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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครสมุทรปราการ
อาเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 662,820,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

49,338,650

บาท

งบบุคลากร

รวม

17,066,200

บาท

รวม

6,646,400

บาท

จานวน

333,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

274,800

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลดารงตาแหน่งรองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกเทศมนตรี รอง
นายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขนุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมา
การสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล รอง ประธานสภา
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิก
เทศบาลที่ดารงตาแหน่งรองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงิน
เดือน จานวน 17 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับพนักงานที่ได้รับเงิน ประจา
ตาแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจา
ตาแหน่ง จานวน 3 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

5,798,600

รวม
จานวน

10,419,800

จานวน

254,400

บาท

จานวน

290,400

บาท

จานวน

510,000

บาท

จานวน

2,895,000

บาท

จานวน

212,000

บาท

รวม

23,942,100

บาท

รวม

14,417,600

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงาน
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจาปี)

จานวน

14,020,000

บาท

ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารง
ตาแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่งรอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม กรรมการของเทศ
บาล พ.ศ.2554
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

15,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

144,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร จานวน 5 อัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่า
จ้าง จานวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 18 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จานวน 11 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้ตามระเบียบฯ

บาท

บาท
6,258,000 บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ได้แก่ ค่าตรวจ ISO 14001 ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 70
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 47)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน รัฐพิธี
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธี เช่น วันเฉลิม
พระชนม์พรรษา วันปิยมหาราช ฯลฯ ได้แก่ การจัดซื้อ
พานพุ่ม ดอกไม้ ธูป เทียน พวงมาลา กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ

จานวน

88,600

บาท

รวม
จานวน

5,930,000

จานวน

1,630,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้ง

จานวน

2,000,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
และการออกเสียงประชามติ เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และค่าวัสดุ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 70)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

300,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

บาท
1,300,000 บาท

2) ค่ารับรอง แยกเป็น
2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
2.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและค่ายริการอื่นๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่าย
เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฏหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
โครงการสร้างประสิทธิภาพบริหารงานและบุคลากรเทศบาลนคร
สมุทรปราการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่พัก ค่าอาหาร วัสดุประกอบการอบรม
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ที่จาเป็น (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 69)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปรับอากาศ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ได้แก่
กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป กระดาคาร์บอน น้ายาลบ
คาผิดลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้มประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ของงาน
ทะเบียน ปูพรม เก้าอี้พลาสติก
ผ้าม่าน ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ปลั๊กไฟ สายไฟ
หลอดไฟ สวิชต์ แบตเตอรี่ สปอตไลท์ ไมค์โครโฟนตั้งโต๊ะประชุม
ไมโครโฟนไร้สาย ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายจัดซื้อเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ไม้กวาดผงซักฟอก น้ายา
ทาความสะอาด น้ายาเช็ดกระจก ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์
เหล็ก กระเบื้องหลังคา แปรงทาสวี ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ยางนอกยางใน หัว
เทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ามัน
เบนซิน น้ามัน ดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเครื่อง ก๊าซ NGV ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่อง
พิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมาส์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

400,000

รวม
จานวน

1,234,500

จานวน

86,500

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

320,000

บาท

จานวน

350,000

บาท

รวม

2,360,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวงเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสานัก
งานเทศบาล
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
เพื่อจ่ายให้กับการประปานครหลวงเป็นค่าประปาที่ใช้ในอาคารสานักงาน
เทศบาล
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน

1,700,000

บาท

150,000

บาท

150,000

บาท

จานวน

180,000

บาท

จานวน

180,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ติดต่อราชการ
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ของเทศบาลที่ชาระค่าฝากส่งเป็นราย
เดือนให้กับที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ

บาท

บาท
308,000 บาท
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งบลงทุน

รวม

8,330,350

บาท

รวม

3,790,850

บาท

จานวน

45,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สาหรับจัดเลี้ยง เบาะหุ้ม PVC
โครงขาทาจากเหล็กชุบโคมเมียม จานวน 50 ตัว (ราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 42)
เก้าอี้ทางาน

จานวน

8,750

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน แบบล้อเลื่อน มีพนักพิง ที่มีวางแขน
บุนวม ขนาดไม่น้อยกว่า 53x50x88 ซม. จานน 5 ตัว (ราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 42)
เครื่องถ่ายเอกสาร

จานวน

120,000

บาท

จานวน

129,600

บาท

จานวน

94,000

บาท

จานวน

57,200

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้จัดเลี้ยง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา)
ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที จานวน 1 เครื่อง
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 43)
เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 4 ชุด (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 43)
เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 บีทียู
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 36,000 บีทียู จานวน 2 ชุด (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 43)
เครื่องปรับอากาส ขนาด 18,000 บีทียู
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 18,000 บีทียู จานวน 2 ชุด (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 44)
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จานวน

20,000

บาท

จานวน

24,900

บาท

จานวน

68,900

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โชว์กระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x200 ซม.
จานวน 10 ตู้ (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 44)
โต๊ะทางาน

จานวน

47,800

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม.
จานวน 5 ตัว (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 44)
โต๊ะอเนกประสงค์

จานวน

42,000

บาท

จานวน

37,500

บาท

ชุดโซฟา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟา จานวน 1 ชุด (ราคาท้องถิ่น เนื่องจาก
ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนา
การเมืองการบริหาร หน้า 44)
ตู้เก็บของ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บของ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x80 ซม.
บานทึบ จานวน 6 ชุด (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 44)
ตู้โชว์กระจก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า
60x180x75 ซม. หน้าโต๊ะทาจากเหล็กเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิม
และเพิ่มการยึดเกาะด้วยการเคลือบ IRON PHOSHATE ด้วย
และ ระบบ SPRAY หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ขาทาจากเหล็ก
ปลายขาทั้ง 4 ด้านมีปุ่มปรับระดับ สามารถพับเก็บได้
จานวน 10 ตัว (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 45)
พัดลมติดผนัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
สามารถควบคุมด้วยรีโมทได้ พร้อมติดตั้ง จานวน 15 ตัว
(ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารสังคมและ
ความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 45)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องวงจรปิด

จานวน

3,000,000

บาท

จานวน

24,000

บาท

จานวน

9,000

บาท

จานวน

39,600

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการฯ (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนา
การเมืองการบริหาร หน้า 46)
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี

จานวน

17,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
LED สี จานวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคา
พื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 46)
เครื่องสารองไฟ

จานวน

5,600

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางระบบพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย จานวน 20 จุด บริเวณสานักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ
(ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 45)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 2,500
ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 45)
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม 100 นิ้ว จานวน 1 จอ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 46)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สามารถ
สารองไฟฟ้าได้ 15 นาที จานวน 2 เครื่อง (คุณลักษณะและราคา
ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 46)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

4,539,500

บาท

จานวน

1,802,500

บาท

ปรับปรุงสานักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ

จานวน

2,398,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาลฯ ประกอบไปด้วย
งานปรับปรุงรั้วเหล็กภายนอกอาคาร งานปรับปรุงทาสีภายใน ภายนอกอาคาร งานปรับปรุงทาสีกระเบื้องหลังคา วงกบประตู หน้าต่าง รางระบายน้า ฝน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ
สายสัญญาณรอบอาคาร และงานอื่นๆ (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคม และความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 41)
ปรับปรุงห้องประชุม 2 เทศบาลนครสมุทรปราการ

จานวน

339,000

บาท

รวม

18,891,700

บาท

รวม

6,640,400

บาท

รวม

6,640,400

บาท

จานวน

4,179,000

บาท

จานวน

67,200

บาท

จานวน

139,200

บาท

จานวน

2,207,000

บาท

จานวน

48,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงสถานธนานุบาล (เดิม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสถานธนานุบาล (เดิม) พื้นที่ประมาณ
416.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
ของเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคม และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 42)

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุม 2 เทศบาลฯ ขนาดกว้าง
ประมาณ 5.60 เมตร ยาวประมาณ 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 44.80 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 47)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน จานวน 10 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับพนักงานเทศบาล
ที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฏหมาย ว่าด้วยเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล จานวน 1 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร จานวน 5 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 10 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จานวน 2 อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

