นา : 1/6

วันทีพิมพ์ : 9/9/2563 09:56:50

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
อาเภอ พระนครศรีอยุธยา จัง วัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,074,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

682,700 บาท

รวม

532,700 บาท

รวม

532,700 บาท

จานวน

514,700 บาท

เพือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาป และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาป ฯลฯ ตังจายจากเงินรายได
เงินประจาตาแ นง
จานวน

18,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนพนักงาน

เพือจายเปนเงินประจาตาแ นง า รับผทีมี ิทธิไดรับเงินประจา
ตาแ นง ฯลฯ ตังจายจากเงินรายได
งบดาเนินงาน

รวม

140,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพือจายเปนคาตอบแทนของพนักงานและลกจางทีปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการทีมี ิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตังจายจากเงินรายได
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
จานวน

20,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพือจายเปนเงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลกจางที
มี ิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตังจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คายาน
พา นะ คาทีพัก คาเบียเลียง ตลอดจนคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม ัมมนาของพนักงานและลกจางใน นวยงาน ฯลฯ ตังจาย
จากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจา นาทีทองถิน พ.ศ.2555 และทีแกไข
เพิมเติม และระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา นาทีทองถิน พ.ศ
.2557
คาบารุงรักษาและซอมแซม
จานวน

10,000 บาท

เพือจายเปนคาซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์ ิน เพือใ ามารถใช
งานไดตามปกติ ฯลฯ ตังจายจากเงินรายได
ค่าวัสดุ

รวม

70,000 บาท

วั ดุยานพา นะและขน ง

จานวน

10,000 บาท

เพือจายเปนคาวั ดุยานพา นะและขน งตางๆ เชน อะไ ล
รถ ยางรถ แบตเตอรี ฯลฯ ตังจายจากเงินรายได
วั ดุเชือเพลิงและ ลอลืน

จานวน

55,000 บาท

เพือจายเปนคาวั ดุเชือเพลิงและ ลอลืนตางๆ เชน นามัน
รถ นามันเครือง ฯลฯ ตังจายจากเงินรายได
วั ดุคอมพิวเตอร์

จานวน

5,000 บาท

รายจายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไมเขาลักษณะรายจาย มวด
อืนๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

เพือจายเปนคาวั ดุคอมพิวเตอร์ตางๆ เชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมล มึกพิมพ์ าย USB โปรแกรม าเรจรปทีมีราคาไม
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตังจายจากเงินรายได
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งบลงทุน

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

4,392,100 บาท

รวม

3,166,300 บาท

รวม

3,166,300 บาท

จานวน

2,805,400 บาท

เพือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาป และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจาป ฯลฯ ตังจายจากเงินรายได
เงินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

เพือจายเปนเงินประจาตาแ นง า รับผทีมี ิทธิไดรับเงินประจา
ตาแ นง ฯลฯ ตังจายจากเงินรายได
คาตอบแทนพนักงานจาง
จานวน

293,100 บาท

ค่าครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพือจายเปนคาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือใ ามารถ
ใชงานไดตามปกติทีมีวงเงินในการซอมแซมเกิน
กวา 5,000 บาท เชน เครืองปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถ
ยนต์ ฯลฯ ตังจายจากเงินรายได
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบบุคลากร
เงินเดือน ฝายประจา
เงินเดือนพนักงาน

เพือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ฯลฯ ตังจายจากเงินรายได
เงินเพิมตาง ๆของพนักงานจาง

จานวน

25,800 บาท

เพือจายเปนเงินเพิมคาครองชีพชัวคราว เงินเพิมคาวิชา(พ.ค.ว
.) เงินตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ตังจายจากเงินรายได
งบดาเนินงาน

รวม

1,115,800 บาท

รวม

230,800 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพือจายเปนคาตอบแทนของพนักงานและลกจางทีปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการทีมี ิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตังจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
จานวน

110,400 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพือจายเปนคาเชาบาน คาเชาซือบาน รือผอนชาระเงินกเพือ
ชาระราคาบานของพนักงานทีมี ิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตังจาย
จากเงินรายได
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เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

