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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด 

  บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครแม่สอดจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลนครแม่สอด อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด             
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย     
การด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
    1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 ณ วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 1.1.1  เงินสดและเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  232,095,604.23  บาท 
 1.1.2  เงินสะสม   219,795,444.12  บาท 
 1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม  45,652,847.71 บาท 
 1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน 1 โครงการ            
          รวม  400,000.00 บาท   
    1.2  เงินกู้คงค้าง  36,087,251.30 บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ณ 31 กรกฎาคม 2562)  
    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น  440,874,598.36 บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร            48,431,725.90  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต          6,803,124.56  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            5,232,648.99   บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์           338,357.59   บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            1,104,731.04   บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                     -          บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร         148,010,795.28  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         230,953,215.00  บาท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์           34,827,354.39  บาท 
    (3) รายจ่ายจริง  จ านวน  338,813,153.64  บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง             44,734,238.31  บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)    148,197,816.21  บาท 
 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  104,756,671.03  บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)        19,902,482.00  บาท 
 
 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)                     2,475,946.09  บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)         18,746,000.00  บาท 
   (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์       30,642,496.39  บาท 
   (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่                                            -           บาท 
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3. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ 30 กันยายน 2561)  
    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น   467,178,299.76  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร           48,880,715.64  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        13,342,785.26  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                               9,737,894.85  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์            170,380.00  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               525,033.50  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                      -         บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร         170,317,962.51  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                   224,203,528.00  บาท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                                                50,933,632.20  บาท 
    (3) รายจ่ายจริง  จ านวน   466,665,583.59 บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง              60,945,230.95  บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)    175,168,287.41  บาท 
 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  130,334,331.19  บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)        79,344,496.20  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)            2,383,195.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)         18,490,042.84  บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์       50,933,632.20  บาท 
    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่                                      15,167,580.00  บาท 
4. งบเฉพาะการ  ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาล 
             ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  มีรายรับจริง 4,162,027.09  บาท                   
รายจ่ายจริง 3,441,457.65 บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร / กบท. / อื่นๆ        จ านวน      50,000,000  บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล         จ านวน            -          บาท 
  ก าไรสุทธิ          จ านวน            -          บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2562      จ านวน    4,099,838.93 บาท 
  ทรัพย์จ าน า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562       จ านวน  44,094,200.00  บาท 
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2.1  รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป ี พ.ศ.2561 ป ี พ.ศ.2562 ป ี พ.ศ.2563

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษอีากร 48,880,715.64 44,300,000.00 50,010,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 13,342,785.26 7,973,000.00 9,934,500.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 9,737,894.85 8,200,000.00 8,200,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 170,380.00 270,000.00 360,000.00 
หมวดรายได้เบด็เตล็ด 525,033.50 432,000.00 615,000.00 
หมวดรายได้จากทนุ - - - 

รวมรายได้จัดเก็บ 72,656,809.25 61,175,000.00 69,119,500.00 

รายได้ที่รฐับาลจัดเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

หมวดภาษจีัดสรร 170,317,962.51 162,500,000.00 174,500,000.00 
170,317,962.51 162,500,000.00 174,500,000.00 

รายได้ที่รฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุน

1. เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ 224,203,528.00 326,325,000.00 366,380,500.00 
ภารกิจถ่ายโอน เลือกท า

รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 224,203,528.00 326,325,000.00 366,380,500.00 
467,178,299.76 550,000,000.00 610,000,000.00 

รายรับ

รวมรายรับ

เทศบาลนครแมส่อด 
อ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลจดัเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ค าแถลงงบประมาณ
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2.2  รายจ่ายตามงบรายจ่าย

รายจ่ายจริง รายจ่ายประมาณการ รายจ่ายประมาณการ
ป ี พ.ศ.2561 ป ี พ.ศ.2562 ป ี พ.ศ.2563

จ่ายจากงบประมาณ
    งบกลาง 60,945,230.95                65,748,380.00               65,700,780.00                
    งบบุคลากร 175,168,287.41              213,024,320.00             225,413,790.00              
    งบด าเนินงาน 130,334,331.19              148,905,150.00             183,119,980.00              
    งบลงทุน 79,344,496.20                97,646,510.00               113,597,810.00              
    งบรายจา่ยอื่น 2,383,195.00                  4,931,640.00                 2,931,640.00                 
    งบเงินอดุหนุน 18,490,042.84                19,744,000.00               19,236,000.00                

466,665,583.59           550,000,000.00          610,000,000.00          รวม

รายจ่าย

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครแมส่อด 
อ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก



 
 

 
 
 
 

                        ส่วนที ่2 
เทศบัญญัต ิ

 
เรื่อง     

งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ของ 

 
เทศบาลนครแม่สอด 

อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของเทศบาลนครแม่สอด 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

----------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการ 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 93,883,610 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 21,167,200 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 239,187,200 
    แผนงานสาธารณสุข 22,923,300 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,000,000 
    แผนงานเคหะและชุมชน 118,981,410 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13,652,500 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 31,329,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
    แผนงานการเกษตร - 
    แผนงานการพาณิชย์ 1,175,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง 65,700,780 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 610,000,000 

 

เหตุผล 
 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป 



 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครแมส่อด 

อ าเภอแม่สอด  จังหวดัตาก 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งาน 

งบ 
งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติ 

และวิชาการ 
งานบริหารงาน

คลัง 
รวม 

งบบุคลากร 23,100,990 9,385,060 12,096,060 44,582,110 

งบด าเนินงาน 16,458,400 4,771,000 1,915,960 23,145,360 

งบลงทุน 20,161,300 4,124,900 388,300 24,674,500 

งบรายจ่ายอื่น  881,640 - 50,000 931,640 

งบเงินอุดหนุน 550,000 - - 550,000 

รวม 61,152,330 18,280,960 14,450,320 93,883,610 

 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 

รวม 

งบบุคลากร 11,823,800 - - 11,823,800 

งบด าเนินงาน 2,949,000 - - 2,949,000 

งบลงทุน 6,394,400 - - 6,394,400 

งบรายจ่ายอื่น  - - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - - 

รวม 21,167,200 - - 21,167,200 
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แผนงานการศึกษา 
งาน 

งบ 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งานระดับ
มัธยมศึกษา 

งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ 

รวม 

งบบุคลากร 11,484,800 107,965,820 10,908,000 180,000 130,538,620 

งบด าเนินงาน 2,742,300 29,367,530 8,675,920 37,452,270 78,238,020 

งบลงทุน 1,526,400 1,250,000 6,662,160 2,586,000 12,024,560 

งบรายจ่ายอื่น  - - - - - 

งบเงินอุดหนุน - 18,386,000 - - 18,386,000 

รวม 15,753,500 156,969,350 26,246,080 40,218,270 239,187,200 

 
 
 
แผนงานสาธารณสุข 

งาน 
งบ 

งานบรหิารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งาน
โรงพยาบาล 

งานบริการ
สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น 

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

รวม 

งบบุคลากร 10,504,900 - - - 10,504,900 

งบด าเนินงาน 1,937,000 300,000 324,000 7,805,000 10,366,000 

งบลงทุน 292,800 - - 1,759,600 2,052,400 

งบรายจ่ายอื่น  - - - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - - - 

รวม 12,734,700 300,000 324,000 9,564,600 22,923,300 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห ์

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห ์

รวม 

งบบุคลากร  -     -     -    

งบด าเนินงาน  -     -     -    

งบลงทุน  -     -     -    

งบรายจ่ายอื่น   -     2,000,000   2,000,000  

งบเงินอุดหนุน  -     -     -    

รวม  -     2,000,000   2,000,000  

 
 
 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งาน 
งบ 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและ
ชุมชน 

งานไฟฟ้า
ถนน 

งาน 
สวนสาธาร

ณะ 

งานก าจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

งานบ าบัด
น้ าเสีย 

รวม 

งบบุคลากร 13,163,160 -  - 7,066,600 20,229,760 

งบด าเนินงาน 1,414,600 2,079,000 421,000 20,615,000 18,388,000 42,917,600 

งบลงทุน - 37,113,850 - - 18,720,200 55,834,050 

งบรายจ่ายอ่ืน  - - - - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - - - - 

รวม 14,577,760 39,192,850 421,000 20,615,000 44,174,800 118,981,410 
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แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
งาน 

งบ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การสร้างความเข้มแข็ง

ชุมชน 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน 

รวม 

งบบุคลากร  7,734,600   -     7,734,600  

งบด าเนินงาน  922,000   4,470,000   5,392,000  

งบลงทุน  525,900   -     525,900  

งบรายจ่ายอื่น   -     -     -    

งบเงินอุดหนุน  -     -     -    

รวม  9,182,500   4,470,000   13,652,500  

 
 
 
 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
และส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

รวม 

งบบุคลากร - - - - - 

งบด าเนินงาน - 13,632,000 5,830,000 - 19,462,000 

งบลงทุน - 8,124,000 3,643,000 - 11,767,000 

งบรายจ่ายอ่ืน  - - - - - 

งบเงินอุดหนุน - - 100,000 - 100,000 

รวม - 21,756,000 9,573,000 - 31,329,000 
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แผนงานการพาณิชย์ 
งาน 

งบ 
งานกิจการ 

สถานธนานุบาล 
งานกิจการ

ประปา 
งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 

งบบุคลากร - - - - - 

งบด าเนินงาน - - 500,000 150,000 650,000 

งบลงทุน - - 325,000 - 325,000 

งบรายจ่ายอื่น  - - - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - 200,000 200,000 

รวม - - 825,000 350,000 1,175,000 

 
 
 
แผนงานงบกลาง 

งาน 
งบ 

งบกลาง รวม 

งบกลาง 65,700,780 65,700,780 

รวม 65,700,780 65,700,780 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ป ี 2559 ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 ยอดต่าง (%) ป ี 2563
หมวดภาษีอากร

ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 35,835,869.63 36,602,698.27 41,484,579.68 37,000,000.00 98.65-            500,000.00 
ภาษบี ารุงทอ้งที่ 388,023.70 415,920.23 395,024.96 400,000.00 97.50-            10,000.00 
ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง - - - - -               42,000,000.00 
ภาษปีา้ย 6,086,580.00 7,194,477.00 6,492,581.00 6,500,000.00 7.69              7,000,000.00 
อากรการฆ่าสัตว์ 421,644.00 425,936.00 508,530.00 400,000.00 25.00            500,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 42,732,117.33 44,639,031.50 48,880,715.64 44,300,000.00 50,010,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบั  และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตวแ์ละจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 747,594.00          755,091.00         218,370.00       -                  -               -                  
ค่าธรรมเนียมโรงพกัสัตว ์ -                    -                    43,992.00         -                  -                  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา 29,623.80           30,448.30           29,856.60         30,000.00         -               30,000.00         
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 3,124.00             2,160.00            5,060.00           4,000.00           -               4,000.00           
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (ตรวจแบบ) 331,400.00          914,409.00         52,637.00         51,500.00         16.50            60,000.00         
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 3,731,985.00       3,571,950.00       3,935,445.00     3,500,000.00     14.29            4,000,000.00     
ค่าธรรมเนียมขนอุจจาระหรือส่ิงปฏกิูล 98,195.00           101,145.00         180,000.00       101,000.00        78.22            180,000.00       
ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย -                    -                    -                  -                  -               1,260,000.00     
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 422,040.00          308,580.00         354,900.00       380,000.00        0.79              383,000.00       
ค่าธรรมเนียมปดิ โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 276,850.00          183,800.00         158,000.00       160,000.00        -               160,000.00       
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร 8,020.00             10,220.00           9,060.00           10,000.00         -               10,000.00         
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบตัรประจ าตัวประชาชน 226,170.00          530,720.00         488,690.00       400,000.00        25.00            500,000.00       
ค่าธรรมเนียมการฉีดวคัซีน/ใบรับรองการฉีดวคัซีน -                    -                    -                  8,000.00           100.00-           -                  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบ าบดัน้ าเสีย 432,049.80          542,648.45         808,134.91       840,000.00        1.19              850,000.00       