7,241,300

บาท

รวม

191,300

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย

จานวน

20,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

21,300

บาท

รวม

5,690,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาในการจัดพิมพ์
จุลสาร,วารสาร,คู่มือ และเอกสารเผยแพร่ต่างๆของเทศบาลนคร
สมุทรปราการ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 69)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จานวน

4,800,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา

จานวน

300,000

บาท

จานวน

440,000

บาท

รวม

1,246,000

บาท

จานวน

930,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

ค่าตอบแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม
แก้ไขเปลี่ยแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาระบบ
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า 12)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ ฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ได้แก่ กระดาษ ดินสอ
ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป น้ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ
กาว แฟ้ม ซอง หนังสือกฎหมาย หนังสือพิมพ์
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ สาย
ไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊ก ไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิลม์ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ตลับผงหมึกสาหรับ
เครื่องพิมพ์ แผนหรือจานบันทึกขัอมูล แผ่นกรองแสง เม้าส์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวงเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าโทรศัพท์สานักงาน
ที่ใช้ติดต่อราชการ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าสื่อสารอื่นๆ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ลาโพงไร้สาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางระบบพร้อมติดตั้งเสียงไร้สาย จานวน 50 จุด
ภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปรากาาร (ราคาท้องถิ่น เนื่องจาก
ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 54)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงการสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จานวน 32 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจา
ตาแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
จานวน 3 อัตรา

จานวน

30,000

บาท

จานวน

116,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

รวม

114,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

24,000

บาท

รวม

5,010,000

บาท

รวม

5,010,000

บาท

จานวน

5,000,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

15,151,500

บาท

รวม

12,711,000

บาท

รวม

12,711,000

บาท

จานวน

7,384,000

บาท

จานวน

180,000

บาท
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เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้บริการ จานวน 4 อัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจา จานวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 32 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จานวน 26 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ปีละ 265,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานได้แก่ กระดาษ ดินสอ ปากกา
ยางลบ ไม้บรรทัด คลิปกระดาษ คาร์บอน กระดาษไข
น้ายาลบคาผิด กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ซอง
ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก ฯลฯ

จานวน

198,000

บาท

จานวน

682,000

บาท

จานวน

3,900,000

บาท

จานวน

367,000

บาท

รวม

2,410,200

บาท

รวม

1,069,600

บาท

จานวน

600,000

บาท

จานวน

369,600

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

645,600

บาท

จานวน

405,600

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

รวม

651,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

จานวน

10,000

บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
แผ่นกรองแสง เมาส์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

91,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

รวม

44,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

20,000

บาท

จานวน

24,000

บาท

รวม

30,300

บาท

รวม

30,300

บาท

จานวน

19,800

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการฯ (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนา
การเมืองการบริหาร หน้า 51)
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

จานวน

7,700

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 33 หน้า / นาที
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15หน้า/นาที สามรถ
สแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้ จานวน 1 เครื่อง
(คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 52)
เครื่องสารองไฟฟ้า

จานวน

2,800

บาท

รวม

3,559,500

บาท

รวม

2,180,500

บาท

รวม

2,180,500

บาท

จานวน

354,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าสื่อสารอื่นๆ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สามารถ
สารองไฟฟ้าได้ 15 นาที จานวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะและราคา
ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 53)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน จานวน 1 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 12 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จานวน 12 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ การทาสีตีเส้น ฯลฯ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาโลจิสติกส์ แนวทางผังเมือง
กระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ หน้า 51)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนต่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ก๊าซ NGV ฯลฯ

จานวน

1,592,000

บาท

จานวน

234,500

บาท

รวม

1,336,000

บาท

รวม

336,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

จานวน

36,000

บาท

รวม

780,000

บาท

จานวน

700,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

รวม

220,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

160,000

บาท
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งบลงทุน

รวม

43,000

บาท

รวม

43,000

บาท

จานวน

43,000

บาท

รวม

44,376,000

บาท

รวม

7,006,000

บาท

รวม

7,006,000

บาท

จานวน

603,000

บาท

จานวน

202,200

บาท

จานวน

5,580,000

บาท

จานวน

620,800

บาท

รวม

2,370,000

บาท

รวม
จานวน

25,000

รวม

530,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จานวน

200,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
วัสดุประกอบการอบรม ค่าพิมพ์วุฒิบัตร และ อื่นๆ ตามความจาเป็น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนา
การเมืองการบริหาร หน้า 71)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

30,000

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ติดตั้งป้ายที่จอดรถประจาทาง BUS STOP
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายที่จอดรถโดยสารประจาทาง
ขนาด0.45x2.00 เมตร โดยใช้โครงป้ายเป็นสแตนเลส
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ตัดรูปโค้ง และมีแผ่นติดรูป
และข้อความ พร้อมติดตั้งตามรูปแบบที่เทศบาลกาหนด
จานวน 2 จุด บริเวณโรงพยาบาลสัตว์ปากน้า
และหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
(ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ แนวทางผังเมืองกระชับการ
พัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพื่อ
รองรับการจัดการกับภัยพิบัติ หน้า 1)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จานวน 3 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 46 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่งคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จานวน 46 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

บาท
25,000 บาท
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ปลั๊กไฟ สายไฟ
หลอดไฟ สวิตช์ไฟ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้ต่างๆสี ปูนซีเมนต์
เหล็ก กระเบื้องหลังคา แปรงทาสี ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ยางนอก
ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ รองเท้าหมวกดับเพลิง
ถุงมือ ชุดผจญเพลิง ฯลฯ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ได้แก่ หัวฉีดดับเพลิง
ข้อแยกส่งทางน้าดับเพลิง สายสูบส่งน้าดับเพลิง ท่อดูด
ข้อตะแกรง ผงเคมีแห้ง ตะกร้ากรอกผง ท่อดูดน้าดับเพลิง
ถังดับเพลิงเคมี ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

300,000

รวม
จานวน

1,150,000

จานวน

30,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

รวม

665,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวง เป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้
ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายให้กับการประปานครหลวง เป็นค่าน้าประปาที่ใช้
ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

438,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าสื่อสารอื่นๆ

บาท

บาท
20,000 บาท
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งบลงทุน

รวม

35,000,000

บาท

รวม

35,000,000

บาท

จานวน

35,000,000

บาท

รวม

4,194,300

บาท

รวม

3,245,100

บาท

รวม

3,245,100

บาท

จานวน

2,120,800

บาท

จานวน

67,200

บาท

จานวน

67,200

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

965,900

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

24,000

บาท

รวม

829,200

บาท

รวม

142,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่ง ให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย

จานวน

50,000

บาท

จานวน

84,000

บาท

จานวน

8,000

บาท

รวม

200,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่า ฯลฯ

จานวน

100,000

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้าพร้อมท่าเทียบเรือ
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมท่าเทียบเรือ
บริเวณถนนบางฆ้อง (รายละเอียดตามรูปแบบของเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 55)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับพนักงานเทศบาล
ที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจาตาแหน่ง
เงินประจาตาแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และ พนักงานจ้าง เช่นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการเดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ได้แก่ กระดาษ ดินสอ ปากกา
ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แก้วน้า
ภาชนะใส่อาหาร ไม้ปัดขนไก่ ไม้กวาด น้ายาล้างภาชนะ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ามันดีเซล
น้ามัน เบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
แผ่นกรองแสง เมาส์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ที่ใช้ติดกต่อราชการ
ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าสื่อสารอื่นๆ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องถ่ายเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา)
ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที จานวน 1 เครื่อง
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 60)

จานวน

60,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

460,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

รวม

27,200

บาท

จานวน

10,400

บาท

จานวน

16,800

บาท

รวม

120,000

บาท

รวม

120,000

บาท

จานวน

120,000

บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

209,770,600

บาท

รวม

95,824,500

บาท

รวม

95,824,500

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือน จานวน 196 อัตรา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

จานวน

75,086,200

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยฐานะ
ค่าตอบแทนเงินเต็มขั้น 2% - 4% และเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว ให้แก่พนักงานครูเทศบาล
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

จานวน

5,629,200

บาท

เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาล
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

จานวน

7,015,200

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจา พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจา จานวน 9 อัตรา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

จานวน

2,048,200

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเต็มขั้น 2% - 4% และ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ ลูกจ้างประจา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

จานวน

137,400

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง
จานวน 19 อัตรา จานวน 2,921,400 บาท
และ จานวน 19 อัตรา จานวนเงิน 2,442,300 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

