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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาลนครพระนครศรี ยธยา
า ภ พระนครศรี ยธยา จัง วัดพระนครศรี ยธยา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,210,700 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 8,554,400 บาท
งบกลาง
คาชาระ นี้ งิน

รวม

8,554,400 บาท

จานวน

4,779,400 บาท

จานวน

901,800 บาท

จานวน

370,800 บาท

พ่ จาย ปนคาชาระ นี้ งิน งินทน ง ริม ิจ าร ทศบาล . .ท
. ตามบันทึ ต ทาย ัญญา งิน ลขที่ 970/128/2554 ฉบับลง
วันที่ 22 ิง าคม 2554 ลงวันที่ 6 ม ราคม 2564 ตามมติที่
ประชมคณะ รรม าร งินทน ง ริม ทศบาล ครั้งที่ 1 /2563
ม่ วันที่ 19 มีนาคม 2563
งินตนคงคาง ปีงบประมาณ 2563 จานวน 40,734,781.68 บาท
จานวน งินผ นชาระ งินตน ปีที่ 2 (ปี 2565
) จานวน 4,779,372.57 บาท
คาชาระด บี้ย
พ่ จาย ปนคาชาระ นี้ งิน งินทน ง ริม ิจ าร ทศบาล . .ท
. ตามบันทึ ต ทาย ัญญา งิน ลขที่ 970/128/2554 ฉบับลง
วันที่ 22 ิง าคม 2554 ลงวันที่ 6 ม ราคม 2564 ตามมติที่
ประชมคณะ รรม าร งินทน ง ริม ทศบาล ครั้งที่ 1 /2563
ม่ วันที่ 19 มีนาคม 2563
งินตนคงคาง ปีงบประมาณ 2563 จานวน 40,734,781.68 บาท
จานวน งินผ นชาระด บี้ย ปีที่ 2 (ปี 2565
) จานวน 901,799.48 บาท
งิน มทบ งทนประ ัน ังคม
พ่ จาย ปน งิน มทบ ขา งทนประ ัน ังคม ัตราร ยละ 5
ข งคาจางฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533 และที่แ ไข
พิ่ม ติม
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งิน มทบ งทน งินทดแทน

จานวน

14,900 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

รวม

1,447,500 บาท

จานวน

1,447,500 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

15,713,100 บาท

จานวน

6,783,900 บาท

พ่ จาย ปน งิน มทบ ขา งทน งินทดแทน ใน ัตราร ยละ 0.2
ข งคาจางฯ
- ปนไปตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
งิน นับ นนงบประมาณรายจายทั่วไป
พ่ จาย ปน งินชวย ล ทศบาลนครพระนครศรี ยธยา พ่ นา
ไปบริ าร ิจ าร ทศบาลตาม านาจ นาที่ฯ
รายจายตามข ผ พัน
งิน มทบ งทนบา น็จบานาญขาราช าร วนท งถิ่น ( .บ.ท.)
พ่ จาย ปน งิน มทบ งทนบา น็จบานาญขาราช ารท ง
ถิ่น ( .บ.ท.) โดยตั้งจายจา ประมาณ ารรายรับไมรวม งิน ด
นน รายได พันธบัตร งิน งินที่มีผ ทิศใ โดยคานวณตั้งจาย
ใน ัตราร ยละ 3 จา ประมาณ ารรายรับงบประมาณรายจาย
ประจาปี พ.ศ. 2565 โดยคานวณตั้งจายดังนี้ ประมาณ ารราย
รับปี 2565 จานวน 48,247,200 บาท ร ยละ 3 ทา
ับ 1,447,500 บาท
- ปนไปตาม นัง ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.5
/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตลาคม 2563
งินชวยพิ ศษ
พ่ จาย ปน งินชวยคาทาศพพนั งาน ทศบาล ล จาง
ประจา ร พนั งานจาง งินชวย ล พิ ศษ 3 ทาข ง งิน ด น
ร คาจาง รณี ียชีวิตระ วางปฏิบัติราช าร ฯลฯ
- ปนไปตามประ าศคณะ รรม าร ลางพนั งาน
ทศบาล ร่ ง ลั ณฑ์และ ง่ นไข ารจาย งินชวยพิ ศษ รณี
พนั งาน ผรับบานาญ ล จาง และพนั งานจาง ถึงแ ความตาย
งบบุคลากร เป็นเงิน 15,713,100 บาท
เงินเดือน ฝายประจา
งิน ด นพนั งาน
พ่ จาย ปน งิน ด น และ งินปรับปรง งิน ด นประจาปี ใ แ
ขาราช าร ร พนั งาน วนท งถิ่น ฯลฯ จานวน ัตราตามที่
ปรา ฏในแผน ัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และ
ที่ปรับปรงครั้งที่ 1)
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งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งาน

