

จานวน

25,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

รวม

3,000,000 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรประบบ
ดิจิตอล เซ็นเซอร์ CMOS APS-C ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24
ล้านพิกเซล ชิปประมวลผลภาพ LIGIC 4+ ระบบออโต้โฟกั 9
จุด พร้อมออโต้โฟกั และ cross-type 1 จุดตรงกลาง
ภาพ ความไวแ งมาตรฐาน ISO 100-6400 ขยายได้
ถึง ISO 12800 รองรับ Wi-Fi / NFC ฯลฯ จานวน 1 กล้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ตั้งไว้ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
-เป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินในการซ่อมแซมเกิน
กว่า 5,000 บาท เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถ
ยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งก่อ ร้าง
ค่าปรับปรุงอาคาร านักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร านักงานเทศบาลนครพระ
ศรี อาคาร 1 โดยต่อเติมพื้นที่อาคาร านักและ ้องน้า ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งบานประตกระจก เฟอร์นิเจอร์แบบลอย
และโต๊ะประชุม ปรับปรุง ้องทางาน ัว น้า ่วนราชการ พื้นที่
ปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าแ ง ว่าง ทา ีภายนอกอาคาร านัก
งานใ ้ดใ ม่ วยงาม และน่ามอง เพื่อเป็นการเพิ่มความพึงพอใจ
ใ ้แก่ประชาชนในด้านอาคาร ถานที่ เพื่อเป็นการเ ริม ร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีต่อ น่วยงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ ตาม
แบบที่เทศบาลกา นด ตั้งจ่ายจากเงินอุด นุนทั่วไป
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลงและแก้ไข ครั้งที่ 3/2563 น้าที่ 26 ลาดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน

รวม

973,400 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

973,400 บาท

จานวน

500,000 บาท

เงินอุด นุน ่วนราชการ
โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด นุนโครงการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดก
โลก ประจาปี 2563 ใ ้กับที่ทาการปกครองจัง วัดพระนครศรี
อยุธยา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม ลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอานาจ
ใ ้แก่องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
เรื่อง ลักเกณฑ์การ นับ นุนขององค์การบริ าร ่วน
จัง วัด เทศบาล และองค์การบริ าร ่วนตาบล ในการใ ้บริการ
าธารณะ ข้อ1-3
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา น้าที่ 144 ลาดับที่ 1
โครงการ นับ นุนจัด าวั ดุอุปกรณ์ไว้ปฏิบัติ น้าที่ป้องกันและลด จานวน
อุบัติเ ตุทางถนนของ ถานีตารวจภธรพระนครศรีอยุธยา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด นุนโครงการ นับ นุนจัด าวั ดุอุปกรณ์ไว้
ปฏิบัติ น้าที่ป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนนของ ถานีตารวจ
ภธรพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม นัง ือ ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2563 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลงและแก้ไข ครั้งที่ 3/2563 น้าที่ 9 ลาดับที่ 1
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาปี และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาปี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

473,400 บาท

รวม

8,651,500 บาท

รวม

5,518,000 บาท

รวม

5,518,000 บาท

จานวน

3,929,600 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

217,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา(พ.ค.ว
.) เงินเพิ่มพิเศษต่างๆ เงินค่าตอบแทนรายเดือน า รับผ้บริ าร
นอกเ นือจากเงินประจาตาแ น่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานที่เงินเดือนถึงขึ้น ง ุดและได้รับค่าตอบแทนพิเศษใน
อัตราร้อยละ 2,4,6,8 และเงินค่าตอบแทนพนักงาน
ระดับ 8 และ 8ว รือเทียบเท่า ซึ่งไม่มี ิทธิได้รับเงินประจา
ตาแ น่งแต่ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
เงินประจาตาแ น่ง

จานวน

85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่ง า รับผ้ที่มี ิทธิได้รับเงินประจา
ตาแ น่ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าจ้างลกจ้างประจา
จานวน

266,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลกจ้างประจา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