จานวน

5,363,700

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จานวน 11 อัตรา จานวนเงิน 120,000 บาท
และ จานวน 19 อัตรา จานวนเงิน 424,600 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

จานวน

544,600

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่เกี่ยวกับการประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ที่เสนอขอรับ
การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นเงิน โดยการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และจ้างเหมาระบบไฟฟ้า
สาหรับ
- โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จานวน 2,082,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) จานวน 3,842,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร)จานวน 3,137,000 บาท
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 86,
หน้า 93 และหน้า 94)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

รวม

64,870,100

บาท

รวม

638,000

บาท

จานวน

638,000

บาท

รวม

49,498,400

บาท

จานวน

9,151,000

บาท

จานวน

5,400,000

บาท

จานวน

450,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ
ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จานวน 6 คน
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จานวน 3 คน
โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) จานวน 1 คน
โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) จานวน 3 คน
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) จานวน 2 คน
รวมจานวน 15 คน (ตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
หน้า 21)
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 (กรมฯคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
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จานวน

540,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา (กรมฯคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

จานวน

200,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จานวน

33,457,400

บาท

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินโดยการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน
ในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาลและครูอัตราจ้าง
ระดับปฐมวัย (อนุบาล) และระดับภาคบังคับ (ชั้น ป. 1 - ม. 3)
และครูอัตราจ้าง ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ ในอัตรา
คนละ 3,000 บาทต่อปี สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 - 5 ดังนี้
โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จานวน 58 คน
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จานวน 38 คน
โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) จานวน 9 คน
โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) จานวน 48 คน
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) จานวน 27 คน

1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จานวน 7,804,000 บาท
เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน
ในการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6
จานวน 200 วัน จัดสรร 100% ในอัตราคนละ 20 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จานวน 797 คน
โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) จานวน 175 คน
โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) จานวน 669 คน
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) จานวน 310 คน
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน
ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
โรงเรียนละ 20,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL
และ ระบบ WiFi ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
โรงเรียนละ 16,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
จานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน
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ในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงเรียนละ 100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จานวน 250,000
บาท
เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
โรงเรียนละ 50,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จานวน 3,750,000 บาท
เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของโรงเรียนเทศบาล 1 - 5 โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม
โรงเรียนละ 500,000 บาท (กรมฯคัดเลือก ก่อนการจัดสรร)
และ โรงเรียน SBMLD ดีเด่น โรงเรียนละ 250,000 บาท
(กรมฯคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น จานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของโรงเรียนเทศบาล 1 - 5 แห่งละ 50,000 บาท
(กรมฯคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา
จานวน 1,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของโรงเรียนเทศบาล 1 - 5 แห่งละ 250,000 บาท
(กรมฯคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
9) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
จานวน 590,000 บาท
เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของโรงเรียนเทศบาล 1 - 5 โรงเรียนละ 15,000 บาท
ค่าพัฒนาครูแกนนา โรงเรียนละ 1 คนๆละ 3,000 บาท
โรงเรียนดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท
(กรมฯคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
จานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของโรงเรียนเทศบาล 1 - 5 แห่งละ 50,000 บาท
(กรมฯคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
11) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถาน
ศึกษา จานวน 250,000 บาท
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เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของโรงเรียนเทศบาล 1 - 5 แห่งละ 50,000 บาท
(กรมฯคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหาร จานวน 500,000 บาท
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของโรงเรียนเทศบาล 1 - 5 แห่งละ 100,000 บาท
(กรมฯคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
13) ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา
จานวน 83,000 บาท
เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของโรงเรียนเทศบาล 2 - 5
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
จานวน 1,000 บาท/คน/ปี ดังนี้
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จานวน 38 คน
โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) จานวน 18 คน
โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) จานวน 14 คน
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) จานวน 13 คน
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน 15,546,400 บาท
เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
ของโรงเรียนเทศบาล 1 - 5
14.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว/รายหัวส่วนเพิ่ม)
จานวน 2 ภาคเรียน จานวน 8,469,100 บาท
14.2 ค่าหนังสือเรียนต่อปี จานวน 2,395,600 บาท
14.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จานวน 2 ภาคเรียน
จานวน 1,248,200 บาท
14.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียนต่อปี จานวน 1,300,700 บาท
14.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จานวน 2 ภาคเรียน
จานวน 2,132,800 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ระดับสถานศึกษา จานวน 2,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของโรงเรียนเทศบาล 1 - 5 แห่งละ 450,000 บาท
(กรมฯคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นเงิน โดยการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ

จานวน

300,000

บาท

หน้า : 23/66

วันที่พิมพ์ : 31/10/2560 10:11:00

ค่าวัสดุ

รวม

10,907,700

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงิน โดยการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรปราการ ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จานวน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จานวน 30,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) จานวน 20,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) จานวน 30,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) จานวน 30,000 บาท

จานวน

160,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นเงิน โดยการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสมุทรปราการ ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จานวน 20,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จานวน 15,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) จานวน 15,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) จานวน 15,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) จานวน 15,000 บาท

จานวน

80,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นเงิน โดยการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสมุทรปราการ ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จานวน 10,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จานวน 5,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) จานวน 5,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) จานวน 5,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) จานวน 5,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 4 โรงเรียน
ในจานวน 260 วัน และสาหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ในจานวน 260 วัน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจานวน 280 วัน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาระบบ
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า 13และหน้า 16)

จานวน

30,000

บาท

จานวน

10,037,700

บาท

หน้า : 24/66

วันที่พิมพ์ : 31/10/2560 10:11:00

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงิน โดยการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรปราการ ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จานวน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จานวน 10,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) จานวน 10,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) จานวน 10,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) จานวน 10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นเงิน โดยการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จานวน 150,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จานวน 100,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) จานวน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) จานวน 100,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) จานวน 60,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นเงิน โดยการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครสมุทรปราการ ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จานวน 10,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จานวน 10,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) จานวน 10,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) จานวน 10,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) จานวน 10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

90,000

บาท

จานวน

460,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

3,826,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นเงิน โดยการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน
เพื่อจ่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวงเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน

จานวน

2,730,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นเงิน โดยการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน
เพื่อจ่ายให้กับการประปานครหลวงเป็นค่าน้าประปาที่ใช้
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน

จานวน

700,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นเงิน โดยการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ

จานวน

106,000

บาท

หน้า : 25/66

วันที่พิมพ์ : 31/10/2560 10:11:00

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นเงิน โดยการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ทั้ง 5 โรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าสื่อสารอื่น ๆ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องถ่ายเอกสาร

จานวน

290,000

บาท

รวม
รวม

6,728,000

จานวน

120,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

จานวน

2,630,000

บาท

จานวน

24,000

บาท

บาท
2,910,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา)
ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที จานวน 1 เครื่อง
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 77)
ถังน้า แบบสเตนเลส
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้าแบบสเตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1,600 ลิตร จานวน 1 ใบ สาหรับโรงเรียนเทศบาล 4
(สิทธิไชยอุปถัมภ์) (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 77)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางระบบพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย สาหรับ
- โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จานวน 10 จุด
- โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) จานวน 6 จุด
- โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) จานวน 10 จุด
- โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) จานวน 15 จุด
(ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร
หน้า 73, หน้า 75 และหน้า 78)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 1 เครื่อง
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 81)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทาน้าเย็น แบบต่อท่อ

จานวน

75,000

บาท

จานวน

49,000

บาท

รวม

3,818,000

บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ก่อสร้างโรงเรือนเก็บครุภัณฑ์

จานวน

440,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงเรือนเก็บครุภัณฑ์ อาคาร ค.ศ.ล. 2 ชั้น
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ความสูงประมาณ 6.00 เมตร
จานวน 1 หลัง สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) (รายละเอียดตาม
แบแปลนของเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารสังคม และความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 88)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคาร 2 (พิกุล)

จานวน

400,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) โดยรอบ
อาคารเรียน 2 (พิกุล) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) ขนาดกว้างเฉลี่ย
1.45 - 3.10 เมตร ความยาวรวม 107.70 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 195.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 86)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