หมวดรายรบั รายรบัจรงิ ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรบั
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครแม่สอด  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
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ป ี 2559 ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 ยอดต่าง (%) ป ี 2563
หมวดรายรบั รายรบัจรงิ ประมาณการ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ 9,990.00             11,150.00           10,980.00         10,000.00         -               10,000.00         
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพกั -                    - -                  10,000.00         -               10,000.00         
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 12,990.00           11,516.00           9,690.00           10,000.00         100.00           10,000.00         
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 438,750.00          1,440,400.00       6,147,950.00     1,000,000.00     -               1,000,000.00     
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 30,065.00           35,300.00           21,300.00         20,000.00         100.00           20,000.00         
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบยีนราษฎร์ 29,420.00           16,030.00           7,480.00           15,000.00         -               15,000.00         
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบตัรประจ าตัวประชาชน 26,200.00           18,940.00           14,300.00         20,000.00         -               20,000.00         
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข 1,000.00             -                    -                  4,000.00           100.00-           -                  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบงัคับทอ้งถิ่น 28,350.00           8,226.00            4,684.00           15,000.00         -               15,000.00         
ค่าปรับการท าผิดสัญญา 57,256.35           254,301.00         74,487.00         100,000.00        -               100,000.00       
ค่าปรับผู้กระท าผิดตามพ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย์ -                    -                    -                  1,000.00           -               1,000.00           
ค่าปรับอื่นๆ -                    -                    -                  1,000.00           100.00           1,000.00           
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนส่ิงปฏกิูล หรือมูลฝอย 5,000.00             5,000.00            5,000.00           5,000.00           -               5,000.00           
ค่าใบอนุญาตท าการก าจัดส่ิงปฏกิูลหรือมูลฝอย -                    10,000.00           10,000.00         5,000.00           -               5,000.00           
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ กิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 877,000.00          600,900.00         550,450.00       1,020,000.00     0.98              1,030,000.00     
ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือ
พื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

58,560.00           114,640.00         72,000.00         102,000.00        0.98              103,000.00       

ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 67,440.00           58,080.00           74,040.00         82,000.00         1.22              83,000.00         
ค่าใบอนุญาตใหต้ั้งตลาดเอกชน 14,000.00           14,000.00           10,000.00         10,000.00         -               10,000.00         
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,260.00             4,250.00            3,440.00           3,500.00           28.57            4,500.00           
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 13,865.00           10,320.00           9,735.00           10,000.00         -               10,000.00         
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 62,635.50           54,943.50           33,103.75         45,000.00         100.00           45,000.00         

รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบั  และใบอนุญาต 31,005,786.96 22,961,953.51 13,342,785.26 7,973,000.00 9,934,500.00 
หมวดรายได้จากทรพัย์สิน

ค่าเช่าที่ดิน 1,454,127.00 1,540,476.00 1,944,551.00 1,500,000.00 -               1,500,000.00 
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ป ี 2559 ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 ยอดต่าง (%) ป ี 2563
หมวดรายรบั รายรบัจรงิ ประมาณการ

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 8,165,203.00 5,384,310.00 6,440,159.00 5,000,000.00 -               5,000,000.00 
ดอกเบี้ย 1,464,121.30 2,052,732.95 1,353,184.85 1,700,000.00 -               1,700,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สิน 11,083,451.30 8,977,518.95 9,737,894.85 8,200,000.00 8,200,000.00 
หมวดรายได้สาธารณปูโภคและการพาณชิย์

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล - 21,661.95 170,380.00 270,000.00 33.33            360,000.00 
รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สิน - 21,661.95 170,380.00 270,000.00 360,000.00 

หมวดรายได้เบด็เตล็ด
ค่าจ าหน่ายเศษของ 125,000.00 65,200.00 - 20,000.00 150.00           50,000.00 
เงินที่มีผู้อุทศิให้ 96,112.44 28,988.00 - - - - 
ค่าขายแบบแปลน - - - - - 250,000.00 
ค่าจ าหน่ายแบบพมิพแ์ละค าร้อง 166,877.00 220,065.00 220,583.00 200,000.00 50.00-            100,000.00 
ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 9,250.00 16,050.00 12,940.00 12,000.00 25.00            15,000.00 
รายได้เบด็เตล็ดอื่นๆ 109,181.47 193,568.00 291,510.50 200,000.00 -               200,000.00 

รวมหมวดรายได้เบด็เตล็ด 1,555,325.41 1,048,904.50 525,033.50 432,000.00 615,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 2,022,147.75 687,696.94 1,834,579.19 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 
ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม  พ.ร.บ. ก าหนดแผน ฯ 51,867,858.21 55,499,928.60 62,489,480.87 55,000,000.00 14.55            63,000,000.00 
ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 25,628,537.81 25,200,309.35 27,145,424.96 26,000,000.00 7.69              28,000,000.00 
ภาษธีรุกิจเฉพาะ 846,977.49 722,478.23 762,832.84 800,000.00 -               800,000.00 
ภาษสุีรา 13,124,694.92 13,336,524.50 - - - - 
ภาษสีรรพสามิต 28,231,327.03 32,139,454.87 51,708,500.59 50,000,000.00 4.00              52,000,000.00 
ค่าภาคหลวงแร่ 1,173,281.65 1,354,759.14 696,469.25 1,200,000.00 -               1,200,000.00 
ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 447,411.65 415,582.09 304,098.81 500,000.00 -               500,000.00 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวลกฏหมายที่ดิน 21,789,186.00 22,156,065.00 25,376,576.00 27,000,000.00 -               27,000,000.00 
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ป ี 2559 ป ี 2560 ป ี 2561 ป ี 2562 ยอดต่าง (%) ป ี 2563
หมวดรายรบั รายรบัจรงิ ประมาณการ

รวมหมวดภาษีจัดสรร 145,131,422.51 151,512,798.72 170,317,962.51 162,500,000.00 174,500,000.00 
หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี - - - - -               
เงินอดุหนนุทั่วไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่และภารกจิถ่ายโอนเลือกท า 197,080,521.00 221,973,847.00 224,203,528.00 326,325,000.00 12.27            366,380,500.00 

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 197,080,521.00 221,973,847.00 224,203,528.00 326,325,000.00 12.27            366,380,500.00 
รวมทกุหมวด 428,588,624.51 451,135,716.13 467,178,299.76 550,000,000.00 10.91            610,000,000.00 
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17 
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลนครแม่สอด 

อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
 

ประมาณการรายรับ  รวมทั้งสิ้น  610,000,000.-  บาท  แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บ 
 

หมวดรายได้ภาษีอากร                 รวมจ านวนเงิน        50,010,000.-  บาท 
 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน              จ านวนเงิน             500,000.-  บาท 

ประมาณการลดลง เนื่องจาก เป็นรายได้จากการเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2475 และ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2534 ที่เป็นลูกหนี้ค้ างช าระหรือจากผู้ที่
อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี 

2. ภาษีบ ารุงท้องที่             จ านวนเงิน               10,000.-  บาท 
ประมาณการลดลง เป็นรายได้จากการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508  ที่เป็นลูกหนี้

ค้างช าระหรือจากผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี 
3. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง            จ านวนเงิน          42,000,000.- บาท 
ประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ที่ประกาศใช้เมื่อ 13 มีนาคม 2562  

ซึ่งกฎหมายให้เริ่มจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2563  เป็นต้นไป 
4. ภาษีป้าย             จ านวนเงิน        7,000,000.- บาท 
ประมาณการเพ่ิมขึ้น จากรายรับจริงปีที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย       

พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 
5. อากรการฆ่าสัตว์             จ านวนเงิน              500,000.- บาท 
ประมาณการเพิ่มขึ ้น (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ที ่ตก 52103/960         

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562) 
 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต       รวมจ านวนเงิน           9,934,500.- บาท 
1.ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา         จ านวนเงิน                 30,000.- บาท 
ประมาณการเท่าเดิม  จากรายรับจริงปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่สรรพสามิตจังหวัดจัดเก็บจากใบอนุญาต    

ขายสุราและน าส่งให้เทศบาล 
 2. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน         จ านวนเงิน                  4,000.- บาท 

ประมาณการเท่าเดิม  จากรายรับจริงปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่อ าเภอจัดเก็บและน าส่งให้เทศบาล 
3. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร                    จ านวนเงิน                60,000.- บาท
ประมาณการเพ่ิมข้ึน  (ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ตก 52104/1211 ลงวันที่ 11  กรกฎาคม 2562) 
 
4. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย          จ านวนเงิน           4,000,000.-  บาท 

          ประมาณการเพ่ิมข้ึน จากรายรับจริงปีที่ผ่านมา  เป็นรายได้จากการเก็บขนขยะมูลฝอย 
5.  ค่าธรรมเนียมขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                 จ านวนเงิน              180,000.-  บาท 
ประมาณการเพ่ิมขึ้น จากรายรับจริงปีที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูลตามอาคารบ้านเรือน 
6. ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย            จ านวนเงิน             1,260,000.- บาท 
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ประมาณการรายได้จากการจัดเก็บค่าก าจัดขยะมูลฝอย ตามบันทึกข้อความ กองช่างสุขาภิบาล ที่ ตก 52107/902     

ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562) 
7. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่-              จ านวนเงิน                   383,000.-  บาท 

             จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร     
ประมาณการเพิ่มขึ ้น  (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ที ่  ตก 52103/960                

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562) 
8. ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ         จ านวนเงิน               160,000.- บาท 

     แผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 
ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ งานเทศกิจ  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ตก52101/248  

ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2562) 
9. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร์                                จ านวนเงิน                 10,000.- บาท 
ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ ส านักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร  ที่ ตก 52101/ท.ร.389       

ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562) 
10. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ าตัวประชาชน                   จ านวนเงิน           500,000.- บาท 
ประมาณการเพิ่มขึ้น  (ตามบันทึกข้อความ ส านักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร  ที่ ตก 52101/ท.ร.389 

ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562) 
11. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการฉีดวัคซีน/ใบรับรองฉีดวัคซีน          จ านวนเงิน                   -         บาท 
ไม่ประมาณการเนื่องจากมีนโยบายฉีดวัคซีนฟรี  (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       

ที ่ตก 52103/960 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562) 
12.  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการบ าบัดน้ าเสีย                             จ านวนเงิน              850,000.- บาท 
ประมาณการเพ่ิมขึ้น ตามบันทึกข้อความ กองช่างสุขาภิบาล ที่ตก 52107/902  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562) 
13.  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์                           จ านวนเงิน       10,000.- บาท 
ประมาณการเท่าเดิม เป็นรายได้จากการจดทะเบียนพาณิชย์ภายในเขตเทศบาล 
14.  ค่าธรรมเนียมใบประกอบกิจการหอพัก                             จ านวนเงิน       10,000.- บาท 
ประมาณการเท่าเดิม (ตามบันทึกข้อความ กองสวัสดิการสังคม ที่ตก 52109/1323  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2562) 
15. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ               จ านวนเงิน              10,000.- บาท 
ประมาณการเท่าเดิม จากรายรับจริงปีที่ผ่านมา 
16. ค่าปรับผู้ท าผิดกฎหมายจราจรทางบก                       จ านวนเงิน         1,000,000.- บาท 
ประมาณการเท่าเดิม จากรายรับจริงปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ตามพระราชบัญญัติค่าปรับจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
17. ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดฯ                      จ านวนเงิน            20,000.-  บาท  
ประมาณการเท่าเดิม (ตามบันทึกข้อความ งานเทศกิจ  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ ตก 52101/248      

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม  2562) 
18. ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร์                      จ านวนเงิน      15,000.- บาท 
ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ ส านักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร  ที่ ตก 52101/ท.ร.389      

ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562) 
19. ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน           จ านวนเงิน      20,000.- บาท 
ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ ส านักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร  ที่ ตก 52101/ท.ร.389    

ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562) 
20. ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข            จ านวนเงิน           -       บาท 
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ไม ่ประมาณการ (ตามบ ันท ึกข ้อความ กองสาธารณส ุขและสิ ่งแวดล ้อม ที ่ตก  52103/960                

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
21. ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                    จ านวนเงิน              15,000.- บาท 
ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ที ่ตก 52103/960         