จานวน

71,000 บาท

จานวน

121,200 บาท

จานวน

1,322,600 บาท

จานวน

6,665,700 บาท

จานวน

748,700 บาท

พ่ จาย ปน งิน พิ่มคาคร งชีพชั่วคราว งิน พิ่มคาวิชา(พ.ค.ว
.) งิน พิ่มพิ ศษตางๆ งินคาต บแทนราย ด น า รับผบริ าร
น น จา งินประจาตาแ นง งินคาต บแทนพิ ศษข ง
พนั งานที่ งิน ด นถึงขึ้น ง ดและไดรับคาต บแทนพิ ศษใน
ัตราร ยละ 2,4,6,8 และ งินคาต บแทนพนั งาน
ระดับ 8 และ 8ว ร ทียบ ทา ซึ่งไมมี ิทธิไดรับ งินประจา
ตาแ นงแตไดรับ งินคาต บแทน ปนราย ด น ฯลฯ จานวน ัตรา
ตามที่ปรา ฏในแผน ัตรา าลัง ามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่ปรับปรงครั้งที่ 1)
งินประจาตาแ นง
พ่ จาย ปน งินประจาตาแ นงราย ด นข งผดารง
ตาแ นง บริ าร านวย าร จานวน ัตราตามที่ปรา ฏในแผน
ัตรา าลัง ามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่ปรับปรงครั้ง
ที่ 1)
คาจางล จางประจา
พ่ จาย ปนคาจางล จางประจา และ งินปรับปรงคาจาง
ประจา ฯลฯ จานวน ัตราตามที่ปรา ฏในแผน ัตรา าลัง าม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่ปรับปรงครั้งที่ 1)
คาต บแทนพนั งานจาง
พ่ จาย ปนคาต บแทนพนั งานจางตามภาร ิจและพนั งานจาง
ทั่วไป จานวน ัตราตามที่ปรา ฏในแผน ัตรา าลัง ามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่ปรับปรงครั้งที่ 1)
งิน พิ่มตาง ๆ ข งพนั งานจาง
พ่ จาย ปน งิน พิ่มคาคร งชีพชั่วคราว งิน พิ่มคาวิชา(พ.ค.ว
.) งินต บแทนพิ ศษ ฯลฯ ใ แ พนั งานจาง จานวน ัตราตาม
ที่ปรา ฏในแผน ัตรา าลัง ามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่ปรับปรงครั้งที่ 1)
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งบดาเนินงาน เป็นเงิน 21,787,700 บาท
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผปฏิบัติราช าร ัน ปนประโยชน์แ นวยงาน