จานวน

1,000,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทาน้าเย็นแบบต่อท่อขนาก 2 ก๊อก
จานวน 5 เครื่อง สาหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์)
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 76)
ตู้แช่อาหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้แช่อาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 32 คิวบิกฟุต
จานวน 1 เครื่อง สาหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์)
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 77)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
ของโรงเรียนเทศบาล 1 - 5 โรงเรียนละ 200,000 บาท
(ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารสังคม และความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 85, หน้า 90,
หน้า 92, หน้า 93 และหน้า 95)
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จานวน

100,000

บาท

จานวน

1,878,000

บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

30,000,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

30,000,000

บาท

จานวน

30,000,000

บาท

ปรับปรุงเสาธงชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสาธงชาติ ขนาดแท่นเสากว้าง 4.10 เมตร
ยาว 4.10 เมตร สูงประมาณ 0.90 เมตร โดยการปูพื้นแกรนิตโต้
พร้อมเสาธงชาติความสูงไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร สาหรับ
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 87)
ปรับปรุงหลังคา
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคา สาหรับ
- โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)
- โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด)
- โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคม และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 88, หน้า 92 และหน้า 93)

รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ในการจัดทาโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4
จานวน 9 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 - 5 (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนเปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน หน้า 22)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

12,348,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

12,348,000

บาท

จานวน

12,348,000

บาท

รวม

27,791,900

บาท

รวม

20,430,100

บาท

รวม

20,430,100

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือน จานวน 52 อัตรา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

จานวน

16,343,800

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยฐานะ ค่าตอบแทนเงินเต็ม
ขั้น 2% - 4 % และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้แก่พนักงานครูเทศบาล
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาล
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560

จานวน

873,600

บาท

จานวน

1,293,600

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจา พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจา จานวน 1 อัตรา

จานวน

266,800

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,652,300

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
จานวน 6,416,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับเป็นค่าอาหารกลางวัน
ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 โรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จานวน 200 วัน จัดสรร 100% ในอัตราคนละ 20 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
2) ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนพร้านีลวัชระ จานวน 5,932,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับเป็นค่าอาหารกลางวัน
ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 โรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จานวน 200 วัน จัดสรร 100% ในอัตราคนละ 20 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาระบบ
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า 18)
งานระดับมัธยมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 10 อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

4,558,800

บาท

รวม

29,800

บาท

จานวน

29,800

บาท

รวม

4,529,000

บาท

จานวน

4,529,000

บาท

รวม

2,803,000

บาท

รวม

1,172,000

บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู

จานวน

282,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง จานวน 6 เครื่อง
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 69)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

จานวน

830,000

บาท

ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จานวน 4,184,000 บาท
เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ในการจัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนักเรียนชั้น ม. 1 - ม. 3 จานวน 200 วัน
ในอัตราคนละ 20 บาท (ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
หน้า 18)
2) ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 345,000 บาท เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 จานวน 3,000 บาท/คน/ปี
จานวน 115 คน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางระบบพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย จานวน 15 จุด สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1
(เยี่ยมเกษสุวรรณ) (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 70)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทาน้าเย็น

จานวน

60,000

บาท

รวม

1,631,000

บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ก่อสร้างโรงอาหาร

จานวน

918,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกว้าง 12.00 เมตร
ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร
จานวน 1 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 85)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงหลังคา

จานวน

713,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคา สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1
(เยี่มเกษสุวรรณ) (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 85)
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

8,406,000

บาท

รวม

1,742,400

บาท

รวม

1,742,400

บาท

จานวน

478,800

บาท

จานวน

1,194,100

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น มีหัวก๊อก 4 หัว แบบตั้งพื้น
ราคารวมค่าติดตั้ง จานวน 2 เครื่อง สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1
(เยี่ยมเกษสุวรรณ) (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 69)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง
เงินปรังปรุงเงินเดือน จานวน 2 อัตรา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 869,000 บาท
และค่าตอบแทนครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส วุฒิปริญญาตรี
จานวน 1 อัตรา ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก (ไม่กาหนดคุณวุฒิ)
จานวน 1 อัตรา รวม 2 อัตรา จานวน 325,100 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ ว 1326
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จานวน 57,500 บาท และผู้ดูแลเด็ก (ไม่กาหนดคุณวุฒิ)
จานวน 1 อัตรา จานวน 12,000 บาท ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

จานวน

69,500

รวม
รวม

5,062,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอย

จานวน

10,000

บาท

รวม

3,405,200

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
สมุทรปราการ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการและ
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ป้อมปีกกา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการนิทรรศการทางวิชาการ

จานวน

70,000

บาท

จานวน

1,500,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

800,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ ระดับเทศบาล
ระดับภาคและระดับประเทศ ได้แก่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัด
นิทรรศการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง ค่าพาหนะ ค่าของขวัญ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า 19)
ค่าใช้จ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศ แนะแนวการศึกษาและอาชีพโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าโล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอื่นๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561-2564) เพิ่มเติม
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
หน้า 20)
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าของขวัญ ค่ารางวัล ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิติ การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน หน้า 24)

บาท

บาท
10,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน
เทศบาลนครสมุทรปราการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หน้า 24)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ ตามรายดังนี้
1.ค่าพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส จานวน 1 คน
เป็นเงิน 6,000 บาท ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
แก่เด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูและเด็ก ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ จานวน 5 อัตรา
เป็นเงิน 30,000 บาท
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดของสถานศึกษา จานวน 1 คน
เป็นเงิน 6,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
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100,000

บาท

42,000

บาท

หน้า : 33/66

วันที่พิมพ์ : 31/10/2560 10:11:01

จานวน

723,200

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
สาหรับศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครสมุทรปราการ และศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ป้อมปีกกา)
ค่าวัสดุ

จานวน

120,000

บาท

รวม

490,500

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ สาหรับศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ป้อมปีกกา)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ผงซักฟอก
แปรง ไม้กวาด ตะกร้า น้ายาล้างภาชนะ ฯลฯ สาหรับศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครสมุทรปราการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
สมุทรปราการ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ป้อมปีกกา)
ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ จานวน 260 วัน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า 13)

จานวน

60,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

จานวน

210,500

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จานวน 499,800 บาท
เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการในการ
จัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ
(กรมฯคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
3) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 173,400 บาท
เพื่อจ่ายเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
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วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ฯลฯ
สาหรับศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครสมุทรปาการ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ป้อมปีกกา)
วัสดุกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุกีฬา ให้กับศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร
สมุทรปราการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศป้อมปีกกา
วัสดุการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส
ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

60,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

1,156,300

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวง เป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ใน
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศป้อมปีกกา

จานวน

940,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายให้กับการประปานครหลวง เป็นค่าน้าประปาที่ใช้ใน
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศป้อมปีกกา

จานวน

152,400

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการของ
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศป้อมปีกกา

จานวน

27,900

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าสื่อสารอื่นๆ ของศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศป้อมปีกกา

จานวน

36,000

บาท
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งบลงทุน

รวม

1,601,600

บาท

รวม

1,601,600

บาท

จานวน

24,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานติดประกาศแบบตู้กระจกเลื่อน
เปิดปิดได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2x2.4 เมตร พื้นกระดานเป็นกามะหยี่
ราคารวมค่าติดตั้ง จานวน 2 ป้าย สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครสมุทรปราการ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฎใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 67)
เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู

จานวน

143,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู
(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จานวน 5 ชุด
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) สาหรับศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร
สมุทรปราการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่สีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 58)
เครื่องปั้มน้าอัตโนมัติ

จานวน

29,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

จานวน

800,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
กระดานติดประกาศแบบตู้กระจกเลื่อนเปิดปิด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 w
ราคารวมค่าติดตั้ง จาวน 1 เครื่อง สาหรับศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ป้อมปีกกา) (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 63)
โต๊ะอเนกประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x180x75
เซนติเมตร หน้าโต๊ะทาจากเหล็กเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิมด้วย
ระบบ SPRAY ขาทาจากเหล็กมีปุ่มปรับระดับ สามารถพับเก็บได้
จานวน 100 ตัว สาหรับศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ
(ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 61)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางระบบพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย สาหรับ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ จานวน 4 จุด
- ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ จานวน 6 จุด
(ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 68)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

จานวน

58,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 4,000 ANSI Lumens ราคารวมค่าติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 65)
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