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
22. ค่าปรับการท าผิดสัญญา              จ านวนเงิน     100,000.- บาท 
ประมาณการเท่าเดิม เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของเทศบาล 

 23.  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์                 จ านวนเงิน       1,000.-  บาท 
ประมาณการตั้งรอรับไว้ 

 24. ค่าปรับอ่ืนๆ                     จ านวนเงิน               1,000.-  บาท 
ประมาณการตั้งรอรับไว้ 
25. ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย           จ านวนเงิน       5,000.-  บาท 
ประมาณการเท่าเดิม (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ที ่ตก 52103/960                  

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
26.  ค่าใบอนุญาตท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย             จ านวนเงิน        5,000.- บาท 
ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ที ่ตก 52103/960                

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
27. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวนเงิน           1,030,000.- บาท 
ประมาณการเพิ่มขึ ้น  (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ที ่ตก 52103/960                 

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
28. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวฯ 

                               จ านวนเงิน     103,000.- บาท 
ประมาณการเพิ่มขึ ้น  (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ที ่ตก 52103/960                

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
29. ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ          จ านวนเงิน                83,000.- บาท 
ประมาณการเพิ่มขึ ้น (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ที ่ตก 52103/960                

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
30. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน          จ านวนเงิน                10,000.- บาท 
ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ที ่ตก 52103/960              

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
31. ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร         จ านวนเงิน                  4,500.- บาท 
ประมาณการเพ่ิมข้ึน  (ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ตก 52104/1211 ลงวันที่  11 กรกฎาคม 2562) 

 32. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง        จ านวนเงิน                10,000.-  บาท 
ประมาณการเท่าเดิม เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุม          

การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 
 33. ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ           จ านวนเงิน                 45,000.-  บาท 

ประมาณการเท่าเดิม ตามบันทึกข้อความ กองช่างสุขาภิบาล  ที่  ตก 52107/902   ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2562) 
 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      รวมจ านวนเงิน          8,200,000.-  บาท 
     1. ค่าเช่าที่ดิน             จ านวนเงิน           1,500,000.-  บาท 
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ประมาณการเท่าเดิม เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากค่าเช่าที่ดิน ณ สนง.ประปาสว่นภูมิภาคแม่สอด , ที่ดินข้าง สนง.   

การประปาส่วนภูมิภาคแม่สอด , ที่ดินบริเวณบ่อก าจัดขยะ , ที่ดินข้างสถานธนานุบาล 
           2. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่           จ านวนเงิน            5,000,000.- บาท 

ประมาณการเท่าเดิม เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากค่าเช่าอาคารอาคารไนท์บาร์ซ่า, ซุ้มประตูเพ่ือติดตั้งตู้ ATM, 
ค่าเช่ารถยนต์, ค่าเช่าศูนย์ประชุมฯ ที่วางของขายตลาดสดเทศบาลบ้านเหนือ ค่าเช่าอาคารการเคหะฯ 

 3. ดอกเบี้ย                                         จ านวนเงิน            1,700,000.- บาท 
      ประมาณการเท่าเดิม เป็นรายได้ที่เกิดจากเงินฝากธนาคารและ ก.ส.ท. 

 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                      รวมจ านวนเงิน             360,000.-  บาท 
 1. เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล                             จ านวนเงิน              360,000.-  บาท 

ประมาณการเพ่ิมขึ้น (ตามบันทึกข้อความประมาณการรายรับจากสถานธนานุบาล ที่   ตก 52110/158                    
ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2562) 
 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                          รวมจ านวนเงิน    615,000.- บาท 
 1. ค่าจ าหน่ายเศษของ                                จ านวนเงิน                50,000.- บาท 

ประมาณการเพิ่มขึ้น   เป็นรายได้จากการขายเศษของ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน  และอ่ืนๆ  ที่หมดสภาพแล้ว 
2. ค่าขายแบบแปลน              จ านวนเงิน                   250,000.- บาท 
ประมาณการเพ่ิมขึ้น   เป็นรายได้จากการขายแบบแปลน 
3.  ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง                    จ านวนเงิน               100,000.- บาท 
ประมาณการเพ่ิมข้ึน  เป็นรายได้จากค าร้องประเภทต่างๆ  
4.  ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร                   จ านวนเงิน                 15,000.- บาท 
ประมาณการเพ่ิมขึ้น (ตามบันทึกข้อความ ส านักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร  ที่ ตก 52101/ท.ร.100      

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562) 
5. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                      จ านวนเงิน               200,000.- บาท 
ประมาณการเท่าเดิม  เป็นรายได้ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น  
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หมวดภาษีจัดสรร           รวมจ านวนเงิน     174,500,000.- บาท 
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน       จ านวนเงิน               2,000,000.- บาท 
ประมาณการเท่าเดิม จากรายรับจริงปีที่ผ่านมา เป็นรายรับจากการเก็บภาษีรถยนต์ ที่รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให้เทศบาล 
2. ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ                 จ านวนเงิน           63,000,000.- บาท 
ประมาณการเพ่ิมข้ึน จากรายรับจริงปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล 
3. ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้        จ านวนเงิน           28,000,000.- บาท 
ประมาณการเพ่ิมข้ึน จากรายรับจริงปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล 
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ               จ านวนเงิน              800,000.-  บาท 
ประมาณการเท่าเดิม  จากรายรับจริงปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล 
5. ภาษีสรรพสามิต          จ านวนเงิน           52,000,000.- บาท 
ประมาณการเพ่ิมข้ึน จากรายรับจริงปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล 
6. ค่าภาคหลวงแร่          จ านวนเงิน             1,200,000.- บาท 
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ประมาณการเท่าเดิม จากรายรับจริงปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล 
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม         จ านวนเงิน               500,000.- บาท 
ประมาณการเท่าเดิม จากรายรับจริงปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล 
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินจ านวนเงิน     27,000,000.- บาท 
ประมาณการเท่าเดิม จากรายรับจริงปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 รวมจ านวนเงิน      366,380,500.- บาท 
1.เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า                        

จ านวนเงิน              366,380,500.- บาท 
   ประมาณการเพ่ิมขึ้น เป็นรายได้ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ

ส าหรับภารกิจถ่ายโอนเลือกท า  และบัญชีรายละเอียดการประมาณการรายรับ  งบประมาณ พ.ศ. 2563  เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษา  กองการศึกษา และบันทึกข้อความกองสวัสดิการสังคม ที่ ตก 52109/1323 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562, 
บันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ตก 52103/960 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 



 

รายละเอียดรายจ่ายตามแผนงาน 
 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป           
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน          
3. แผนงานการศึกษา           
4. แผนงานสาธารณสุข           
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์          
6. แผนงานเคหะและชุมชน         
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ     
9. แผนงานการพาณิชย์          
10. แผนงานงบกลาง          
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ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น        610,000,000 บาท
จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทัว่ไป รวม 93,883,610 บาท
งานบริหารทัว่ไป รวม 61,152,330 บาท

งบบุคลากร รวม 23,100,990 บาท
เงินเดอืน( ฝ่ายการเมอืง ) รวม 8,017,200 บาท
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี จํานวน 1,726,560       บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินเดือนนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  เทศบาลนครแม่สอด 
รวม 5 อัตรา โดยคํานวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี จํานวน 432,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าตอบแทนประจําตําแหนง่นายก 
รองนายกเทศมนตรี  เทศบาลนครแม่สอด 
รวม 5 อัตรา โดยคํานวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(สํานกัปลัดเทศบาล)
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี จํานวน 432,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครแม่สอด 
รวม 5 อัตรา โดยคํานวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
เงินค่าตอบแทนเลขานกุาร/ทีป่รึกษา นายกเทศมนตรี จํานวน 729,000         บาท
            เพือ่จา่ยเปน็ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานกุาร
นายกเทศมนตรี  ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี   
เทศบาลนครแม่สอด รวม 5 อัตรา โดยคํานวณ
ต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
เงินค่าตอบแทน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,697,640       บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าตอบแทนรายเดือน ใหแ้ก่ 
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  
และสมาชิกสภาเทศบาล  รวม 24 อัตรา โดยคํานวณ
ต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
(สํานกัปลัดเทศบาล)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครแมส่อด
อ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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เงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) รวม 15,083,790    บาท
เงินเดือนพนกังาน จํานวน 10,051,870     บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินเดือนพนกังานเทศบาล 
โดยคํานวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
เงินเพิม่ต่างๆของพนกังาน จํานวน 339,600         บาท
           เพือ่จา่ยเปน็เงินค่าตอบแทนประจําตําแหนง่รายเดือน
ของผู้บริหาร เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิม่ตามคุณวุฒิ
ค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่พนกังานผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ
และเงินเพิม่อื่น ๆ โดยคํานวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(สํานกัปลัดเทศบาล)
เงินประจําตําแหนง่ จํานวน 393,600         บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินประจําตําแหนง่ของ 
พนกังานเทศบาล ตําแหนง่ผู้บริหาร
โดยคํานวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
(สํานกัปลัดเทศบาล)
ค่าจา้งลูกจา้งประจํา จํานวน 646,500         บาท
                เพือ่จา่ยเปน็ค่าจา้งใหแ้ก่ลูกจา้งประจํา 
ทีป่ฏบิติังานในเทศบาลโดยคํานวณต้ังจา่ยไว้
ไม่เกิน 12 เดือน 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จํานวน 3,285,800 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่
พนกังานจา้งทีป่ฏบิติัหนา้ทีใ่นเทศบาล
โดยคํานวณต้ังจา่ยไว้ ไม่เกิน 12 เดือน 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
เงินเพิม่ต่างๆของพนกังานจา้ง จํานวน 366,420 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว
ใหแ้ก่พนกังานจา้ง ทีป่ฏบิติังานในเทศบาล
โดยคํานวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
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งบด าเนินงาน รวม 16,458,400    บาท
ค่าตอบแทน รวม 538,400        บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์ จํานวน 10,000           บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่จา่ยเปน็ค่าตอบแทนใหบ้คุคลภายนอก
เงินตอบแทนเจา้หนา้ทีใ่นการเลือกต้ัง เงินรางวัล 
ค่าตอบแทน อปพร. เงินประโยชนต์อนแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ
ทีไ่ด้รับการแต่งต้ังร่วมเปน็คณะกรรมการ จดัซ้ือจดัจา้ง
คณะกรรมการตรวจการจา้ง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
(สํานกัปลัดเทศบาล)
ค่าเบีย้ประชุม จํานวน 30,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินค่าเบีย้ประชุมกรรมการสําหรับผู้ทีไ่ด้รับแต่งต้ัง
ใหเ้ปน็คณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญสภาเทศบาล
(สํานกัปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินตอบแทนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีท่้องถิ่นปฏบิติังาน
ตามหนา้ทีป่กติโดยปฏบิติังานในทีต้ั่งสํานกังานหรือโดยปฏบิติังาน
นอกทีต้ั่งสํานกังานหรือปฏบิติังานเปน็ผลัดหรือกะซ่ึงได้ปฏบิติังานนั้นๆ
นอกเวลาราชการของวันทําการปกติ
(สํานกัปลัดเทศบาล)
ค่าเช่าบา้น จํานวน 312,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินค่าเช่าบา้นของพนกังานเทศบาล  
ทีม่ีสิทธิไ์ด้รับตามระเบยีบฯ 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จํานวน 86,400           บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของ
พนกังานและลูกจา้งประจํา 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
ค่าใชส้อย รวม 11,465,000    บาท
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ รวม 8,475,000       บาท
1. ค่าจา้งเหมาบริการรับวารสารและระเบยีบกฎหมาย  จํานวน 700,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่ารับวารสารและระเบยีบกฎหมาย
ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนงัสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนยีม
และค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ค่าจา้งยามบา้นพักการเคหะ
ค่าทําประกันภยัรถราชการภาคบงัคับ ตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 ค่าจา้ง
ทําแผ่นพับ ค่าติดต้ังไฟฟูา ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ัง
โทรศัพท์ และค่าจา้งเหมาบริการอื่น ๆ 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
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2. ค่าจา้งเหมาบริการรักษาความสะอาด  จํานวน 3,450,000       บาท
เพือ่จา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาบริการรักษาความสะอาด  

จํานวน 13 แหง่ จํานวน 24 อัตรา 
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2562 
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559
(สํานกัปลัดเทศบาล)
3. ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยั จํานวน 4,325,000       บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภยั
ในสถานทีร่าชการ จํานวน 11 แหง่ จํานวน 19 อัตรา 
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2562 
- เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559
(สํานกัปลัดเทศบาล)
รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 500,000         บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล        จํานวน 400,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือ คณะบคุคล
ผู้มานเิทศงานตรวจงาน ทัศนศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการของเทศบาล
และเจา้หนา้ทีท่ีเ่กี่ยวข้อง ซ่ึงร่วมต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล 
ซ่ึงเบกิจา่ยตามระเบยีบทีก่ําหนดไว้ และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548
(สํานกัปลัดเทศบาล)
2. ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ จํานวน 50,000           บาท
หรือคณะอนกุรรมการ

เพือ่จา่ยเปน็ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการ ทีไ่ด้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย 
หรือระเบยีบ หรือหนงัสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนซ่ึงตามหนงัสือระเบยีบทีก่ําหนดไว้ 
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/3 2381
ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
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3. ค่าใช้จา่ยในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธ/ีราชพิธี จํานวน 50,000           บาท
เพือ่จา่ยเปน็ค่าพิธีการเพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในงานรัฐพิธีและ

งานพิธีการต่างๆ ได้แก่ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงหรีด และพวงมาลาในวันสําคัญต่างๆ งานรับเสด็จฯ กิจกรรม
สาธารณะ ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับพิธีเปดิอาคารต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่น
ทีจ่ําเปน็ต้องจา่ยเกี่ยวกับพิธีเปดิอาคาร ฯลฯ
(สํานกัปลัดเทศบาล)
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ย รวม 2,290,000       บาท
หมวดอื่นๆ 
1. โครงการจดังานวันเทศบาล จํานวน 50,000           บาท

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดังานโครงการจดังานวันเทศบาล
เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าเคร่ืองไทยธรรม/จตุปจัจยั ค่าตกแต่ง          
สถานที ่ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทําบญุ
และการจดักิจกรรมอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจา่ย
ค่าใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแข่งขันกีฬา และการส่งนกักีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติม 
ฉบบัที ่14 พ.ศ. 2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนา้ที ่466 ลําดับที ่3
(สํานกัปลัดเทศบาล)
2. โครงการจดังานการบําเพ็ญกุศลทักษิณานปุระทานถวาย จํานวน 40,000           บาท
ราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดังานโครงการจดังาน
การบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานปุระทานถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าพวงมาลา ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเต็นท์ 
ค่าเคร่ืองเสียง ค่าเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมกิจกรรม และอื่นๆ 
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจา่ย
ค่าใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแข่งขันกีฬา และการส่งนกักีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติม 
ฉบบัที ่14 พ.ศ. 2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนา้ที ่465 ลําดับที ่2
(สํานกัปลัดเทศบาล)
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3. โครงการจดังานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหตัถี) จํานวน 40,000           บาท
เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดังานโครงการวันสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหตัถี) เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย  
ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเต็นท์ ค่าเคร่ืองเสียง ค่าเคร่ืองด่ืม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง  
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจา่ย
ค่าใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแข่งขันกีฬา และการส่งนกักีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติม 
ฉบบัที ่14 พ.ศ.2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนา้ที ่465 ลําดับที ่1 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
4. โครงการจดักิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ จํานวน 50,000           บาท
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแหง่ชาติ

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดังานโครงการจดักิจกรรมวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแหง่ชาติ
เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเต็นท์ ค่าเคร่ืองเสียง 
ค่าเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจา่ย
ค่าใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแข่งขันกีฬา และการส่งนกักีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติม 
ฉบบัที ่14 พ.ศ.2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิม่เติม คร้ังที ่2 หนา้ที ่26 ลําดับที ่3
(สํานกัปลัดเทศบาล)
5. โครงการจดักิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา จํานวน 120,000         บาท
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หวั

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการจดักิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หวั
เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าเต็นท์ ค่าเคร่ืองเสียง ค่าเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอื่นๆ
ทีเ่กี่ยวข้อง
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 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจา่ย
ค่าใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแข่งขันกีฬา และการส่งนกักีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติม 
ฉบบัที ่14 พ.ศ.2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิม่เติม คร้ังที ่2 หนา้ 26  ลําดับที ่2 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
6. โครงการจดังานวันแม่ จํานวน 70,000           บาท

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดังานโครงการวันแม่ เช่น ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเต็นท์ ค่าเคร่ืองเสียง ค่าเคร่ืองด่ืม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจา่ย
ค่าใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแข่งขันกีฬา และการส่งนกักีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติม 
ฉบบัที ่14 พ.ศ.2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิม่เติม คร้ังที ่2 หนา้ 25  ลําดับที ่1 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
7. โครงการจดักิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จํานวน 50,000           บาท
สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยโครงการจดักิจกรรมเนื่องในโอกาส          
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี
ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจา้ พระบรมราชินี
จดัสถานทีล่งนามถวายพระพร จดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
ทําบญุตักบาตรพระสงฆจ์ดักิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนอ์ื่นๆ
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ที ่490 ลําดับที ่82
(สํานกัปลัดเทศบาล)
8. โครงการเลือกต้ัง จํานวน 1,000,000       บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทน คณะกรรมการต่าง ๆ
ทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง ค่าตอบแทน เจา้หนา้ที ่ค่าตอบแทนผู้อํานวยการ
กรรมการ เจา้หนา้ทีป่ระจําหนว่ยเลือกต้ัง ค่าตอบแทน พนกังาน
ลูกจา้ง เทศบาลนครแม่สอด ทีไ่ด้รับคําส่ังแต่งต้ังใหป้ฏบิติังาน
เกี่ยวกับการเลือกต้ัง ค่าจดัทําปาูยประชาสัมพันธ์ ค่าจดัพิมพ์
บญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ลือกต้ัง ค่าจา้งเหมา ค่าจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเลือกต้ัง และอื่น ๆทีเ่กี่ยวข้อง
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- เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2561
 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติม 
ฉบบัที ่14 พ.ศ.2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ที ่468 ลําดับที ่9
(สํานกัปลัดเทศบาล)
9. โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนกังานเทศบาล จํานวน 30,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัโครงการ ค่าจา้งวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
และค่าใช้จา่ยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจา่ย
ค่าใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแข่งขันกีฬา และการส่งนกักีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติม
ฉบบัที ่14 พ.ศ.2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ที ่469 ลําดับที ่13
(สํานกัปลัดเทศบาล)
10. โครงการจดัอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพือ่พัฒนา จํานวน 350,000         บาท
บคุลากรเทศบาลนครแม่สอด

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาลและ
ลูกจา้งในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าวัสดุ
ค่าใช้จา่ยในพิธีเปดิ-ปดิ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมผู้เข้ารับการอบรม ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าพาหนะ
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง กับการดําเนนิงาน
ตามโครงการ (ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0808.2/ว3446 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2548 รายได้เกิน 
300 ล้านบาท ใหต้ั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 2.0
โดยนําฐานรายได้ทุกประเภท และรวมถึงเงินอุดหนนุทัว่ไปทีต้่องนํามา
จดัทํางบประมาณตามระเบยีบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของ
ปงีบประมาณทีผ่่านมาคิดคํานวณ
 (รายรับจริงประจําปทีีผ่่านมา=467,178,299.76x0.02
= 9,343,566.00) แต่ต้ังไว้จํานวน 350,000 บาท
- เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จา่ย
ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555
แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จา่ย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจา้หนา้ทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ที ่468 ลําดับที ่12
(สํานกัปลัดเทศบาล)
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11. โครงการผู้บริหารมอบนโยบายการทํางาน จํานวน 30,000           บาท
ตามหลักธรรมาภบิาล

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยโครงการผู้บริหารมอบนโยบายการทํางาน
ตามหลักธรรมาภบิาล เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าจดัทําปาูยไวนลิ ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบกิจา่ย
ค่าใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแข่งขันกีฬา และการส่งนกักีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติม 
ฉบบัที ่14 พ.ศ. 2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ที ่485 ลําดับที ่66
(สํานกัปลัดเทศบาล)
12. โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบคุคล จํานวน 30,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าจดัทําปาูยไวนลิ ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จา่ย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจา้หนา้ทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ที ่486 ลําดับที ่68
(สํานกัปลัดเทศบาล)
13. โครงการพิธีเปดิอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเทีย่วชายแดน จํานวน 100,000         บาท
 ไทย-เมียนมาร์

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในพิธีเปดิอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าเคร่ืองไทยธรรม/จตุปจัจยั
ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบกิจา่ย
ค่าใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแข่งขันกีฬา และการส่งนกักีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติม 
ฉบบัที ่14 พ.ศ. 2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ที ่481 ลําดับที ่52
(สํานกัปลัดเทศบาล)
14. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 30,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลาและอื่นๆ 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
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15. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000         บาท
เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ             

ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น  ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง    
ค่าลงทะเบยีนต่างๆ  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ           
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนยีมในการใช้สนามบนิ     
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 จนถึง (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561
(สํานกัปลัดเทศบาล)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือ่ใหส้ามารถใช้
งานได้ตามปกติโดยมีลักษณะเปน็การจา้งผู้รับจา้งดําเนนิการหรือ
เปน็การจา้งเหมาแรงงานบคุคลภายนอกใหดํ้าเนนิการโดย  
อปท.ดําเนนิการจดัซ้ือส่ิงของเอง 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
ค่าวัสด ุ                                รวม 1,115,000      บาท
วัสดุสํานกังาน จํานวน 150,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุสํานกังานต่างๆ เช่น โต๊ะต่างๆ
เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด
ยางลบ คลิป แฟูม ซอง ธงชาติ ตรายาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าน้ําด่ืม
กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์และอื่นๆทีใ่ช้ในการปฏบิติังาน 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จํานวน 50,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุไฟฟูาภายในอาคารสํานกังาน  
อาคารศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์การประชุม
เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว เช่น ฟิวส์ สายไฟฟูา  
หลอดไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา บลัลาส สตาร์ทเตอร์ 
ถ่านไฟฉายและอื่นๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
วัสดุงานบา้นงานครัว จํานวน 30,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว  เช่น ผ้าปโูต๊ะ 
ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา 
น้ําจดืทีซ้ื่อจากเอกชน ถาด โอ่งน้ํา มีด กระโถน 
เตาไฟฟูา และอื่นๆ เปน็ต้น  
(สํานกัปลัดเทศบาล)
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุทีใ่ช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ 
ตะป ูลวด เชือก สี ปนูซีเมนต์ ทราย ปนูขาว 
และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
(สํานกัปลัดเทศบาล)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000           บาท
เพือ่จา่ยเปน็ค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน  