รวม

131,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รวม

1,856,500 บาท

จานวน

1,748,500 บาท

พ่ จาย ปน งินประโยชน์ต บแทน ่น ปน รณีพิ ศษ คาต บ
แทน บคคล ร คณะ รรม ารที่ไดรับแตงตั้งตาม ฎ มายจัดซ้
จัดจางและบริ ารพั ดภาครัฐ คาต บแทนคณะ รรม าร บ
วนข ท็จจริงความรับผิดทางละ มิด คาต บแทนคณะ รรม าร
บ วนทางวินัย ฯลฯ
คาต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช าร
พ่ จาย ปนคาต บแทนข งพนั งานและล จางที่ปฏิบัติงานน
วลาราช ารที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ดวย าร บิ จาย งินต บแทน ารปฏิบัติงานน วลาราช ารข ง
งค์ รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2559
คา ชาบาน
พ่ จาย ปนคา ชาบาน คา ชาซ้ บาน ร ผ นชาระ งิน พ่
ชาระราคาบานข งพนั งานที่มี ิทธิ บิ ไดตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาดวยคา ชาบานข งขาราช าร วนท งถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แ ไข พิ่ม ติม
งินชวย ล ารศึ ษาบตร
พ่ จาย ปน งินชวย ล ารศึ ษาบตรใ ผมี ิทธิ บิ ไดตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาข งบตรข ง งค์ รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2563
ค่าใช้สอย
รายจาย พ่ ใ ไดมาซึ่งบริ าร
พ่ จาย ปนคาถาย าร คา ย็บ นัง ร ขา ลม นัง คา
าจัดขยะ ร ิ่งปฏิ ล คา ชาทรัพย์ ิน คาโฆษณาและ ผยแพร
ประชา ัมพันธ์ คาธรรม นียมตาง ๆ คา บี้ยประ ันตาง ๆ คาจาง
มาบริ ารบคคลภายน คาจางแรงงาน คาจางทาข ง ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานข ง งค์ รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจาย ี่ยว ับ ารรับร งและพิธี าร

จานวน

8,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พ่ จาย ปนคารับร ง คา า าร คา คร่ งด่ม า รับ รณี นวย
งาน ่น ร บคคลภายน ขาดงาน ร ยี่ยมชม ตรวจ
ราช าร ร จาย ปนคาใชจายในพิธีทางศา นาและรัฐพิธี ร
คาใชจายใน ารจัดประชมราช าร ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวย าร บิ จายคาใช
จายใน ารบริ ารงานข ง งค์ รป คร ง วนท งถิ่น พ.ศ. 2562
และ นัง รม ง ริม ารป คร ง วนท งถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รายจาย ี่ยว น่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จาย ่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พ่ จาย ปนคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร คายาน
พา นะ คาที่พั คา บี้ย ลี้ยง ตล ดจนคาลงทะ บียนใน ารฝึ
บรม ัมมนาข งพนั งานและล จางใน นวยงาน ฯลฯ
- ปนไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน าร
ดินทางไปราช ารข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ไข
พิ่ม ติม และระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน าร
ฝึ บรมและ าร ขารับ ารฝึ บรมข ง จา นาที่ท งถิ่น พ.ศ
. 2557
คาบารงรั ษาและซ มแซม
พ่ จาย ปนคาซ มแซมบารงรั ษาทรัพย์ ิน พ่ ใ ามารถใช
งานไดตามป ติ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

รวม

6,727,200 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

พ่ จาย ปนคาวั ด านั งาน ประ ภทวั ดคงทน วั ด ิ้น ปล ง
รวมถึงรายจาย พ่ ประ บ ดัดแปลง ต ติม ร ปรับปรง
วั ด รายจาย พ่ จัด า ิ่งข งที่ใชใน ารซ มแซมบารงรั ษา
ทรัพย์ ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ต งชาระพร ม
ับคาวั ด ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ปน
ตน าทิ ชน นัง คร่ งคิด ลขขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด
ล็ ระดาษ ป รณ์ านั งาน นัง พิมพ์ น้าด่ม ฯลฯ ตามที่
ระบในรปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาปีข ง งค์ รป คร ง วนท งถิ่น
วั ดไฟฟ้าและวิทย
พ่ จาย ปนคาวั ดไฟฟ้าและวิทย ประ ภทวั ดคงทน วั ด ิ้น
ปล งรวมถึงรายจาย พ่ ประ บ ดัดแปลง ต ติม ร ปรับ
ปรงวั ด รายจาย พ่ จัด า ิ่งข งที่ใชใน ารซ มแซมบารงรั ษา
ทรัพย์ ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ต งชาระพร ม
ับคาวั ด ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ปน
ตน าทิ ชน ายไฟฟ้า ล ดไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า ฯลฯ ตามที่ระบ
ในรปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจาปีข ง งค์ รป คร ง วนท งถิ่น
วั ดงานบานงานครัว
พ่ จาย ปนคาวั ดงานบานงานครัว ประ ภทวั ดคงทน วั ด ิ้น
ปล งรวมถึงรายจาย พ่ ประ บ ดัดแปลง ต ติม ร ปรับ
ปรงวั ด รายจาย พ่ จัด า ิ่งข งที่ใชใน ารซ มแซมบารงรั ษา
ทรัพย์ ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ต งชาระพร ม
ับคาวั ด ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ปน
ตน าทิ ชน น้ายาลาง งน้า น้ายา ช็ด ระจ ไม วาด ไมถ
พ้น น้ายาถพ้น น้ายาดับ ลิ่น ถงขยะ ที่ตั ขยะ ฯลฯ ตามที่ระบ
ในรปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจาปีข ง งค์ รป คร ง วนท งถิ่น