จานวน

9,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จานวน 1 จอ สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 65)
โทรทัศน์ แอล อี ดี

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ระดับความละเอียด
จอภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครสมุทรปราการ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 64)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

จานวน

8,600

บาท

รวม

3,028,800

บาท

รวม

2,164,800

บาท

รวม

2,164,800

บาท

จานวน

1,227,700

บาท

จานวน

67,200

บาท

จานวน

85,200

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จานวน 2 เครื่อง สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครสมุทรปราการ (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์
ราคาพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 64)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือน จานวน 3 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับพนักงานเทศบาล
ที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจาตาแหน่งจานวน 1 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร จานวน 2 อัตรา
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ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

238,400

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

520,700

บาท

จานวน

25,600

บาท

รวม

744,000

บาท

รวม

72,000

บาท

จานวน

18,000

บาท

จานวน

54,000

บาท

รวม

160,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

60,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

20,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

รวม
จานวน

490,000

จานวน

30,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

จานวน

220,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 3 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จานวน 2 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ได้แก่ กระดาษ ดินสอ
ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข
น้ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม ซอง ซองยา
แบบพิมพ์ตรวจแนะนาปัญหาให้แก่สถานประกอบการ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ จานหรือ
แผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
แผ่นกรองแสง เมาส์ ฯลฯ

บาท
170,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

22,000

บาท

จานวน

22,000

บาท

รวม

120,000

บาท

รวม

120,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

งานโรงพยาบาล

รวม

10,335,800

บาท

งบบุคลากร

รวม

6,139,500

บาท

รวม

6,139,500

บาท

จานวน

4,000,000

บาท

จานวน

556,100

บาท

จานวน

312,000

บาท

จานวน

238,400

บาท

จานวน

923,000

บาท

จานวน

110,000

บาท

รวม

2,587,700

บาท

รวม

252,700

บาท

จานวน

172,000

บาท

จานวน

42,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าโทรศัพท์สานักงานที่ใช้
ติดต่อราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.4/ว 1551
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องถ่ายเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา)
ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที จานวน 1 เครื่อง
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 97)

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จานวน 9 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับพนักงานเทศบาล
ที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจาตาแหน่งจานวน 6 อัตรา เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พตส.)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ (วช.) จานวน 5 อัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 8 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จานวน 5 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่ได้รับ
คาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล
มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ได้แก่ กระดาษ ดินสอ
ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข
น้ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม ซอง ซองยา ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ สวิทซ์ ปลั๊กไฟ
หลอดไฟฟ้า สายไฟ ฟิวส์ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ถุงดาใส่ขยะ
ที่ตักขยะ เข่ง ไม้กวาด ตะกร้า ผงซักฟอก น้ายาดับกลิ่น
น้ายาล้างจาน ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ อิฐ หิน ปูน ทราย
ไม้ต่างๆ เหล็ก แปรงทาสี ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ได้แก่ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือการแพทย์วัคซีน
น้ายาตรวจปัสสาวะ ยาคุมกาเนิดสัตว์ เข็มฉีดยา ยาสลบ ฯลฯ
และวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการโครงการส่งเสริมการป้องกัน
สุขภาพพลานามัยภายในช่องปาก และโครงการส่งเสริม
และฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ สารเคมีป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ เมล็ดพันธุ์พืช ดอกไม้ ต้นไม้
กากน้าตาล น้าตาลทรายแดง ปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ

จานวน

38,700

บาท

รวม
จานวน

390,000

จานวน

65,000

บาท

จานวน

275,000

บาท

รวม

1,807,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

28,000

บาท

จานวน

38,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

445,000

บาท

จานวน

380,000

บาท

จานวน

600,000

บาท

บาท
50,000 บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง
รูปสีหรือขาวดา ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย
และป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ รองเท้ายาง
ถุงมือ เสื้อกราวด์ แว่นตากันเชื้อโรค ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ จานหรือแผ่นบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่อง
พิมพ์ แผ่นกรอง แสง เมาส์ ฯลฯ
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ได้แก่ นมผง
อาหารเสริมสาหรับเด็กที่มีภาระบกพร่องทางโภชนาการ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

20,000

บาท

จานวน

31,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

110,000

บาท

รวม

138,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวงเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ
โรงพยาบาลสัตว์
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายให้กับการประปานครหลวงเป็นค่าน้าประปาของ
โรงพยาบาลสัตว์
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

60,000

บาท

จานวน

66,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

รวม

8,600

บาท

รวม

8,600

บาท

จานวน

8,600

บาท

รวม

1,600,000

บาท

รวม

1,600,000

บาท

จานวน

1,600,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ของโรงพยาบาลสัตว์
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก้บแบบฟอร์ม จานวน 2 ตู้
(ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 98)
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
จ้างออกแบบก่อสร้างสถานที่พักพิงสาหรับสุนัขในเขต
เทศบาลนครสมุทรปราการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบก่อสร้างสถานที่พักพิงสาหรับ
สุนัขในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ (รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการของเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน หน้า 32)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

655,000

บาท

รวม

290,000

บาท

รวม

290,000

บาท

จานวน

290,000

บาท

รวม

365,000

บาท

รวม

50,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอย

จานวน

50,000

บาท

รวม

165,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตรวจคุณภาพน้า
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

40,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

รวม

150,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ สวิทซ์ ปลั๊กไฟ หลอด
ไฟฟ้า สายไฟ ฟิวส์ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่
เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือการแพทย์ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง รูปสีหรือขาวดา
ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย และป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จานวน 6 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน
ประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
จานวน 1 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)
จานวน 3 อัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจาพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจา จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 6 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จานวน 4 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่ได้รับ
คาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตรวจคุณภาพน้า
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ

รวม

6,976,600

บาท

รวม

4,101,600

บาท

รวม

4,101,600

บาท

จานวน

2,541,000

บาท

จานวน

434,200

บาท

จานวน

193,200

บาท

จานวน

234,300

บาท

จานวน

650,900

บาท

จานวน

48,000

บาท

รวม

1,363,000

บาท

รวม

158,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

78,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

364,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

84,000

บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

336,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ได้แก่ กระดาษ ดินสอ ปากกา
ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข
น้ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม ซอง ซองยา ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ สวิทซ์ ปลั๊กไฟ หลอด
ไฟฟ้า สายไฟ ฟิวส์ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ถุงดาใส่ขยะ ที่ตัก
ขยะ เข่ง ไม้กวาด ตะกร้า ผงซักฟอก น้ายาดับกลิ่น น้ายาล้างจาน ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ อิฐ หิน ปูน ทราย
ไม้ต่างๆ เหล็ก แปรงทาสี ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ได้แก่ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือการแพทย์วัคซีน ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ รองเท้ายาง ถุงมือ
เสื้อกราวด์ แว่นตากันเชื้อโรค ฯลฯ
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ได้แก่ นมผง อาหารเสริม
สาหรับเด็กที่มีภาระบกพร่องทางโภชนาการ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

30,000

บาท

จานวน

13,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

220,000

บาท

จานวน

8,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

505,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวงเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
ของศูนย์บริการสาธารณสุข
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายให้กับการประปานครหลวงเป็นค่าน้าประปา
ของศูนย์บริการสาธารณสุข
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

360,000

บาท

จานวน

85,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

รวม

1,512,000

บาท

รวม

1,512,000

บาท

จานวน

8,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ของศูนย์บริการสาธารณสุข
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ฉากบังตา 3 ตอน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากบังตา 3 ตอน โครงสเตนเลส พร้อมม่าน
สีเขียวอ่อน จานวน 1 ชุด (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 103)
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จานวน

15,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงอลูมิเนียม
ประตูบานเกร็ด กระจกด้านข้าง ด้านหลังทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า
240 x 60 เซนติเมตร จานวน 1 ตู้ (ราคาท้องถิ่น เนื่องจาก
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 103)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ

จานวน

787,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
จานวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 105)
หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน

จานวน

34,000

บาท

จานวน

550,000

บาท

จานวน

6,000

บาท

จานวน

7,000

บาท

ตู้แขวนอุปกรณ์ทางการแพทย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จานวน 1 หลัง (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 105)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องวงจรปิด
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางระบบพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย สาหรับ
- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 1 จานวน 3 จุด
- ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 2 จานวน 3 จุด
(ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 104)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องวัดความชื้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความชื้น จานวน 2 เครื่อง
(ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 105)
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบเคลื่อนที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบเคลื่อนที่
จานวน 2 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 102)
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เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน

จานวน

70,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน
จานวน 1 เครื่อง โดยใช้ Cuff แบบวงกลม มีระบบพิมพ์ผลการวัดได้
และสามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง 30-280
มิลลิเมตร ปรอทสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรไม่น้อยกว่า
ระหว่าง 30-200 ครั้ง ต่อนาที (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
สังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร
หน้า 101)
เตรียงตรวจโรคทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงตรวจโรคทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า
1830 x 610 x 760 มิลลิเมตร โครงเหล็กเคลือบสี พร้อมที่นอน
ฟองน้าหนา 7.5 เซนติเมตร มีตู้ 1 ตู้ 2 ลิ้นชัก จานวน 1 ชุด
(ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 102)
แผนงานสังคมสงเคราะห์

จานวน

35,000

บาท

รวม

2,054,400

บาท

รวม

1,350,400

บาท

รวม

1,350,400

บาท

จานวน

1,075,700

บาท

จานวน

18,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

256,700

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน

รวม

404,000

บาท

รวม

54,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

4,000

บาท

รวม

350,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือน จานวน 3 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
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โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปโภคและบริโภค ยารักษาโรค ผ้าห่ม เครื่องนุ่มห่ม
ค่าวัสดุ ค่าใช้สอยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็น (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า 54)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า 29)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจาเป็น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
หน้า 56)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสตรีในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจาเป็น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
หน้า 55)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรสตรี ตามหนังสือเทศบาลนคร
สมุทรปราการ ที่ สป 52007/332.1 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559
เรื่อง องค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการขอรับเงินอุดหนุนฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน หน้า 26)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จานวน 7 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน
ประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
จานวน 3 อัตรา

จานวน

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

300,000

บาท

รวม

300,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

รวม

9,835,000

บาท

รวม

5,326,000

บาท

รวม

5,326,000

บาท

จานวน

3,541,000

บาท

จานวน

180,000

บาท
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เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

234,000

บาท

จานวน

494,000

บาท

จานวน

799,000

บาท

จานวน

78,000

บาท

รวม

3,889,000

บาท

รวม

172,000

บาท

จานวน

132,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

1,005,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

600,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

5,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

รวม

850,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ได้แก่ กระดาษ ดินสอปากกา
ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป กระดาษคาร์บอน น้ายาลบคาผิด
ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม กระดาษพล๊อตเตอร์ พิมพ์เขียว
พิมพ์ขาว พิมพ์ดา ธงต่างๆ ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ

จานวน

450,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ถุงดาใส่ขยะ
ที่ตักขยะ ไม้กวาด ตะกร้า ผงซักฟอก น้ายาดับกลิ่น ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ ฯลฯ

จานวน

100,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร จานวน 6 อัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าค้างให้แก่ลูกจ้างประจาพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจา จานวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 6 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จานวน 6 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,862,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวงเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารบังคับน้า
พัสดุสานักการช่าง และเครื่องสูบน้าที่ไม่ได้รับการยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้า
จากการไฟฟ้านครหลวง ฯลฯ
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
เพื่อจ่ายให้กับการประปานครหลวงเป็นค่าน้าประปา รดน้าต้นไม้
และอื่นๆ ของงานสวนสาธารณะ ฯลฯ
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน

1,500,000

บาท

300,000

บาท

50,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

รวม

620,000

บาท

รวม

620,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

รวม

50,261,400

บาท

รวม

8,001,600

บาท

รวม
จานวน

8,001,600

จานวน

18,000

บาท

จานวน

1,091,000

บาท

จานวน

3,411,000

บาท

จานวน

349,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการของพัสดุ สานักการช่าง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องถ่ายเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา)
ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที จานวน 1 เครื่อง
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 111)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จานวน 13 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้บริหาร จานวน 1 อัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าค้างให้แก่ลูกจ้างประจาพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจา จานวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 32 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จานวน 32 อัตรา

บาท
3,132,600 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

15,553,000

บาท

รวม

213,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างที่ได้รับ
คาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

60,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล
มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย

จานวน

108,000

บาท

จานวน

45,000

บาท

รวม

4,440,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน ต่างๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

400,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

4,000,000

บาท

รวม

10,900,000

บาท

จานวน

1,400,000

บาท

จานวน

7,500,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

จานวน

1,600,000

บาท

ค่าตอบแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ สวิทซ์ ปลั๊กไฟ หลอด
ไฟฟ้า สายไฟ ฟิวส์ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ อิฐ หิน ปูน ทราย
ไม้ต่างๆ เหล็ก แปรงทาสี ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ
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งบลงทุน

รวม

26,706,800

บาท

รวม

5,315,000

บาท

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า

จานวน

70,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อเจาะคอนกรีตไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า
220 V จานวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 112)
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องตัดเหล็ก

จานวน

18,000

บาท

จานวน

27,000

บาท

จานวน

4,200,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

รวม

21,391,800

บาท

จานวน

6,746,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก ขนาด 2.50 มิลลิเมตร
จานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์))(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนา
การเมืองการบริหาร หน้า 112)
ตู้เชื่อมระบบหม้อแปลงขนาดเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมระบบหม้อแปลง ขนาดไม่น้อยกว่า 220 V
จานวน 2 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 112)
ครุภัณฑ์อื่น
เต็นท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์สีขาว ขนาด 3 x 6 เมตร ทาจาก
โครงอลูมิเนียมผ้าโพลีเอสเตอร์ กันน้า กันแสงยูวี จานวน 50 หลัง
(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาล) (ราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 118)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างประตูระบายน้าคลองราฟาแอล
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูระบาน้าคลองราฟาแอล (รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดการกับภับพิบัติ หน้า 3)
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ติดตั้งป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ

จานวน

4,893,000

บาท

จานวน

495,900

บาท

จานวน

1,112,000

บาท

จานวน

881,900

บาท

จานวน

2,013,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาลฯ ขนาดป้าย
ความกว้าง 0.70 เมตร ยาว 2.40 เมตร ความสูงประมาณ
6.00 เมตร แผ่นป้ายอะคลิลิก ตัวหนังสือเรียงด้วยหลอด LED
ภาษาไทยและอังกฤษ ให้แสงสว่างโดยพลังงานจากโซล่าเซลล์
ติดตั้งตู้ควบคุุมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 81 ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดการกับภับพิบัติ หน้า 4)
ติดตั้งไฟทางตลอดแนวเขื่อนเชื่อมกับรถไฟฟ้าชุมชนบางปิ้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์
(แผงโซล่าเซลล์แบบ LED) ชนิดโคมกิ่งเดี่ยว ความสูง 3.50 เมตร
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 5 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาล) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ แนวทางผังเมืองกระชับ
การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนา
ระบบเพื่อรองรับการจัดการกับภับพิบัติ หน้า 10)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ถนนคลองตาเค็ดฝั่งตะวันตก
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า บริเวณ
ถนนคลองตาเค็ดฝั่งตะวันตก ถนนกว้างประมาณ 4.00 เมตร
ยาวประมาณ 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางวีข้างเดียว
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการของเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดการกับภับพิบัติ หน้า 10)
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมบ่อพักและรางวีระบายน้า บริเวณถนนศิริ
ราษฎร์ศรัทธา
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมบ่อพักและรางวี
ระบายน้า ถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.60 เมตร ยาว 336.60 เมตร
หนา 15.00 ซม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดการกับภับพิบัติ หน้า 10)
ปรับปรุงที่พักผู้โดยสารภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่พักผู้โดยสารภายในเขตเทศบาลฯ
จานวน 30 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดการกับภับพิบัติ หน้า 11)
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จานวน

5,250,000

รวม
รวม

12,972,200

รวม

2,561,700

บาท

จานวน

2,357,000

บาท

จานวน

204,700

บาท

รวม

10,401,000

บาท

รวม

1,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอย

จานวน

1,000

บาท

รวม

5,000,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจัดจ้างเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ เช่น บริเวณ
สวนสาธารณะป้อมปีกกา บริเวณใต้ทางด่วน (โค้งเกริก)
บริเวณเรือนจาเก่า บริเวณถนนสายลวด และดูแลรักษา
ความปลอดภัยเรือนจาเก่า ฯลฯ (รายละเอียดตามข้อกาหนด
และขอบเขตงาน) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาตร์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม หน้า 65)
ค่าวัสดุ