กรองเคร่ือง กรองอากาศ น้ํากล่ัน หวัเทียน  
น้ํามันเบรค ฟิล์มกรองแสง ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ 
และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 400,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่างๆ 
เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเคร่ือง 
น้ํามันหล่อล่ืนและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000             บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก่ันและสี ฟิล์ม 
เมมโมร่ีการ์ด รูปสีหรือขาวดําทีไ่ด้จากการล้าง อัด 
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ เปน็ต้น
(สํานกัปลัดเทศบาล)
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 300,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น 
อุปกรณ์บนัทึกข้อมูล เทปบนัทึกข้อมูล หวัพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์ แบบเลเซอร์ 
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบลิ 
แผงแปนูอักขระ หรือ แปนูพิมพ์ เมนบอร์ด 
เมมโมร่ีซิป และอื่นๆ 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
วัสดุอื่น จํานวน 50,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ํา  
มิเตอร์ไฟฟูา สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ 
หวัเชื่อมแก๊ส หวัวาล์วเปดิ ปดิแก๊สและวัสดุอื่นๆ 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,340,000      บาท
ค่าไฟฟูา จํานวน 2,640,000       บาท
                   เพือ่จา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟูาของหนว่ยงาน   
ในสํานกังาน/ในทีส่าธารณะ ศูนย์กลางการแสดงสินค้า
และศูนย์ส่งเสริมการท่องเทีย่ว อาคารเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ศาลเจา้พ่อพะวอ อาคารศูนย์ส่งเสริมฯ
เศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า  
(สํานกัปลัดเทศบาล)
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 300,000         บาท
                  เพือ่จา่ยเปน็ค่าน้ําประปาของหนว่ยงาน 
ในสํานกังาน/ในทีส่าธารณะ ศูนย์แสดงสินค้า
และส่งเสริมการท่องเทีย่ว อาคารเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมฯ เศรษฐกิจชายแดน
ไทย - พม่า ศาลเจา้พ่อพะวอ  
(สํานกัปลัดเทศบาล)
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 120,000         บาท
                   เพือ่จา่ยเปน็ค่าบริการโทรศัพท์ของหนว่ยงาน  
ค่าโทรศัพท์พืน้ฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนทีแ่ละค่าใช้
จา่ยที ่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการเช่น ค่าเช่าเคร่ือง 
ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบาํรุงรักษาสาย ฯลฯ 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าบริการไปรษณีย์ 
ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
ค่าธรรมเนยีมการโอนเงิน ในระบบบริหาร
การเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิส  ์ (GFMIS) 
และอื่นๆ  
(สํานกัปลัดเทศบาล)
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 180,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าบริการส่ือสารและค่าบริการ 
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เนต็และค่าส่ือสารอื่นๆ  
(สํานกัปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 20,161,300    บาท
ค่าครุภณัฑ์ รวม 9,534,300      บาท
ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทยุ จํานวน 350,000         บาท
จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร้อมลําโพงและไมโครโฟน พร้อมระบบติดต้ัง

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร้อมลําโพงและไมโครโฟน 
พร้อมระบบติดต้ัง จํานวน 1 ชุด
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เปน็ครุภณัฑ์ทีไ่ม่มีกําหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
โดยถือปฏบิติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ 661 ลําดับที ่1.3 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
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ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 48,800           บาท
จดัซ้ือโทรทัศน ์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
ขนาด 50 นิ้ว 

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือ โทรทัศน ์แอล อี ดี (LED TV)    
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
ขนาด 50 นิ้ว จํานวน 2 เคร่ือง
มีคุณลักษณะดังนี้
 - ความละเอียดหนา้จอไม่นอ้ยกว่า 3840 x 2160
 - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
 - ช่องต่อ HDMI ไม่นอ้ยกว่า 2 ช่อง เพือ่การเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
 - ช่องต่อ USB ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
 - มีตัวรับสัญญาณดิจติอล ในตัว
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 − เปน็ครุภณัฑ์ทีก่ําหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
โดยถือปฏบิติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมคร้ังที ่2 

หนา้ 43 ลําดับที ่8 
(สํานกัปลัดเทศบาล)
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 9,000,000       บาท
1. จดัซ้ือรถตู้ ขนาดไม่เกิน 7 ทีน่ั่ง จํานวน 4,500,000       บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือรถตู้ ขนาดไม่เกิน 7 ทีน่ั่ง  จํานวน 1 คัน 
 - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี 
 - ระบบจา่ยน้ํามัน หวัฉีดอิเล็กทรอนคิส์ EFI
 - ระบบเบรค ABS มี (พร้อมระบบกระจายแรงเบรค EBD และระบบช่วยเบรก BA)
 - เคร่ืองยนต์ ไม่ตํ่ากว่า 16 วาล์ว DOHC Dual VVT-i
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เปน็ครุภณัฑ์ทีไ่ม่มีกําหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
โดยถือปฏบิติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมคร้ังที ่2 หนา้ 42 
ลําดับที ่5
(สํานกัปลัดเทศบาล)
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2. จดัซ้ือรถบสัแอร์ชั้นเดียว 6 ล้อ จํานวน 4,500,000       บาท
เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือรถบสัแอร์ชั้นเดียว 6 ล้อ  จํานวน 1 คัน 

 - ความยาวตัวรถทัง้หมดไม่เกิน 12,000 มิลลิเมตร
 - ความกว้างทัง้หมดไม่เกิน 2,550 มิลลิเมตร
 - ความสูงทัง้หมดเมื่อประกอบเสร็จไม่เกิน 3,880 มิลลิเมตร
 - ระยะหา่งช่วงล้อหนา้ - หลัง ไม่นอ้ยกว่า 6,200 มิลลิเมตร
 - ถังน้ํามันเชื้อเพลิงมีความจไุม่เกิน 400 ลิตร
 − เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 − เปน็ครุภณัฑ์ทีไ่ม่มีกําหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
โดยถือปฏบิติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ 661  ลําดับที ่1.4 (ข้อ 41)
(สํานกัปลัดเทศบาล)
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 19,500           บาท
1. จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานกังาน  จํานวน 17,000           บาท
(จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิ้ว)

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานกังาน  
จํานวน 1 เคร่ือง
 - มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) C480
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่นอ้ยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หนว่ย
 - มีหนว่ยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB
 - มีหนว่ยจดัเก็บข้อมูล ชนดิ SATA หรือดีกว่า ขนาดความจไุม่นอ้ยกว่า 1 TB หรือ
ชนดิ Solid State Drive ขนาดความจไุม่นอ้ยกว่า 120 GB จํานวน 1 หนว่ย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หนว่ย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง
 - มีแปนูพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หนว่ย
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 15 มีนาคม 2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมคร้ังที ่2 หนา้ที ่43
ลําดับที ่9
(สํานกัปลัดเทศบาล)
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2. จดัซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,500             บาท
เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองสํารองไฟขนาด 800 VA

จํานวน 1 เคร่ือง
 - มีกําลังไฟฟูาด้านนอกไม่นอ้ยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟูาได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาที
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 15 มีนาคม 2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมคร้ังที ่2 หนา้ที ่43
ลําดับที ่9
ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จํานวน 16,000           บาท
จดัซ้ือตู้เย็นขนาดไม่นอ้ยกว่า 5 คิว

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือตู้เย็นขนาดไม่นอ้ยกว่า 5 คิว  จํานวน 2 ตู้
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เปน็ครุภณ์ัทีไ่ม่มีกําหนดไว้ในบญัชีราคามาตราฐานครุภณัฑ์
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมคร้ังที ่2 
หนา้ 42 ลําดับที ่6
(สํานกัปลัดเทศบาล)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ จํานวน 100,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมแซม
บํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(สํานกัปลัดเทศบาล)
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,627,000    บาท
ค่าส่ิงก่อสร้างและสาธารณูปการ รวม 10,627,000     บาท
1. โครงการปรับปรุงภมูิทัศนโ์ดยรอบสํานกังานเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 500,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
โดยรอบสํานกังานเทศบาลนครแม่สอด งานพืน้ผิวถนนโดยรอบ
สํานกังาน งานเทคอนกรีตพืน้ ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด 
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน
การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบบัที่3) พ.ศ.2558
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ 482 ลําดับที ่56
(สํานกัปลัดเทศบาล)
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2. โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมต่างๆ ในเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 500,000         บาท
เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการตกแต่งหอ้งประชุมต่างๆ 

ในเทศบาลนครแม่สอดหอ้งประชุมเพชรภมูิปญัญา อาคารศูนย์
ส่งเสริมอาชีพชุมชน หอ้งประชุมโกเมน/หอ้งประชุม AEC 
สํานกังานเทศบาลนครแม่สอด ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน 
การเบกิจา่ยเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง 
(ฉบบัที่3) พ.ศ.2558
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ 471 ลําดับที ่ 20
(สํานกัปลัดเทศบาล)
3. โครงการติดต้ังตาข่ายกันนก อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน จํานวน 500,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการติดต้ังตาข่ายกันนก 
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนประเภทงานอาคาร ท่อเหล็กลวง
ส่ีเหล่ียมจตุรัส เหล็กฉาก ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กแผ่นเรียบ นอ๊ตพุก 
บทูประตูสําหรับใส่ตะแกรงกันนก ทางหนไีฟ ชั้นละ 1 จดุ 
กลอนประตูเหล็ก ทาสีน้ํามัน และอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน
การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบบัที่3) พ.ศ.2558
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนา้ที ่487 ลําดับที ่72
(สํานกัปลัดเทศบาล)
4. โครงการปรับปรุงทางลาดหอ้งน้ําคนพิการ จํานวน 300,000         บาท
ภายในสํานกังานเทศบาลนครแม่สอด

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตาม โครงการปรับปรุงทางลาดหอ้งน้ํา
คนพิการงานก่อสร้างอาคาร  งานทางลาดคนพิการคอนกรีต 
งานร้ือถอนบนัได คสล. เดิม งานผิวพืน้ขัดหยาบ คอนกรีต ไม้แบบคร่าว 
ค่าของ ไม้แบบ ค่าแรง ตะปงูานผิวผนงัคอนกรีต ทาสีน้ํามัน เหล็กกล่อง 
ค่าแรงเหล็กกล่อง สีกันสนมิ สีน้ํามัน
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน
การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติม
ถึง(ฉบบัที่3) พ.ศ.2558
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ที ่488 ลําดับที ่75
(สํานกัปลัดเทศบาล)
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5. โครงการก่อสร้างเสาโรมันหนา้สํานกังานเทศบาล จํานวน 500,000         บาท
เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการก่อสร้างเสาโรมันหนา้

สํานกังานเทศบาล งานก่อสร้างอาคาร งานโครงสร้างเหล็กเสาโรมัน
และบวัโรมันงานจดุยึดโครงสร้างเสาโรมัน งานไฟฟูาและแสงสว่าง
งานโครงเหล็กรับ FLOOD LIGHT ส่องปาูย ร.10 ต่อ 4 จดุ
งานโครงเหล็กรับ FLOOD LIGHT ส่องปาูย ร.10 ต่อ 6 จดุ
งานร้ือถอนโครงสร้างเดิม งานติดต้ังชิ้นงานใหม่ทัง้หมด
งานครุภณัฑ์ งานจดัทําปาูยไวนลิพิมพ์สี พืน้ที ่77 ตร.ม.
งานกรอบหลุยส์ไฟเบอร์กลาส ขนาด 8.60x12.60 ม. จํานวน 1 กรอบ             
พร้อมโครงเหล็กรับ ตราสัญลักษณ์ วปร สูง 1.50
กว้างตามสัดส่วนจริง ปาูยทรงพระเจริญ ขนาด 2.20 x 0.45 เมตร
เสาโรมันไฟเบอร์กลาส ศก.เสา 0.50 เมตร
สูงไม่ตํ่ากว่า 11.30 เมตร จํานวน 6 ต้น
หวัเสาโรมันไฟเบอร์กลาส สูงไม่ตํ่ากว่า 0.55 เมตร
ฐานบนกว้างไม่ตํ่ากว่า 0.80 เมตร จํานวน 6 ชุด
ฐานเสาโรมันไฟเบอร์กลาส สูงไม่ตํ่ากว่า 0.55 เมตร
ฐานล่างกว้างไม่ตํ่ากว่า 0.55 เมตร จํานวน 6 ชุด
งานบวัโรมันไฟเบอร์กลาส สูงไม่ตํ่ากว่า 0.40 เมตร
ความยาวรวมไม่ตํ่าว่า 110 เมตร
ครุฑไฟเบอร์กลาส (นนูสูง) จํานวน 1 งาน
สูงไม่ตํ่ากว่า 1.00 เมตร สีพ่นทอง
งานค่าใช้จา่ยพิเศษตามข้อกําหนดและค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ําเปน็ต้องมี
ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบกิจา่ยเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติม ถึง(ฉบบัที่3) พ.ศ.2558
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ 480 ลําดับที ่48
(สํานกัปลัดเทศบาล)
6. โครงการปรับปรุงอาคารพักอาศัยผู้ปฏบิติังานเทศบาล จํานวน 2,000,000       บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการปรับปรุงอาคารพักอาศัย
ผู้ปฏบิติังานเทศบาล  อาคารจํานวน 1 หลัง 
ปรับปรุงในส่วนทีเ่หลือ และปรับปรุงภมูิทัศนบ์ริเวณโดยรอบ
ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน
การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบบัที่3) พ.ศ.2558
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา้ที ่486 ลําดับที ่69
(สํานกัปลัดเทศบาล)
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7. โครงการปรับปรุงปาูยเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที ่10 จํานวน 227,000         บาท
(สามแยกเทศบาลนครแม่สอด)