จานวน

20,400 บาท

รวม

710,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คายาน
พา นะ คาทีพัก คาเบียเลียง ตลอดจนคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม ัมมนาของพนักงานและลกจางใน นวยงาน ฯลฯ ตังจาย
จากเงินรายได
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจา นาทีทองถิน พ.ศ.2555 และทีแกไข
เพิมเติม และระเบียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา นาทีทองถิน พ.ศ
.2557
คาบารุงรักษาและซอมแซม
จานวน

300,000 บาท

เพือจายเปนคาซอมแซมบารุงรักษาทรัพย์ ิน เพือใ ามารถใช
งานไดตามปกติ ฯลฯ ตังจายจากเงินรายได
ค่าวัสดุ

รวม

175,000 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

70,000 บาท

เพือจายเปนคาวั ดุ านักงานตางๆ เชน กระดาษ อุปกรณ์ านัก
งาน นัง ือพิมพ์ นาดืม ฯลฯ ตังจายจากเงินรายได
วั ดุเชือเพลิงและ ลอลืน

จานวน

5,000 บาท

เพือจายเปนเงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลกจางที
มี ิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตังจายจากเงินรายได
ค่าใช้สอย
รายจายเพือใ ไดมาซึงบริการ
รายจายเพือใ ไดมาซึงบริการ
เพือจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ คาจางเ มาบริการ คาจางทา
ของ คาจัดทาพิธีการตางๆ คาระวางบรรทุก ิงของตางๆ ตาม
ความจาเปน คาจางถายแบบแปลน คาเชาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ตางๆทีใชงานรวมกับคอมพิวเตอร์ คาเบียประกันภัย
ตางๆ ฯลฯ ตังจายจากเงินรายได
รายจายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไมเขาลักษณะรายจาย มวด
อืนๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

เพือจายเปนคาวั ดุเชือเพลิงและ ลอลืนตางๆ เชน นามัน
รถ นามันเครือง ฯลฯ ตังจายจากเงินรายได

นา : 5/6

วันทีพิมพ์ : 9/9/2563 09:56:50

วั ดุคอมพิวเตอร์
เพือจายเปนคาวั ดุคอมพิวเตอร์ตางๆ เชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมล มึกพิมพ์ าย USB โปรแกรม าเรจรปทีมีราคาไม
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตังจายจากเงินรายได
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

100,000 บาท

รวม

110,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ครุภัณฑ์ านักงาน
เกาอีบุนวม พนักพิง ง
เพือจายเปนคาจัดซือเกาอีบุนวม พนักพิง ง มีเทาแขน และลอ
มุนได ฯลฯ จานวน 6 ตัว ตัวละ 5,000 บาท (ตังไวตามราคา
ทองตลาด เนืองจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตังจาย
จากเงินรายได
-เปนไปตาม นัง ือกรม งเ ริมการปกครองทองถิน ดวนที
ุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
ครุภัณฑ์ ารวจ
ลอวัดระยะทาง
เพือจายเปนคาจัดซือลอวัดระยะทาง จานวน 3 ชุด ชุดละ 10,000
บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี
- ามารถวัดระยะไดถึง 10 กิโลเมตร
-เ นผาศนย์กลางขอบวงลอมีขนาด 300 มิลลิเมตร
-เ นผาศนย์กลางระยะ ามารถเชคศนย์ได 2 ตาแ นง คือ ที วน
บนของดามจับ และทีมิเตอร์ (ระบบแ ดงระยะ) อานคาได
ละเอียด 10 ซม.
-มีเขม า รับชีจุดเริมตนการวัด
-มีระบบเบรก ควบคุมทีมือจับ
-มีขาตังยันพืนทีขณะ ยุดนิง
-มีกระเปา ะพาย า รับบรรจุเครืองมือ ฯลฯ
(ตังไวตามราคาทองตลาด เนืองจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ตังจายจากเงินรายได
-เปนไปตาม นัง ือกรม งเ ริมการปกครองทองถิน ดวนที
ุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพือจายเปนคาบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือใ ามารถ
ใชงานไดตามปกติทีมีวงเงินในการซอมแซมเกิน
กวา 5,000 บาท เชน เครืองปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถ
ยนต์ ฯลฯ ตังจายจากเงินรายได

จานวน

50,000 บาท