จานวน

5,000,000

บาท

รวม

5,400,000

บาท

วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ ดิน ปุ๋ย
ต้นไม้ต่างๆ ฯลฯ

จานวน

5,400,000

บาท

ปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณตลาดหัวเกาะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณตลาดหัวเกาะ
หนา 5.15 เซนติเมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,140.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนา
ส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพื่อรองรับ
การจัดการกับภับพิบัติ หน้า 11)
งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 23 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มในการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จานวน 22 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

บาท

บาท
2,561,700 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้า
แบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 30 ซีซ๊ พร้อมใบมีด จานวน 1 เครื่อง
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 109)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุง เงินเดือน จานวน 1 อัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าค้างให้แก่ลูกจ้างประจาพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจา จานวน 8 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 37 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จานวน 34 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่ได้รับ
คาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม

9,500

บาท

รวม

9,500

บาท

จานวน

9,500

บาท

รวม

72,482,600

บาท

รวม

7,025,600

บาท

รวม

7,025,600

บาท

จานวน

310,000

บาท

จานวน

1,836,800

บาท

จานวน

4,504,400

บาท

จานวน

374,400

บาท

รวม

65,055,000

บาท

รวม
จานวน

700,000

บาท
700,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.ค่าจ้างเอกชนกวาด เก็บขน และจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูก
สุขลักษณะ จานวน 62,000,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม หน้า 66)

รวม

62,960,000

บาท

จานวน

62,650,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

รวม

1,395,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

790,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

2.ค่ากาจัดขยะอันตราย จานวน 50,000 บาท (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม หน้า 39)
3. ค่าจ้างเหมาบริการ จานวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการ ฝาท่อระบายน้าและขุดลอกท่อระบายน้าต่างๆ ฯลฯ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดการ
กับภัยพิบัติ หน้า 6)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ สวิทซ์ ปลั๊กไฟ หลอด
ไฟฟ้า สายไฟ ฟิวส์ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ถุงดาใส่ขยะ ที่ตัก
ขยะ เข่ง ไม้กวาด ตะกร้า ผงซักฟอก น้ายาดับกลิ่น น้ายาล้างจาน ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ อิฐ หิน ปูน ทราย
ไม้ต่างๆ เหล็ก แปรงทาสี ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ สารเคมีป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ เมล็ดพันธุ์พืช ดอกไม้ ต้นไม้
กากน้าตาล น้าตาลทรายแดง ปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ รองเท้ายาง
ถุงมือ เสื้อกราวด์ แว่นตากันเชื้อโรค ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

70,000

รวม
รวม

402,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์

จานวน

102,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จานวน 2 คัน
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 120)
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
บุ้งกี๋ตักผักตบชวา

จานวน

150,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

รวม

767,000

บาท

รวม

724,400

บาท

รวม

724,400

บาท

จานวน

388,400

บาท

จานวน

321,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รวม

42,600

บาท

รวม

27,600

บาท

จานวน

27,600

บาท

รวม

15,000

บาท

จานวน

6,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบุ้งกี๋ตักผักตบชวา ใช้กับรถขนาด 200 แรงม้า
จานวน 1 อัน (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 113)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง
งานบาบัดน้าเสีย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 2 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วครางให้แก่พนักงาน
จ้าง จานวน 2 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

บาท

บาท
402,000 บาท
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ เครื่องสูบน้า ฯลฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

จานวน

9,000

บาท

รวม

5,310,700

บาท

รวม

2,762,900

บาท

รวม

2,762,900

บาท

จานวน

1,503,400

บาท

จานวน

67,200

บาท

จานวน

67,200

บาท

จานวน

1,125,100

บาท

รวม

1,183,000

บาท

รวม

108,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ
ค่าใช้สอย

จานวน

30,000

บาท

จานวน

78,000

บาท

รวม

770,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จานวน 4 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับพนักงานเทศบาล
ที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจา ตาแหน่ง จานวน 1 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินตาแหน่งของผู้บริหาร จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 5 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้สอย และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆตาม
ความจาเป็น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 122)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
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จานวน

350,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

รวม

260,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ได้แก่ กระดาษ ดินสอ
ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิด กระดาษ คาร์บอน น้ายาลบคาผิด
กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม
หนังสือพิมพ์ประจาชุมชนสายลวดสะพานสาม ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ แบตเตอรี่
หัวเทียน ยางนอก ยางใน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

100,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

45,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวงเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
ของห้องสมุดชุมชนเคลื่อนที่ (ชุมชนบางปิ้ง , ชุมชนหมู่บ้านบุษบา 2
และลานอเนกประสงค์ชุมชนท้ายบ้าน 40)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายให้กับการประปานครหลวง เป็นค่าน้าประปาของ
ลานอเนกประสงค์ (ชุมชนท้ายบ้าน 40)

จานวน

20,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเพื่อ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน ค่าถ้วยรางวัลเหรียญรางวัล
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด
ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจาเป็น (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า 27)
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามความจาเป็น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 107)
ค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทาแผนชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามความจาเป็น(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 122)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
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ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

1,364,800

บาท

รวม

184,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน

จานวน

48,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู ระบบ Inverter จานวน 1 เครื่อง
(ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 123)
ตู้โชว์กระจก

จานวน

7,000

บาท

จานวน

9,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ติดต่อราชการ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าสื่อสารอื่นๆ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องถ่ายเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา)
ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที จานวน 1 เครื่อง
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 126)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โชว์กระจก มีชั้นวาง 4 ชั้น
ขนาด 60x43x190 ซม. จานวน 1 ตัว (ราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหารสังคม และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 123)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา มีความสามารถเป็น Printer,
Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 หน้า /นาที
จานวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารสังคม และความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 124)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,180,800

บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ก่อสร้างที่ทาการชุมชนซอยโบราณ

จานวน

497,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่ทาการชุมชนซอยโบราณ กว้างประมาณ
7.20 เมตร ยาวประมาณ 11.80 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า
84.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารสังคม
และความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 128)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ติดตั้งป้ายชุมชน

จานวน

381,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปรากาาร
พื้นป้ายและเสาป้ายทาด้วยสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปตามแบบ
ขนาดพื้นป้ายเฉลี่ย 0.60 - 1.00 เมตร ความสูง 2.60 เมตร
พื้นติดสติ๊กเกอร์ จานวน 15 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-25664) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาสังคมและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 128)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชุมชนสายลวด ซอย 4

จานวน

302,800

บาท

รวม

7,302,100

บาท

รวม

715,800

บาท

รวม

715,800

บาท

เงินเดือนพนักงาน

จานวน

461,500

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

254,300

บาท

รวม

2,278,000

บาท

รวม

36,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

36,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชุมชนสายลวด
ซอย 4 ทาหลังคาคลุมอาคาร เป็นหลังคาแผ่นเมทัลชีท มีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร ทาสีอาคาร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
685.00 ตารางเมตร และปรับปรุงห้องน้าเดิม (รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการของเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารสังคม และความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 129)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมนักกีฬาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการทั้ง 5 โรงเรียน
ที่เป็นตัวแทนของเทศบาลเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาในระดับต่างๆ
หรือกับหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเก็บตัว ค่าอุปกรณ์กีฬา
ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า 35)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างได้แก่ ค่าลงทะเบียน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการ
เดินทางไปราชการ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา
เครื่องออกกาลังกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกลางแจ้ง จานวน 5 ชนิด
ประกอบด้วย
1. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องบริหารข้อเข่าจักรยานเอนปั่น จานวน 2 เครื่อง
3. เครื่องบริหารเอว - สะโพก (แบบนั่ง - ยืนบิดเอว) จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องบริหารแขน-ลดหน้าท้อง จานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องบริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ จานวน 1 เครื่อง
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาระบบ
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า 34)

รวม

2,242,000

บาท

จานวน

2,200,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

4,308,300

บาท

รวม

1,533,300

บาท

จานวน

200,000

บาท
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เครื่องออกกาลังกาย (ริมเขื่อน)