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการปรับปรุงปาูยเฉลิมพระเกียรติ 
รัชกาลที ่10 (สามแยกเทศบาลนครแม่สอด)
งานก่อสร้างอาคาร งานครุภณัฑ์ งานค่าใช้จา่ยพิเศษ
ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน
การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบบัที่3) พ.ศ.2558
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิม่เติมคร้ังที ่2 หนา้ 27  ลําดับที ่6
(สํานกัปลัดเทศบาล)
8. โครงการปรับปรุงอาคาร ททท. เดิม ชั้นบน/ชั้นล่าง จํานวน 3,500,000       บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการปรับปรุงอาคาร ททท.เดิม 
ชั้นบน/ชั้นล่าง งานโครงสร้าง งานสถาปตัยกรรม ฯลฯ
ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน
การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบบัที่3) พ.ศ.2558
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
เพิม่เติม คร้ังที ่2 หนา้  28  ลําดับที ่ 7
(สํานกัปลัดเทศบาล)
9. โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมชั้น 6 จํานวน 2,500,000       บาท
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการปรับปรุงหอ้งประชุมชั้น 6 
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน
การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบบัที่3) พ.ศ.2558
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมคร้ังที ่2 
หนา้ 28 ลําดับที ่8
(สํานกัปลัดเทศบาล)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง จํานวน 100,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าปรับปรุงทีดิ่น รวมถึงรายจา่ย
เพือ่ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง
(สํานกัปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน   รวม 550,000        บาท
เงินอุดหนุน รวม 550,000        บาท
เงินอุดหนนุกิจการสาธารณประโยชน์ รวม 50,000           บาท
อุดหนนุกิ่งกาชาดอําเภอแม่สอด จํานวน 50,000           บาท
โครงการงานประเพณีเจา้พ่อพะวอ และงานกาชาด
อําเภอแม่สอด ประจําป ี2562

เพือ่จา่ยเปน็เงินอุดหนนุใหก้ิ่งกาชาดอําเภอแม่สอดเพือ่ดําเนนิ
โครงการงานประเพณีเจา้พ่อพะวอและงานกาชาดอําเภอแม่สอด ประจําป ี2562
 - เปน็ไปตามหนงัสือกิ่งกาชาดอําเภอแม่สอด ที ่กอ.มส.038/2562
ลงวันที ่10 เมษายน 2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติมคร้ังที ่2 หนา้ 22 ลําดับที ่1
(สํานกัปลัดเทศบาล)
อุดหนนุส่วนราชการ รวม 500,000         บาท
1. อุดหนนุอําเภอแม่สอด   จํานวน 150,000         บาท
โครงการรวมพลังสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะ
ยาเสพติดแบบบรูณาการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2563

เพือ่จา่ยเปน็เงินอุดหนนุใหอ้ําเภอแม่สอดตามโครงการรวมพลังสร้างความ 
ยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติดแบบบรูณาการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2563
(ศป.ปส.อ.แม่สอด) จงัหวัดตาก
 - เปน็ไปตามหนงัสืออําเภอแม่สอด ที ่ตก 0318.1/2609 ลงวันที ่30 เมษายน 2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติมคร้ังที ่2 หนา้ 24  ลําดับที ่1  
(สํานกัปลัดเทศบาล)
2. อุดหนนุอําเภอแม่สอด จํานวน 200,000         บาท
โครงการจดังานวันสําคัญของชาติ อําเภอแม่สอด ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

เพือ่จา่ยเปน็เงินอุดหนนุใหอ้ําเภอแม่สอดตามโครงการจดังาน 
วันสําคัญของชาติ ปงีบประมาณ พ.ศ.2563
 - เปน็ไปตามหนงัสืออําเภอแม่สอด ที ่ตก 0318.1/2609 ลงวันที ่30 เมษายน 2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติมคร้ังที ่2 หนา้ 28  ลําดับที ่9   
(สํานกัปลัดเทศบาล)
3. อุดหนนุ อบต. พระธาตุผาแดง จํานวน 50,000           บาท
โครงการส่งเสริมศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอแม่สอด จงัหวัดตาก
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2563

เพือ่จา่ยเปน็เงินอุดหนนุให ้อปต.พระธาตุผาแดง
ตามโครงการส่งเสริมศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอแม่สอด จงัหวัดตาก  
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2563
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติมคร้ังที ่2 หนา้ 29  ลําดับที ่10   
(สํานกัปลัดเทศบาล)
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4. อุดหนนุจงัหวัดตาก จํานวน 100,000         บาท
โครงการขอรับการสนบัสนนุงบประมาณการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดของจงัหวัดตาก ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2563

เพือ่อุดหนนุใหแ้ก่จงัหวัดตากตามโครงการเงินอุดหนนุศูนย์ปฏบิติัการ
ต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติด จงัหวัดตาก ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2563
 - เปน็ไปตามหนงัสือจงัหวัดตาก ที ่ตก 0018.3(ศอ.ปส.จ.ตาก)/273
ลงวันที ่24 กรกฎาคม 2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 492  ลําดับที ่89  
(สํานกัปลัดเทศบาล)

งบรายจ่ายอ่ืน รวม 881,640 บาท
รายจ่ายอ่ืน รวม 881,640 บาท
ชําระค่าเช่าอาคารการเคหะแหง่ชาติ จํานวน 881,640 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าเช่าอาคารการเคหะแหง่ชาติ
ตามสัญญาเช่าอาคารโครงการอาคารพักอาศัยผู้ปฏบิติังานเทศบาล 
ระหว่างการเคหะแหง่ชาติ กับเทศบาลนครแม่สอด
สําหรับเปน็ค่าเช่าจํานวน 1 อาคาร ซ่ึงประกอบด้วยหอ้งพักอาศัย จํานวน 79 หอ้ง 
ไว้บริการหอ้งพักใหเ้ช่า กับผู้ปฏบิติังานของเทศบาล ข้าราชการ สังกัดหนว่ยงานอื่น  
ลูกจา้งสังกัดหนว่ยงานราชการและรวมถึงประชาชนผู้มีรายได้นอ้ย 
(สํานกัปลัดเทศบาล)

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ รวม 18,280,960 บาท
งบบุคลากร รวม 9,385,060 บาท

เงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) รวม 9,385,060 บาท
เงินเดือนพนกังาน จํานวน 8,457,060       บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินเดือนพนกังานเทศบาล
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
โดยคํานวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(กองวิชาการและแผนงาน)
เงินเพิม่ต่างๆ ของพนกังาน             จํานวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวของ
พนกังานเทศบาล เงินเพิม่ประจําตําแหนง่ผู้บริหาร
เงินปรับเพิม่ตามคุณวุฒิ เงินเพิม่สําหรับตําแหนง่ทีม่ีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏบิติังานด้านนติิกรและเงินเพิม่อื่นๆ โดยคํานวณต้ังจา่ย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(กองวิชาการและแผนงาน)
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เงินประจําตําแหนง่ จํานวน 36,000           บาท
เพือ่จา่ยเปน็เงินประจําตําแหนง่ผู้บริหาร

โดยคํานวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง          จํานวน 768,000         บาท
                เพือ่จา่ยเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่พนกังานจา้ง
ทีป่ฏบิติังานในเทศบาลโดยคํานวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน 74,000                  บาท
                เพือ่จา่ยเปน็เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว
ของพนกังานจา้งทีป่ฏบิติัหนา้ทีใ่นเทศบาลและ
เงินเพิม่อื่นๆ โดยคํานวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(กองวิชาการและแผนงาน)

งบด าเนินงาน รวม 4,771,000      บาท
ค่าตอบแทน รวม 277,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินตอบแทนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีท่้องถิ่นปฏบิติังาน
ตามหนา้ทีป่กติโดยปฏบิติังานในทีต้ั่งสํานกังานหรือโดยปฏบิติังาน
นอกทีต้ั่งสํานกังานหรือปฏบิติังานเปน็ผลัดหรือกะซ่ึงได้ปฏบิติังานนั้นๆ
นอกเวลาราชการของวันทําการปกติ
(กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าเช่าบา้น        จํานวน 144,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินค่าเช่าบา้นของพนกังานเทศบาล
ทีม่ีสิทธิไ์ด้รับตามระเบยีบฯ 
(กองวิชาการและแผนงาน)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จํานวน 13,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ของพนกังานเทศบาลและลูกจา้งประจํา ทีม่ีสิทธิ ์
ได้รับตามระเบยีบฯ 
(กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่จา่ยเปน็ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง
และผู้ควบคุมงาน ตามระเบยีบฯได้รับตามระเบยีบฯ 
(กองวิชาการและแผนงาน)

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนกังานจา้ง
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ค่าใชส้อย รวม 3,704,000 บาท
รวม 2,434,000 บาท

1. เพือ่จา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาบริการงานต่างๆ เช่น จํานวน 800,000 บาท
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนงัสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจดัส่ิงปฏกิูล
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าระวางบรรทุก
(รายจา่ยเกี่ยวกับการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง )ๆ
ค่าธรรมเนยีมต่างๆ ค่าเบีย้ประกัน ค่าใช้จา่ยในการดําเนนิคดี
ตามคําพิพากษา ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าติดต้ังไฟฟูา ค่าติดต้ังประปา
ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าธรรมเนยีมศาล ค่าลิขสิทธิ ์ค่าปฏทิิน
ค่าเอกสารการทําประชาคมต่างๆ รายงานแสดงผลการปฏบิติังาน
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนการดําเนนิงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานผลการติดตามและประเมินผล
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปงีบประมาณ
เอกสารเผยแพร่การจดัทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบญัญัติ 
งบประมาณรายจา่ยประจําป ีวารสารของเทศบาล ปาูยไวนลิ 
ปาูยประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเทศบาลวารสารเกี่ยวกับการ
ดําเนนิงานของเทศบาล แผ่นพับ ใบปลิว สต๊ิกเกอร์  
ค่าติดต้ังเคร่ืองสัญญาณ ค้าจา้งเหมาเดินสายไฟในสํานกังาน
และระบบงานทีเ่กี่ยวข้องค่าจา้งเหมาอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องภายใน
กองวิชาการและแผนงาน

2. เพือ่จา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาผลิตรายการเคเบิล้ทีวี จํานวน 1,330,000 บาท
เพือ่การศึกษาเทศบาลนครแม่สอด 

3. เพือ่จา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาดูแลเว็บไซต์ จํานวน 20,000 บาท
เทศบาลนครแม่สอด 

4. เพือ่จา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาจดัทําวารสารรายเดือน จํานวน 84,000 บาท
5. โครงการย้ายระบบเคเบิล้ทีวีเพือ่การศึกษา จํานวน 200,000 บาท

เทศบาลนครแม่สอดและติดต้ังใหม่
 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติม 
ฉบบัที ่14 พ.ศ. 2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที ่510 ลําดับที ่9
(กองวิชาการและแผนงาน)
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ย รวม 970,000 บาท
หมวดอื่นๆ
1. โครงการปอูงกันและปราบปรามการทุจริต จํานวน 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการดําเนนิโครงการ
ปอูงกันและปราบปรามการทุจริต โดยจดัอบรม/ประชุม
เช่น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  ค่าเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และส่ิงพิมพ์ ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่าง