นา : 7/15

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 11:13:55

วั ด

ราง

จานวน

700,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

พ่ จาย ปนคาวั ด ราง ประ ภทวั ดคงทน วั ด ิ้น ปล ง
รวมถึงรายจาย พ่ ประ บ ดัดแปลง ต ติม ร ปรับปรง
วั ด รายจาย พ่ จัด า ิ่งข งที่ใชใน ารซ มแซมบารงรั ษา
ทรัพย์ ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ต งชาระพร ม
ับคาวั ด ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ปน
ตน าทิ ชน ิฐ ิน ปน ทราย ไม ี แปรงทา ี ตะป ล็
น ป รณ์ งน้าตางๆ ฯลฯ ตามที่ระบในรปแบบและ าร
จาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีข ง
งค์ รป คร ง วนท งถิ่น
วั ดยานพา นะและขน ง
พ่ จาย ปนคาวั ดยานพา นะและขน ง ประ ภทวั ดคง
ทน วั ด ิ้น ปล งรวมถึงรายจาย พ่ ประ บ ดัดแปลง ต
ติม ร ปรับปรงวั ด รายจาย พ่ จัด า ิ่งข งที่ใชใน ารซ ม
แซมบารงรั ษาทรัพย์ ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่
ต งชาระพร ม ับคาวั ด ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ัน
ภัย คาติดตั้ง ปนตน าทิ ชน ะไ ลรถ ยางรถ แบต ต รี่ าย
ไมล์ ฟล์ม ร งแ ง ฯลฯ ตามที่ระบในรปแบบและ ารจาแน
ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีข ง งค์ ร
ป คร ง วนท งถิ่น
วั ด ช้ พลิงและ ล ล่น
พ่ จาย ปนคาวั ด ช้ พลิงและ ล ล่น ประ ภทวั ดคงทน วั ด
ิ้น ปล งรวมถึงรายจาย พ่ ประ บ ดัดแปลง ต ติม ร ปรับ
ปรงวั ด รายจาย พ่ จัด า ิ่งข งที่ใชใน ารซ มแซมบารงรั ษา
ทรัพย์ ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ต งชาระพร ม
ับคาวั ด ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ปน
ตน าทิ ชน น้ามันดี ซล น้ามัน บนซิน น้ามัน คร่ ง ฯลฯ ตามที่
ระบในรปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาปีข ง งค์ รป คร ง วนท งถิ่น