935,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

84,000 บาท

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

รวม

3,098,000 บาท

รวม

146,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานและลกจ้างที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการที่มี ิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าเช่าบ้าน
จานวน

48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน รือผ่อนชาระเงินก้เพื่อ
ชาระราคาบ้านของพนักงานที่มี ิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
จานวน

58,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลกจ้างที่
มี ิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย

รวม

2,100,000 บาท

จานวน

1,050,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง มาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมในกิจการด้าน
นิติกรรม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัยต่างๆ ค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอก าร ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานร่วมกับ
คอมพิวเตอร์ ค่าจัดทาแผ่นพับ แผ่นปลิว ป้ายประชา ัมพันธ์
ต่างๆ ค่าจ้างรถโฆษณาเคลื่อนที่ ค่า ปอร์ตวิทยุ ค่า ื่อ
โทรทัศน์ ตลอดจนค่าปรับปรุงข้อมล าร นเทศผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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
โครงการประชุมประชาคมรับฟงความคิดเ ็นการจัดทาแผนพัฒนา จานวน
เทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการประชุมประชาคมฯ เช่น ค่า
อา าร อา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวั ดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่า ถาน
ที่ ค่าตกแต่ง ถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา น้าที่ 222 ลาดับที่ 15

500,000 บาท
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โครงการศนย์ประชา ัมพันธ์และใ ้บริการด้านการท่องเที่ยวของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

จานวน

500,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

325,000 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุ านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ อุปกรณ์ านัก
งาน ไขและ มึกเครื่องพิมพ์ าเนาดิจิตอล นัง ือพิมพ์ น้า
ดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ายไฟ ลอด
ไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ายาล้าง ้อง
น้า น้ายาเช็ดกระจก ไม้กวาด ไม้ถพื้น น้ายาถพื้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการศนย์ประชา ัมพันธ์ฯ เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวั ดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัด
ทา ื่อประชา ัมพันธ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น เพื่อใ ้
บริการแก่นักท่องเที่ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา น้าที่ 145 ลาดับที่ 5
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์ ิน เพื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุยานพา นะและขน ่งต่างๆ เช่น อะไ ล่
รถ ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามัน
รถ น้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วั ดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ี กระดาษ
โป เตอร์ ค่าอัดรป ค่าแบตเตอรี่กล้องถ่ายรป เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วั ดุคอมพิวเตอร์
จานวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมล มึกพิมพ์ าย USB โปรแกรม าเร็จรปที่มีราคาไม่
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

527,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า า รับจอ LED, เ ียงตาม าย รือไร้
าย ฯลฯ ที่อย่ในความดแลของกองวิชาการฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน

2,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ และค่าใช้โทรศัพท์ในการติดต่อ
ราชการของ น่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ รือโทร าร ค่า ื่อ ารผ่านดาวเทียม ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่า ื่อ ารอื่นๆ และค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

25,000 บาท

รวม

35,500 บาท

รวม

35,500 บาท

จานวน

5,500 บาท

ครุภัณฑ์ านักงาน
ต้เ ล็ก แบบ 2 บาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อต้เ ล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่น
ชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุต า กรรม(มอก.) ฯลฯ จานวน 1 ต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

น้า : 22/27

วันที่พิมพ์ : 2/9/2563 18:54:41

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

30,000 บาท

รวม

21,193,300 บาท

รวม

11,991,900 บาท

รวม

11,991,900 บาท

จานวน

7,429,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาปี และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาปี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน

83,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินในการซ่อมแซมเกิน
กว่า 5,000 บาท เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถ
ยนต์ เ ียงตาม าย เ ียงไร้ าย จอแอลอีดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา(พ.ค.ว
.) เงินเพิ่มพิเศษต่างๆ เงินค่าตอบแทนรายเดือน า รับผ้บริ าร
นอกเ นือจากเงินประจาตาแ น่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานที่เงินเดือนถึงขึ้น ง ุดและได้รับค่าตอบแทนพิเศษใน
อัตราร้อยละ 2,4,6,8 และเงินค่าตอบแทนพนักงาน
ระดับ 8 และ 8ว รือเทียบเท่า ซึ่งไม่มี ิทธิได้รับเงินประจา
ตาแ น่งแต่ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
เงินประจาตาแ น่ง