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
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ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ค่าเกียรติบตัร ค่าของขวัญ
และค่าใช้จา่ยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องและจําเปน็ในโครงการ 
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจา้หนา้ทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เปน็ไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0803.3/ว 735 ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานของหนว่ยงานของรัฐ
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที ่514 ลําดับที ่16
(กองวิชาการและแผนงาน)
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายปอูงกันการทุจริตโดยการมีส่วนร่วม จํานวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการดําเนนิโครงการพัฒนาเครือข่าย
ปอูงกันการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลนครแม่สอด
โดยจดัประชุมและสัมมนา เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และส่ิงพิมพ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา/อบรม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียน ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจา้หนา้ทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เปน็ไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0803.3/ว 735 ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานของหนว่ยงานของรัฐ
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที ่515 ลําดับที ่18
(กองวิชาการและแผนงาน)
3. โครงการอบรมใหค้วามรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน            จํานวน 100,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการดําเนนิโครงการใหค้วามรู้
ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน โดยจดัอบรม/ประชุม เช่น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียนในการอบรม ค่าใช้จา่ยเกี่ยวจา่ยกับ
การใช้และการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม และค่าใช้จา่ยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
และจําเปน็ในโครงการ
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจา้หนา้ทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เปน็ไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0803.3/ว 735 ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานของหนว่ยงานของรัฐ
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที ่512 ลําดับที ่13
(กองวิชาการและแผนงาน)

ของประชาชนเทศบาลนครแม่สอด

ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา/อบรม ค่าพาหนะ/ทีพ่ัก
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4. โครงการจดัต้ังศูนย์ศึกษาการพัฒนาเมืองแม่สอด จํานวน 200,000         บาท

ขับเคล่ือนเชิงปฏบิติั "DRIVE MAESOT"
เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏบิติัการ

เพือ่การประชุมในลักษณะเปน็การระดมความคิดเหน็ การแลกเปล่ียน
ความรู้ ความคิดเหน็ เพือ่นําข้อสรุปทีไ่ด้ไปพัฒนาหรือเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการปฏบิติังาน และกําหนดใหม้ีการฝึกปฏบิติั เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าของสมนาคุณวิทยากร 
ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าปาูยไวนลิ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจา้หนา้ทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เปน็ไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0803.3/ว 735 ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานของหนว่ยงานของรัฐ
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ที ่513 ลําดับที ่14
(กองวิชาการและแผนงาน)
5. โครงการประชุมสรุปผลการดําเนนิงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน       จํานวน 30,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการดําเนนิโครงการประชุมสรุปผล
การด าเนนิงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าของสมนาคุณวิทยากร

วัสดุอุปกรณ์ในการประชุม และอื่นๆตามความจําเปน็
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจา้หนา้ทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เปน็ไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0803.3/ว 735 ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานของหนว่ยงานของรัฐ
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ที ่512 ลําดับที ่12
(กองวิชาการและแผนงาน)
6. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 30,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการดําเนนิโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ต่อต้านยาเสพติด เช่น การจดัประชุม การเดินขบวนประชาสัมพันธ์ 
การแจกใบปลิวรณรงค์ และค่าปาูยประชาสัมพันธ์รณรงค์ ค่าแผ่นพับรณรงค์ 
ค่ารถรณรงค์เคล่ือนทีพ่ร้อมเคร่ืองขยายเสียงค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆตามความจําเปน็
 - เปน็ไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0803.3/ว 735 ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานของหนว่ยงานของรัฐ
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ที ่521 ลําดับที ่23
(กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าจดัทําปาูยไวนลิ ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเอกสาร

เพือ่การจดัทําแผนยุทธศาสตร์เมืองและนําไปสู่การผลักดันและ
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จํานวน 30,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการดําเนนิโครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
เครือข่ายองค์กรประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
โดยจดัอบรม/ประชุม เช่น ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานที ่ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน
และอุปกรณ์ ค่าจดัทําปาูยไวนลิ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ค่ากระเปา๋บรรจเุอกสาร ค่าติดต่อส่ือสาร ค่าของสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และอื่นๆตามความจําเปน็
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
การเข้ารับการอบรมของเจา้หนา้ทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เปน็ไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0803.3/ว 735 ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานของหนว่ยงานของรัฐ
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ที ่522 ลําดับที ่24
(กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน 100,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการดําเนนิโครงการประชาสัมพันธ์
ใหค้วามรู้การจดัต้ังท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด เช่น 
ค่าส่ือประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จา่ยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เปน็ไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0803.3/ว 735 ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานของหนว่ยงานของรัฐ
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ที ่513 ลําดับที ่15
(กองวิชาการและแผนงาน)
9. ค่าใช้จา่ยในการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 50,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการชดเชยค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน ตามคําส่ังของเทศบาลหรือคําพิพากษาของศาล
(กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน 30,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการดําเนนิโครงการปอูงกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด การบําบดัฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติด
โดยจดัอบรม/ประชุม เช่น ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าจดัทําปาูยไวนลิค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปา๋บรรจเุอกสาร 
ค่าติดต่อส่ือสาร ค่ายานพาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง 
อาหารกลางวันและค่าอื่นๆตามความจําเปน็

7. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพเครือข่ายองค์กรประสานพลังแผ่นดิน

ตามคําส่ังของเทศบาลหรือคําพิพากษาของศาล

10. โครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดส่งเสริม 
การบําบดัฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติด

เอาชนะยาเสพติด

รูปแบบพิเศษนครแม่สอด
8. โครงการประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้การจดัต้ังท้องถิ่น
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 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
การเข้ารับการอบรมของเจา้หนา้ทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เปน็ไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0803.3/ว 735 ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานของหนว่ยงานของรัฐ
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ที ่520 ลําดับที ่22
(กองวิชาการและแผนงาน)
11. โครงการจดัทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 50,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
เช่น การประชุมประชาคม ค่าวัสดุต่างๆ ค่าจดัทําหรือจดัจา้ง
ค่าเช่าสถานที ่ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าอาหาร
สําหรับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการ
สนบัสนนุการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีจ่ําเปน็
 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2559
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
การเข้ารับการอบรมของเจา้หนา้ทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เปน็ไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0803.3/ว 735 ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานของหนว่ยงานของรัฐ
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่519 ลําดับที ่21 
(กองวิชาการและแผนงาน)
12. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ             
ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น  ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง    
ค่าลงทะเบยีนต่างๆ  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ           
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนยีมในการใช้สนามบนิ     
 - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555จนถึง(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561
(กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภณัฑ์
และส่ิงก่อสร้าง เช่น อาคารสํานกังาน รถยนต์รายละเอียดตามบญัชี 
จําแนกประเภทรายรับรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองวิชาการและแผนงาน)
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ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท
วัสดุสํานกังาน จํานวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุสํานกังานต่างๆ  เช่น กระดาษ แฟูม
ปากกา ดินสอ และอื่นๆ ทีจ่ําเปน็ รายละเอียดตามบญัชี
จําแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองวิชาการและแผนงาน)
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จํานวน 50,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุต่างๆ เช่น สายไฟ
หลอดไฟ ปล๊ักไฟฟูา และอื่นๆ ทีจ่ําเปน็ รายละเอียดตามบญัชี
จําแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองวิชาการและแผนงาน)
วัสดุงานบา้นงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัวต่างๆ  เช่น  แปรง
ไม้กวาด สบู ่ผงซักฟอก และอื่นๆ ทีจ่ําเปน็รายละเอียดตามบญัชี
จําแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองวิชาการและแผนงาน)
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้  สี  แปรงทาสี
อิฐ หนิ ปนู ทราย ดิน และอื่นๆ ทีจ่ําเปน็รายละเอียดตามบญัชี
จําแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองวิชาการและแผนงาน)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุยานพาหนะขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอร่ี 
หวัเทียน ยางรถยนต์ และอื่นๆ ทีจ่ําเปน็รายละเอียดตามบญัชี
จําแนกประเภทรายรับรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองวิชาการและแผนงาน)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 100,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อล่ืนต่าง ๆ เช่น
แก๊สพลังงานเชื้อเพลิงรถยนต์ เชื้อเพลิงอื่นๆ น้ํามัน จารบ ี
น้ํามันเคร่ือง และอื่นๆ ทีจ่ําเปน็รายละเอียดตามบญัชีจําแนก
ประเภทรายรับรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองวิชาการและแผนงาน)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น 
กระดาษ ไม้อัด สี พูก่ัน สต๊ิกเกอร์ และอื่นๆ ทีจ่ําเปน็ 
และจดัทําส่ิงของทีเ่กี่ยวกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
และอื่นๆ ทีจ่ําเปน็รายละเอียดตามบญัชีจําแนก
ประเภทรายรับรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองวิชาการและแผนงาน)
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วัสดุคอมพิวเตอร์          จํานวน 100,000 บาท
เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง เช่น แผ่นดิสก์  

โปรแกรม หมึกเคร่ืองพิมพ์ และอื่นๆ ทีจ่ําเปน็รายละเอียด
ตามบญัชีจําแนกประเภทรายรับรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองวิชาการและแผนงาน)
วัสดุอื่น                            จํานวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุอื่นๆ และอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น
บนัไดไม้ไผ่ บนัไดอะลูมิเนยีม เคร่ืองมือดึงสายสัญญาณเคเบิล้
และอุปกรณ์อื่นๆ ทีจ่ําเปน็รายละเอียดตามบญัชี 
จําแนกประเภทรายรับรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000        บาท
ค่าไฟฟูา จํานวน 250,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟูาของหนว่ยงานและการปฏบิติังาน
ในหอ้งส่งเคเบิล้ทีวีเพือ่การศึกษา หอ้งควบคุม CCTV
และจดุติดต้ัง CCTV ภายในเขตเทศบาล
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2562 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ย
ประกอบการพิจารณารายจา่ยประจําปทีีเ่บกิจา่ยในลักษณะ
ค่าใช้จา่ย วัสดุ และค่าสาธารณูโภค
(กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าบริการทางอินเตอร์เนต็ และส่ือสาร  
และอื่นๆ เกี่ยวข้อง  
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2562 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ย
ประกอบการพิจารณารายจา่ยประจําปทีีเ่บกิจา่ยในลักษณะ
ค่าใช้จา่ย วัสดุ และค่าสาธารณูโภค
(กองวิชาการและแผนงาน)

งบลงทุน         รวม 4,124,900  บาท
ค่าครุภณัฑ์ รวม 1,424,900  บาท
ครุภณัฑ์สํานกังาน รวม 114,000         บาท
1. จดัซ้ือโต๊ะทํางาน จํานวน 18,000           บาท

มีลักษณะเปน็โต๊ะทํางานขนาดไม่นอ้ยกว่า W180xD160xH75 cm.
ตู้ข้างติดกับโต๊ะสามารถเก็บเอกสารได้ระบบรางไฟ TOP 
เมลามีนหนา 3.5 cm.

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือโต๊ะทํางาน  จํานวน 1 ตัว
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 - เปน็ครุภณัฑ์ทีไ่ม่มีกําหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
โดยถือปฏบิติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที ่ 517 ลําดับที ่19
(กองวิชาการและแผนงาน)
2. จดัซ้ือเก้าอี้สํานกังาน  จํานวน 10,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเก้าอี้สํานกังาน จํานวน 1 ตัว 
ขนาดไม่นอ้ยกว่า W66XD78XH114-122 cm. 
รายละเอียดไม่มีกําหนดในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จงึต้ังงบประมาณ
ตามราคาท้องถิ่น เพราะมีความจําเปน็สําหรับใช้ปฏบิติังานราชการ
 - เปน็ไปตามหนงัสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนา้ที ่ 517 ลําดับที ่19
(กองวิชาการและแผนงาน)
3. จดัซ้ือโต๊ะประชุม ขนาด 10 ทีน่ั่ง จํานวน 20,000           บาท
 เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือโต๊ะประชุม  จํานวน 1 ชุด ดังนี้
 - โต๊ะประชุม ขนาดไม่นอ้ยกว่า W150*D60*H74 CM.
จํานวน 4 ตัว
 - มุมโต๊ะประชุมขนาดไม่นอ้ยกว่า W60*D60*H74 CM.
ซ้าย  1 ตัว ขวา 1 ตัว จํานวน 2 ตัว
 - โต๊ะประชุมกลาง ขนาดไม่นอ้ยกว่า W80*D60*H74 CM. จํานวน 1 ตัว
รายละเอียดไม่มีกําหนดในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จงึต้ังงบประมาณ
ตามราคาท้องถิ่น เพราะมีความจําเปน็สําหรับใช้ปฏบิติังานราชการ
 - เปน็ไปตามหนงัสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนา้ที ่517 ลําดับที ่19
(กองวิชาการและแผนงาน)
4. จดัซ้ือเก้าอี้สํานกังานพนกังาน จํานวน 10 ตัว จํานวน 30,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเก้าอี้สํานกังาน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 
W57*D59*H90-100cm. สําหรับใช้ในหอ้งประชุม
รายละเอียดไม่มีกําหนดในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จงึต้ังงบประมาณ
ตามราคาท้องถิ่น เพราะมีความจําเปน็สําหรับใช้ปฏบิติังานราชการ
 - เปน็ไปตามหนงัสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนา้ที ่517 ลําดับที ่19
(กองวิชาการและแผนงาน)
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5. จดัซ้ือเก้าอี้ ขนาด 3 ทีน่ั่ง มีแผ่นแลคเชอร์ จํานวน 36,000           บาท
เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเก้าอี้ ขนาด 3 ทีน่ั่ง มีแผ่นแลคเชอร์