นา : 8/15

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 11:13:55

วั ดวิทยาศา ตร์ ร ารแพทย์

จานวน

4,800,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

พ่ จาย ปนคาจัดซ้ วั ดวิทยาศา ตร์ ร ารแพทย์ ประ ภท
วั ดคงทน วั ด ิ้น ปล งรวมถึงรายจาย พ่ ประ บ ดัด
แปลง ต ติม ร ปรับปรงวั ด รายจาย พ่ จัด า ิ่งข งที่ใชใน
ารซ มแซมบารงรั ษาทรัพย์ ินใ ามารถใชงานไดตาม
ป ติ รายจายที่ต งชาระพร ม ับคาวั ด ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ปนตน าทิ
ชน วชภัณฑ์ แ ล
ล์ น้ายาตางๆ คมีภัณฑ์ ถง
ม คล รีน าร ม ฯลฯ ตามที่ระบในรปแบบและ ารจาแน
ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีข ง งค์ ร
ป คร ง วนท งถิ่น
วั ด าร ษตร
พ่ จาย ปนคาจัดซ้ วั ด าร ษตร ประ ภทวั ดคงทน วั ด ิ้น
ปล งรวมถึงรายจาย พ่ ประ บ ดัดแปลง ต ติม ร ปรับ
ปรงวั ด รายจาย พ่ จัด า ิ่งข งที่ใชใน ารซ มแซมบารงรั ษา
ทรัพย์ ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ต งชาระพร ม
ับคาวั ด ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ปน
ตน าทิ ชน ปริง ร์ มีดตัดตนไม ปย วั ด พาะชา นา า
ป้ ง ันแ พิษ ฯลฯ ตามที่จาแน ในรปแบบและ ารจาแน
ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีข ง งค์ ร
ป คร ง วนท งถิ่น
วั ดโฆษณาและ ผยแพร
พ่ จาย ปนคาวั ดโฆษณาและ ผยแพร ประ ภทวั ดคงทน วั ด
ิ้น ปล งรวมถึงรายจาย พ่ ประ บ ดัดแปลง ต ติม ร ปรับ
ปรงวั ด รายจาย พ่ จัด า ิ่งข งที่ใชใน ารซ มแซมบารงรั ษา
ทรัพย์ ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ต งชาระพร ม
ับคาวั ด ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ปน
ตน าทิ ชน ี ระดาษโป ต ร์ คา ัดรป คาแบต ต รี่ ล ง
ถายรป มมโมรี่ าร์ด ขาตั้ง ล ง ลน ์ซม ระ ปาใ ล งถาย
รป ป้ายไฟแจง ต นแบบล ลา ฯลฯ ตามที่ระบในรปแบบและ
ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปี
ข ง งค์ รป คร ง วนท งถิ่น

นา : 9/15

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 11:13:55

วั ด คร่ งแตง าย

จานวน

2,000 บาท

จานวน

105,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

พ่ จาย ปนคาวั ด คร่ งแตง าย ประ ภทวั ดคงทน วั ด ิ้น
ปล งรวมถึงรายจาย พ่ ประ บ ดัดแปลง ต ติม ร ปรับ
ปรงวั ด รายจาย พ่ จัด า ิ่งข งที่ใชใน ารซ มแซมบารงรั ษา
ทรัพย์ ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ต งชาระพร ม
ับคาวั ด ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ปน
ตน าทิ ชน คร่ งแบบชดปฏิบัติงาน ้ าง ง ผา คร่ ง
มายตาง ๆ มว ้ ะท นแ ง ้ ชชีพ ร ง ทา ฯลฯ ตามที่
ระบในรปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาปีข ง งค์ รป คร ง วนท งถิ่น
วั ดค มพิว ต ร์
พ่ จาย ปนคาวั ดค มพิว ต ร์ ประ ภทวั ดคงทน วั ด ิ้น
ปล งรวมถึงรายจาย พ่ ประ บ ดัดแปลง ต ติม ร ปรับ
ปรงวั ด รายจาย พ่ จัด า ิ่งข งที่ใชใน ารซ มแซมบารงรั ษา
ทรัพย์ ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ต งชาระพร ม
ับคาวั ด ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ปน
ตน าทิ ชน ป รณ์บันทึ ข มล มึ พิมพ์ าย USB คร่ ง
านและบันทึ ข มลแบบตาง ๆ มา ์ แป้นพิมพ์ โปรแ รม
า ร็จรปที่มีราคาไม ิน 20,000 บาท ฯลฯ ตามที่ระบในรปแบบ
และ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจาปีข ง งค์ รป คร ง วนท งถิ่น
วั ด ารศึ ษา
พ่ จาย ปนคาวั ด ารศึ ษา ประ ภทวั ดคงทน วั ด ิ้น ปล ง
รวมถึงรายจาย พ่ ประ บ ดัดแปลง ต ติม ร ปรับปรง
วั ด รายจาย พ่ จัด า ิ่งข งที่ใชใน ารซ มแซมบารงรั ษา
ทรัพย์ ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ต งชาระพร ม
ับคาวั ด ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ปน
ตน าทิ ชน ระดานไวท์บ ร์ด ปา าไวท์บ ร์ด ฯลฯ ตามที่
ระบในรปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจาปีข ง งค์ รป คร ง วนท งถิ่น