จานวน

139,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่ง า รับผ้ที่มี ิทธิได้รับเงินประจา
ตาแ น่ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าจ้างลกจ้างประจา
จานวน

329,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลกจ้างประจา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จานวน

3,675,000 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

335,400 บาท

รวม

9,077,400 บาท

รวม

745,400 บาท

จานวน

1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น า รับพนักงาน ่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจาปี) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน

450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานและลกจ้างที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการที่มี ิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าเช่าบ้าน
จานวน

194,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน รือผ่อนชาระเงินก้เพื่อ
ชาระราคาบ้านของพนักงานที่มี ิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา(พ.ค.ว
.) เงินตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลกจ้างที่
มี ิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้สอย

รวม

7,370,000 บาท

จานวน

236,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ ่วนกลาง า รับใช้ปฏิบัติงานบริ าร
งานคลัง เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน

1,763,900 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าเช่ารถยนต์

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าอาคารและที่ดินราช
พั ดุ ค่าเบี้ยประกันภัยต่างๆ ค่าจ้างเ มาบริการ ค่าจ้างเ มาแรง
งานเก็บค่าจอดยานยนต์ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่
ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

200,000 บาท

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
โครงการประชา ัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชา ัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่า
ธรรมเนียม เช่น ป้ายประชา ัมพันธ์ แผ่นพับ รถประชา ัมพันธ์
เคลื่อนที่ ฯลฯ เพื่อเพิ่มประ ิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ใ ้
เทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์ ินขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3
/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และ
นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา น้าที่ 215 ลาดับที่ 2
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โครงการปรับปรุงข้อมลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ิน

จานวน

5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทา รือปรับปรุงข้อมลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์ ินและการจัดทาฐานข้อมลในการจัดเก็บราย
ได้ของเทศบาลฯ เช่น การจัดทาฐานข้อมลที่ดินและ ิ่งปลก
ร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ ิ่งปลก ร้างตามที่
กฎ มายกา นดและเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ ิ่ง
ปลก ร้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์ ินขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3
/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และ
นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์ ิน เพื่อใ ้ ามารถใช้
งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ

รวม

562,000 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

250,000 บาท

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

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ายไฟ ลอด
ไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ายาล้าง ้อง
น้า น้ายาเช็ดกระจก ไม้กวาด ไม้ถพื้น น้ายาถพื้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุยานพา นะและขน ่งต่างๆ เช่น อะไ ล่
รถ ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามัน
รถ น้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วั ดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ี กระดาษ
โป เตอร์ ค่าอัดรป ค่าแบตเตอรี่กล้องถ่ายรป เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
วั ดุคอมพิวเตอร์
จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมล มึกพิมพ์ าย USB โปรแกรม าเร็จรปที่มีราคาไม่
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

400,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคาร านักงาน ตลาดเจ้าพร ม ตลาด อ
รัตนไชย บริเวณลานจอดรถข้างวิ ารพระมงคลบพิตร ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์ และค่าใช้โทรศัพท์ในการติดต่อ
ราชการของ น่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ รือโทร าร ค่า ื่อ ารผ่านดาวเทียม ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่า ื่อ ารอื่นๆ และค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

124,000 บาท

รวม

124,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

ครุภัณฑ์ านักงาน
ต้กระจก 2 บานเลื่อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อต้กระจก 2 บานเลื่อน ขนาด
ประมาณ 91.40 (w) x 40.60 (d) x 87.80 (h)
เซนติเมตร คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต า กรรม (มอก
.) จานวน 6 ต้ ต้ละ 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตาม นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อใ ้ ามารถ
ใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินในการซ่อมแซมเกิน
กว่า 5,000 บาท เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถ
ยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