จานวน

1,333,300

บาท

รวม

2,775,000

บาท

จานวน

2,475,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง ติดตั้งบริเวณ
ริมเขื่อน ด้านหน้าเทศบาลนครสมุทรปราการ จานวน 18 ชนิด
ประกอบด้วย
1. อุปกรณ์ม้าบริหารข้อเข่า (มีตุ้มน้าหนัก) จานวน 2 ตัว
2. อุปกรณ์ม้าโยกยืดตัว จานวน 2 ตัว
3. อุปกรณ์จักรยานปั่นอเนกประสงค์ จานวน 2 ตัว
4. อุปกรณ์จักรยานนั่งตรงปั่น จานวน 2 ตัว
5. อุปกรณ์จักรยานนั่งพิงปั่น จานวน 2 ตัว
6. อุปกรณ์เดินวงรี จานวน 2 ตัว
7. อุปกรณ์บริหารขาและแขนแนวราบ ขนาด 60x85x140 ซม.
จานวน 2 ตัว
8. อุปกรณ์บริหารขาและแขนแนวราบ ขนาด 60x180x140 ซม.
จานวน 2 ตัว
9. อุปกรณ์แตะขา (แบบเดี่ยว) จานวน 2 ตัว
10. อุปกรณ์แตะขา (แบบคู่) จานวน 2 ตัว
11. อุปกรณ์บริหารเอวแกว่งตัว (แบบเดี่ยว) จานวน 2 ตัว
12. อุปกรณ์บริหารเอวแกว่งตัว (แบบคู่) จานวน 2 ตัว
13. อุปกรณ์บริหารหัวไหล่ (แบบเดี่ยว) จานวน 2 ตัว
14. อุปกรณ์บริหารหัวไหล่ (แบบคู่) จานวน 2 ตัว
15. อุปกรณ์บิดเอวแบบที่ 1 ขนาด 80x80x110 ซม. จานวน 2 ตัว
16. อุปกรณ์บิดเอวแบบที่ 2 ขนาด 150x150x120 ซม.
จานวน 2 ตัว
17. อุปกรณ์บิดเอวแบบที่ 3 ขนาด 140x140x120 ซม.
จานวน 2 ตัว
18. อุปกรณ์นอนซิทอัพ จานวน 2 ตัว
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาระบบ
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า 34)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
เต็นท์ (บริเวณริมเขื่อน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเต็นท์บริเวณริมเขื่อน ด้านหน้าเทศบาลนคร
สมุทรปราการ โดยติดตั้งเต็นท์ผ้าใบแรงดึงสูง ชนิดเคลือบผิวกัน UV
สาหรับโครงสร้างขนาดไม่น้อยกว่า 5x23 เมตร พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 หลัง และเต็นท์ผ้าใบแรงดึงสูง ชนิดเคลือบผิวกัน UV
สาหรับโครงสร้างขนาดไม่น้อยกว่า 5x14 เมตร พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 หลัง (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหารสังคมและความมั่นคง แนวทางการพัฒนาการเมือง
การบริหาร หน้า 131)
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ (ชุมชนโรงหมู-โรงวัว)

จานวน

300,000

บาท

รวม

4,924,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

4,924,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

4,840,000

บาท

จานวน

1,320,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ (ชุมชนโรงหมู-โรงวัว)
โดยติดตั้งตาข่ายสูง 4.85 เมตร ยาว 102.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 494.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายการของเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ดานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาระบบ
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า 33)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้ง ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจานาพรรษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีถวายเทียนจานาพรรษา
เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยไทยธรรมถวายพระ ค่าดอกไม้
ธูปเทียน อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่ง
รถขบวนแห่ ค่าต้นเทียนและค่าตกแต่ง ต้นเทียนพรรษา ค่าจ้างเหมา
กลองยาว ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน หน้า 59)
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานและส่งเสริมกิจกรรมงานสาคัญทางศาสนา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานและส่งเสริมกิจกรรมงานสาคัญ
ทางศาสนา เช่น โครงการจัดงานสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก และอื่นๆ เป็นต้น ได้แก่ ค่าวิทยากร
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าจ้างพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หน้า 60)
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอย
กระทง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกวด
นางนพมาศ และ หนูน้อยนพมาศ ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร อาหารว่าง
และค่าเครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าของที่ระลึก
ค่าตอบแทนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเวทีพร้อมแสงสีเสียง
ค่าพลุ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องเล่นต่างๆ เช่น
ชิงช้าสวรรค์ เป็นต้น ค่าการแสดงดนตรี การแสดงบนเวทีของนัก
เรียน มหรสพต่างๆ เช่น ลิเก เป็นต้น ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
หน้า 59)
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปี
ใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม
ค่าปัจจัยไทยธรรมถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มถวายพระ แล แขกผู้มีเกียรติ ค่าเช่าเต็นท์
ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตั้งและค่ากระแสไฟฟ้า
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างมหรสพและดนตรี ค่าจ้างพิธีกร
และดารานักแสดง ค่าพลุค่าจัดทาเวทีและตกแต่งเวที
ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ จาเป็น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน หน้า 57)
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ เช่น เครื่องไทยธรรม
ค่าปัจจัยไทยธรรมถวายพระ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าอาหาร
อาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา ตกแต่งรถขบวนแห่
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็น(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ยุทธศาตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า 58)
ค่าวัสดุ

จานวน

2,500,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

700,000

บาท

รวม

30,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ผงซักฟอก แปรง
ไม้กวาด ตะกร้า น้ายาล้างภาชนะ ฯลฯ สาหรับวิหารพระพุทธชินราช
มงคลปราการ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวง เป็นค่ากระแสไฟฟ้า
ที่ใช้ในวิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายให้กบการประปานครหลวง เป็นค่าน้าประปา
ที่ใช้ในวิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ

จานวน

30,000

บาท

รวม
จานวน

54,000

จานวน

6,000

บาท
48,000 บาท

บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

505,000

บาท

รวม

505,000

บาท

รวม

505,000

บาท

จานวน

479,000

บาท

จานวน

26,000

บาท

รวม

93,929,250

บาท

รวม

93,929,250

บาท

รวม

93,929,250

บาท

จานวน

2,556,800

บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ตามโครงการ
สร้างหลักประกันรายได้ แก่ผู้สูงอายุ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า 37)

จานวน

55,813,600

บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์คนพิการ
ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคม
ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า 37)

จานวน

15,556,800

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 3 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จานวน 3 อัตรา
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนรับผิดชอบของนายจ้าง
เป็นเงิน 2,053,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนรับผิดชอบ
ของนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จัดสรรเป็นเงิน 503,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ที่กรมฯ จัดสรรในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง จานวน 22 อัตรา
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาาพชีวิตของ
ประชาชน หน้า 38)

จานวน

360,000

บาท

สารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน
ในกิจการของเทศบาล เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชนตามความเหมาะสม

จานวน

5,071,250

บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1) ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เป็นเงิน 750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าค่าบารุงสมาคม พ.ศ.2555

จานวน

3,405,800

บาท

จานวน

200,000

บาท

2) เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ จานวน 1,855,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ โดยตั้งจ่ายสมทบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ ศึกษา ศาสนาและศิลป
วัฒนธรรม แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน หน้า 36)
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เป็นเงิน 800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร ได้แก่ การทาสีตีเส้น จัดหา
แผงกั้น จัดทาหรือปรับปรุงซ่อมแซม ป้ายสัญญาณจราจร
อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจรและอื่น ๆ ที่จาเป็น
และโครงการฝึกอบรมอาสาจราจร เทศบาลนครสมุทรปราการ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาโลจิสติกส์
แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน และการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ
หน้า 51)
เงินช่วยพิเศษ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทาศพกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างตายระหว่างรับราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/3889
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538

หน้า : 66/66

วันที่พิมพ์ : 31/10/2560 10:11:03

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยคานวณในอัตราร้อยละ 2 จากประมาณการรายรับ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยไม่นารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
มารวมคานวณ เป็นเงินทั้งสิ้น (662,820,000 – 303,429,400)
359,390,600 x 2% = 7,187,812 บาท

จานวน

7,190,000

บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตาแหน่งครู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2522

จานวน

1,900,000

บาท

เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการที่ขอรับ
บาเหน็จรายเดือน และที่เสียชีวิต ฯลฯ

จานวน

1,875,000

บาท