นา : 10/15

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 11:13:55

วั ด คร่ งดับ พลิง

จานวน

5,000 บาท

จานวน

2,200 บาท

จานวน

5,000 บาท

พ่ จาย ปนคาวั ด คร่ งดับ พลิง ประ ภทวั ดคงทน วั ด ิ้น
ปล งรวมถึงรายจาย พ่ ประ บ ดัดแปลง ต ติม ร ปรับ
ปรงวั ด รายจาย พ่ จัด า ิ่งข งที่ใชใน ารซ มแซมบารงรั ษา
ทรัพย์ ินใ ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ต งชาระพร ม
ับคาวั ด ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ปน
ตน าทิ ชน ถังดับ พลิง ล บ ลดับ พลิง าย งน้าดับ
พลิง ฯลฯ ตามที่ระบในรปแบบและ ารจาแน ประ ภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีข ง งค์ รป คร ง วน
ท งถิ่น
วั ด ารวจ
พ่ จาย ปนคาวั ด ารวจ ประ ภทวั ดคงทน วั ด ิ้น ปล งรวม
ถึงรายจาย พ่ ประ บ ดัดแปลง ต ติม ร ปรับปรงวั ด ราย
จาย พ่ จัด า ิ่งข งที่ใชใน ารซ มแซมบารงรั ษาทรัพย์ ินใ
ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ต งชาระพร ม ับคา
วั ด ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ปนตน าทิ
ชน บันได ลมิ นียม ฯลฯ ตามที่ระบในรปแบบและ ารจาแน
ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีข ง งค์ ร
ป คร ง วนท งถิ่น
วั ดจราจร
พ่ จาย ปนคาวั ดจราจร ประ ภทวั ดคงทน วั ด ิ้น ปล งรวม
ถึงรายจาย พ่ ประ บ ดัดแปลง ต ติม ร ปรับปรงวั ด ราย
จาย พ่ จัด า ิ่งข งที่ใชใน ารซ มแซมบารงรั ษาทรัพย์ ินใ
ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ต งชาระพร ม ับคา
วั ด ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ปนตน าทิ
ชน ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวยจราจร แผง ั้น
จราจร ป้าย ต น แผนป้ายจราจร แทนแบริ ร์ (แบบพลา ติ
และแบบค น รีต) ไฟแวบ ยางชะล ความ ร็ว ฯลฯ ตามที่ระบ
ในรปแบบและ ารจาแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจาปีข ง งค์ รป คร ง วนท งถิ่น

นา : 11/15

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 11:13:55

วั ด ่น

จานวน

700,000 บาท

รวม

13,073,000 บาท

จานวน

13,000,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

พ่ จาย ปนคาวั ด ่น ๆ ประ ภทวั ดคงทน วั ด ิ้น ปล งรวม
ถึงรายจาย พ่ ประ บ ดัดแปลง ต ติม ร ปรับปรงวั ด ราย
จาย พ่ จัด า ิ่งข งที่ใชใน ารซ มแซมบารงรั ษาทรัพย์ ินใ
ามารถใชงานไดตามป ติ รายจายที่ต งชาระพร ม ับคา
วั ด ชน คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ปนตน าทิ
ชน มิ ต ร์น้า มิ ต ร์ไฟฟ้า มาตรวัดน้าขนาดตาง ๆ ตะแ รง ัน
วะ ฯลฯ ตามที่ระบในรปแบบและ ารจาแน ประ ภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจาปีข ง งค์ รป คร ง วน
ท งถิ่น
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พ่ จาย ปนคาไฟฟ้าใน านั งาน ใน ารผลิตประปาบ
บาดาล ระบบประปาผิวดิน และโรง บน้า ฯลฯ รวมถึงคาใชจาย
ที่ต งชาระพร ม ัน ชน คาบริ าร คาภาษี ใน ิจ ารข ง
ทศบาลนครพระนครศรี ยธยา
คาบริ ารโทรศัพท์
พ่ ปนคาโทรศัพท์ และคาโทรศัพท์ คล่ นที่ รวมถึงคาใชจาย
พ่ ใ ไดมาซึ่งบริ ารดัง ลาว และคาใชจายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ าร
ใชบริ าร ชน าร ชา คร่ ง คา ชา มาย ลขโทรศัพท์ คาบารงค
ายโทรศัพท์ ฯลฯ ใน ิจ ารข ง นวยงานใน ทศบาลนครพระ
นครศรี ยธยา
คาบริ ารไปรษณีย์
พ่ จาย ปนคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียา ร คา
ชาตไปรษณีย์ คาธรรม นียม ารโ น งินในระบบบริ าร าร งิน
ารคลังภาครัฐแบบ ิ ล็ ทร นิ ์ (GFMIS) ใน ิจ ารข ง
ทศบาลนครพระนครศรี ยธยา

นา : 12/15

วันที่พิมพ์ : 28/9/2564 11:13:55

คาบริ าร ่ ารและโทรคมนาคม

จานวน

25,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

รวม

2,155,500 บาท

จานวน

56,700 บาท

พ่ จาย ปนคาบริ าร ่ ารและโทรคมนาคม ชน คา
โทรภาพ (โทร าร) คา ท ล ซ์ คาวิทย ่ าร คา ่ ารผานดาว
ทียม คาใชจาย ี่ยว ับ ารใชระบบ ิน ท ร์ น็ตรวมถึง ิน ท ร์
น็ต าร์ดและคา ่ าร ่นๆ ชน คา ค บิ้ลทีวี คา ชาช ง
ัญญาณดาว ทียม ปนตน และใ มายความรวมถึงคาใชจาย
พ่ ใ ไดใชบริ ารดัง ลาว และคาใชจายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช
บริ าร คาต ัญญาณ จีพี (1 ครั้ง/ปี)
คา ชาพ้นที่ ว็บไซต์ และคาธรรม นียมที่ ี่ยวข ง
พ่ จาย ปนคา ชาพ้นที่ ว็บไซด์และคาธรรม นียมที่ ี่ยว
ข ง (ระบบ CLOUD, HOSTINGป และใ มายความรวมถึงคา
ใชจาย พ่ ใ ไดใชบริ ารดัง ลาว และคาใชจายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ
ารใชบริ าร
งบลงทุน เป็นเงิน 2,155,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์ านั งาน
1. พัดลม ต า รรมแบบมีขาตั้ง จานวน 39,000 บาท
พ่ ปนคาจัดซ้ พัดลม ต า รรมแบบมีขาตั้ง ใบพัดขนาด 36
นิ้ว จานวน 3 คร่ ง คร่ งละ 13,000 บาท พ่ ระบาย า าศ
ในโรงผลิตน้าประปา 3 แ ง
-ตั้งไวตามราคาท งตลาด น่ งจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ์
- ปนไปตาม นัง ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- ปนไปตามบัญชีแ ไขแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ทศบาลนครพระนครศรี ยธยา ครั้งที่ 4 นาที่ 6 ลาดับที่ 2
2. ต ล็ แบบ 2 บาน
จานวน 17,700 บาท
พ่ จาย ปนคาจัดซ้ ต ล็ แบบ 2 บาน มีม จับชนิดบิด มีแผน
ชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ต า รรม (ม .) จานวน 3 ต ตละ 5,900 บาท
- ปนไปตาม นัง ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
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ครภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
รถจั รยานยนต์
จานวน 88,800 บาท
พ่ จาย ปนคาจัดซ้ รถจั รยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ ียร์
ธรรมดา จานวน 2 คัน คันละ 44,400 บาท โดยมีคณลั ษณะดัง
นี้
1.ขนาดที่ า นด ปนขนาดปริมาตร ระบ บขั้นต่า 110 ซีซี
(1) รณีขนาดต่า วา ซีซี ที่ า นดไม ิน 5 ซีซี ร ขนาด ิน
วา ซีซี ที่ า นดไม ิน 5 ซีซี
(2) ราคาที่ า นดไมรวม ป รณ์และคาจดทะ บียน
(3) ารจัดซ้ รถจั รยานยนต์ ใ มีคณ มบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ต า รรม
- ปนไปตาม นัง ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- ปนไปตามบัญชีแ ไขแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ทศบาลนครพระนครศรี ยธยา ครั้งที่ 4 นาที่ 7 ลาดับที่ 3

จานวน

88,800 บาท
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ครภัณฑ์ าร ษตร
1. คร่ ง บน้าแบบ ยโขง ม ต ร์ไฟฟ้า ขนาดไมน ย วา 60
แรงมา จานวน 910,000 บาท
พ่ จาย ปนคาจัดซ้ คร่ ง บน้าแบบ ยโขง ม ต ร์
ไฟฟ้า ขนาดไมน ย วา 60 แรงมา จานวน 2 คร่ ง คร่ ง
ละ 455,000 บาท โดยมีคณลั ษณะพ ัง ขปดังนี้
- ปน คร่ ง บน้าแบบ ยโขง ใชม ต ร์ไฟฟ้า บน้าไดไมน ย
วา 400 ลบ.ล/ชม. ขนาดไมน ย วา 60 แรงมา มี ป รณ์
ประ บ คร่ ง บน้าและข งม ต ร์ไฟฟ้าครบชดพร มใช
งาน ฯลฯ
-ตั้งไวตามราคาท งตลาด น่ งจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ์
- ปนไปตาม นัง ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- ปนไปตามบัญชีแ ไขแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ทศบาลนครพระนครศรี ยธยา ครั้งที่ 4 นาที่ 7 ลาดับที่ 4
2. คร่ ง บน้าแบบ ยโขง ม ต ร์ไฟฟ้า ขนาดไมน ย วา 30
แรงมา จานวน 300,000 บาท
พ่ จาย ปนคาจัดซ้ คร่ ง บน้าแบบ ยโขง ม ต ร์
ไฟฟ้า ขนาดไมน ย วา 30 แรงมา จานวน 2 คร่ ง คร่ ง
ละ 150,000 บาท โดยมีคณลั ษณะพ ัง ขปดังนี้
- ปน คร่ ง บน้าแบบ ยโขง ใชม ต ร์ไฟฟ้า บน้าไดไมน ย
วา 250 ลบ.ล/ชม. ขนาดไมน ย วา 30 แรงมา มี ป รณ์
ประ บ คร่ ง บน้าและข งม ต ร์ไฟฟ้าครบชดพร มใช
งาน ฯลฯ
-ตั้งไวตามราคาท งตลาด น่ งจา ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ์
- ปนไปตาม นัง ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
- ปนไปตามบัญชีแ ไขแผนพัฒนาท งถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ทศบาลนครพระนครศรี ยธยา ครั้งที่ 4 นาที่ 8 ลาดับที่ 5

จานวน

1,210,000 บาท
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คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
พ่ จาย ปนรายจาย พ่ ประ บ ดัดแปลง ต ติม ร ปรับปรง
ครภัณฑ์ รายจาย พ่ ซ มแซมบารงรั ษาโครง รางข งครภัณฑ์
ขนาดใ ญ ชน ซ มแซม ปลี่ยนระบบไ ดร ลิ คร่ งจั ร
ล ปลี่ยน คร่ งยนต์ใ ม ปลี่ยน คร่ งม ต ร์ไฟฟ้า คร่ ง บ
น้า ปนตน ซึ่งไมรวมถึงคาซ มบารงป ติ ร คาซ ม ลาง ฯลฯ

จานวน

800,000 บาท