จํานวน 4 ตัว ขนาดไม่นอ้ยกว่า กว้าง176*ลึก*61*สูง81ซม. 
รายละเอียดไม่มีกําหนดในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จงึต้ังงบประมาณ
ตามราคาท้องถิ่น เพราะมีความจําเปน็สําหรับใช้ปฏบิติังานราชการ
 - เปน็ไปตามหนงัสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนา้ที ่517 ลําดับที ่19
(กองวิชาการและแผนงาน)
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 160,900         บาท
1. จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล แบบที ่2 จํานวน 30,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล
แบบที ่2 จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
 - มีหนว่ยประมวลผลกลาง CPU ไม่นอ้ยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 
 โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่นอ้ยกว่า 3.2 Ghz และ
มีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้่องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนว่ย
 - หนว่ยประมวลผลกลาง CPU มีหนว่ยความจําแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 12 MB
 - มีหนว่ยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้

1) เปน็แผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหนว่ยความ
จําขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB หรือ 

2) มีหนว่ยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหนว่ยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้หนว่ย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB  หรือ  

3) มีหนว่ยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใช้หนว่ย
 ทีม่ีความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB 
 - มีหนว่ยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR 4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 GB
 - มีหนว่ยจดัเก็บข้อมูล ชนดิ SATA หรือดีกว่า ขนาดความจไุม่นอ้ยกว่า
ไม่นอ้ยกว่า 2 TB หรือ ชนดิ Solid State Drive ขนาดความจไุม่นอ้ยกว่า
240 GB จํานวน 1 หนว่ย
 - มี DVD - RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หนว่ย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network-Interface) แบบ10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง
 - มีแปนูพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หนว่ย
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 - เปน็ไปตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที ่23 พฤษภาคม 2561
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา้ที ่516 ลําดับที ่19
(กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน 22,000 บาท
เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ สําหรับประมวลผล

จํานวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
 - มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 4 แกนหลัก
(4 Core) จํานวน 1 หนว่ย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีทีม่ีหนว่ยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐาน ไม่นอ้ยกว่า 2.2 GHz
และมีหนว่ยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่นอ้ยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีทีม่ีหนว่ยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ไม่นอ้ยกว่า 6 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พืน้ฐานไม่นอ้ยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีทีต้่องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
 - มีหนว่ยจดัเก็บข้อมูล ชนดิ SATA หรือดีกว่า ขนาดความจไุม่นอ้ยกว่า
1 TB หรือ ชนดิ Solid State Drive ขนาดความจไุม่นอ้ยกว่า 120 GB
จํานวน 1 หนว่ย
 - มีจอภาพทีร่องรับความละเอียดไม่นอ้ยกว่า 1,366x768 Pixel 
และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 12 นิ้ว
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network-Interface) แบบ10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
 - สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําป ีพ.ศ.2561 ณ วันที ่23 พฤษภาคม 2561 หนา้ที ่6
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา้ที ่516 ลําดับที ่19
(กองวิชาการและแผนงาน)

2. จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุก๊ 
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3. จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก จํานวน 12,900 บาท
(Ink Tank Printer)

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
จํานวน  3  เคร่ือง มีคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
 - เปน็เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่นอ้ยกว่า 20 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่นอ้ยกว่า 20 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 50 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 - เปน็ไปตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที ่23 พฤษภาคม 2561
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา้ที ่516 ลําดับที ่19
(กองวิชาการและแผนงาน)
4. จดัซ้ือสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  จํานวน 36,000           บาท
แบบที ่1

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการแบบที ่1 จํานวน 2 เคร่ือง มีคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
 - เปน็สแกนเนอร์ชนดิปอูนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ 
(Auto Document Feeder) ได้ไม่นอ้ยกว่า 50 แผ่น
 - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หนา้แบบอัตโนมัติ
 - มีความสะเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการสแกนกระดาษ A4 ได้ไม่นอ้ยกว่า 20 ppm
 - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่นอ้ยกว่ากระดาษขนาด A4
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที ่517 ลําดับที ่19
(กองวิชาการและแผนงาน)
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5. จดัซ้ือโนต้บุก๊สําหรับงานนําเสนอ จํานวน 60,000           บาท
      เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือโนต๊บุก๊ จํานวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มีหนว่ยประมวลผลกลาง
(CPU) 6-Cores 12-Threads โดยมีหนว่ยความจํา แบบCache Memory
ขนาด 9 MB มีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐาน 2.2 GHz. 
up to 4.1GHz. มีหนว่ยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 2666 MHz.
ขนาดไม่นอ้ยกว่า 16 GB. มีจอภาพทีร่องรับความละเอียด 1920x1080 Pixel  
และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 15.6 นิ้ว สามารถใช้งาน Inter Dual Band 
Wireless-AC 9560 มีหนว่ยความจําสํารอง Hard disk 
M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
และ2.5 1 TB 7200 RPM SATA Hard Drive 
มีหนว่ยแสดงผล Nvidia Quadro P 600 w/ 4 GB GDDR5
 - เปน็ครุภณัฑ์ทีไ่ม่กําหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
โดยถือปฏบิติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หนา้ 517 ลําดับที ่19
ตามโครงการจดัหาครุภณัฑ์เพือ่ใช้งานในกองวิชาการและแผนงาน
(กองวิชาการและแผนงาน)
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 600,000         บาท
1. จดัซ้ืออุปกรณ์ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เคเบิล้ทีวี จํานวน 500,000         บาท
เพือ่การศึกษา เทศบาลนครแม่สอด

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เคเบิล้ทีวี
เพือ่การศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จํานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
 - ชุดไฟแอลอีดี แบบถ่ายต่อเนื่อง ขนาด 60x90 ซม.   จํานวน 20 ชุด
 - ฉาก Grar Screen                          จํานวน 30 ตร.ม.
 - ชุดโครงเหล็กพร้อมอุปกรณ์แขวนไฟ     จํานวน 1 ชุด
 - TV Monitor โทรทัศน ์แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV 
ขนาดจอขั้นตํ่า 55 นิ้ว                              จํานวน 2 ชุด
 - โต๊ะผู้ประกาศ                                จํานวน 1 ชุด
 - ชุดโซฟาสําหรับจดัรายการ                 จํานวน 1 ชุด
 - พืน้เวที ความสูง 10 ซม.                    จํานวน 1 ชุด   
 - อุปกรณ์อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องในการดําเนนิโครงการ
 - เปน็ครุภณัฑ์ทีไ่ม่กําหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
โดยถือปฏบิติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หนา้ 508 ลําดับที ่5        
(กองวิชาการและแผนงาน)
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2. โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ จํานวน 100,000         บาท
เทศบาลนครแม่สอด

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 
เทศบาลนครแม่สอด จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - ชุดไฟแอลอีดี แบบถ่ายต่อเนื่อง ขนาด 60x90 ซม.   จํานวน 2 ชุด
 - ชุดโครงเหล็กพร้อมอุปกรณ์แขวนไฟ        จํานวน 1 ชุด 
 - TV Monitor โทรทัศน ์แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV 
ขนาดจอขั้นตํ่า 14 นิ้ว จํานวน 2 ชุด
 - หฟูัง                                          จํานวน 2 อัน
 - อุปกรณ์อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องในการดําเนนิโครงการ 
 - เปน็ครุภณัฑ์ทีไ่ม่กําหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
โดยถือปฏบิติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หนา้ 510 ลําดับที ่8        
(กองวิชาการและแผนงาน)
ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทยุ รวม 550,000         บาท
1. จดัซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 50,000           บาท
จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - เคร่ืองขยายเสียงกําลังขยาย 500 วัตต์ 14 ช่องสัญญาณเสียง
 - ไมโครโฟนชนดิไร้สาย แบบปรับความถี่ได้ 2 ชุด
 - ตู้ลําโพง ขนาด 15 นิ้ว 300 วัตต์
 - โต๊ะวางมิกซ์ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 60*60*80 จํานวน 1 ตัว
 - งานติดต้ังระบบ ท่อ สาย และข้อต่อและอุปกรณ์อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เปน็ครุภณัฑ์ทีไ่ม่กําหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
โดยถือปฏบิติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หนา้ 518 ลําดับที ่19        
(กองวิชาการและแผนงาน)
2. โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV) จํานวน 500,000         บาท
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด
       เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการติดต้ังกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (CCTV) 
(CCTV) จํานวน 5 จดุ 10 ตัว ในพืน้ทีเ่ขตเขตเทศบาลนครแม่สอด
และค่าใช้จา่ยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติเทศบาลนครแม่สอด พ.ศ.2496
แก้ไขเพิม่เติมฉบบัที ่14 พ.ศ.2562
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ 15 มีนาคม 2562
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ จํานวน 200,000         บาท
เพือ่จา่ยเปน็ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

รายจา่ยเพือ่ซ่อมแซมรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่

(กองวิชาการและแผนงาน)
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของ


ระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ ฉบบัเดือนตุลาคม 2561 
ณ วันที ่26 ตุลาคม 2561
 - เปน็ครุภณัฑ์ทีไ่ม่กําหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
โดยถือปฏบิติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที ่506 ลําดับที ่1 
(กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง    รวม 2,700,000      บาท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ รวม 2,700,000       บาท
1. โครงการปรับปรุงระบบเคเบิล้ทีวีเพือ่การศึกษา จํานวน 2,000,000       บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการดําเนนิโครงการปรับปรุงระบบ
เคเบิล้ทีวีเพือ่การศึกษา เทศบาลนครแม่สอด และค่าใช้จา่ยอื่นๆ
ทีเ่กี่ยวข้องภายในเขตชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด 
จํานวน 6 ชุมชน คือ ชุมชนปูแุดง ชุมชนดอนไชย ชุมชนบา้นเหนอื
สามัคคี ชุมชนสันต้นปนิ ชุมชนมณีไพรสณฑ์ และชุมชนจอ๊กจอ
สามัคคี
 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติม 
ฉบบัที ่14 พ.ศ. 2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ 507 ลําดับที ่2 
(กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน 500,000 บาท
เทศบาลนครแม่สอด

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการดําเนนิโครงการติดต้ังระบบเสียงตามสาย
ระบบ SCTV ในเขตเทศบาลนครแม่สอดและค่าใช้จา่ยอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
จํานวน 36 จดุ 
 - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติม 
ฉบบัที ่14 พ.ศ. 2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที ่507 ลําดับที ่3
(กองวิชาการและแผนงาน)

ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

เทศบาลนครแม่สอด

2. โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายระบบ SCTV ในเขต
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งานบริหารงานคลัง รวม 14,450,320 บาท
งบบุคลากร รวม 12,096,060 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 12,096,060 บาท
เงินเดือนพนกังาน จํานวน 9,355,620 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินเดือนแก่พนกังานเทศบาล 
โดยคํานวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(กองคลัง)
เงินเพิม่ต่างๆ ของพนกังาน จํานวน 368,880 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวของ
พนกังาน โดยคํานวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(กองคลัง)
เงินประจําตําแหนง่ จํานวน 157,200 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินประจําตําแหนง่ของพนกังาน
เทศบาล ตําแหนง่ผู้บริหารระดับ 8 ขึ้นไป โดย
คํานวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(กองคลัง)
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จํานวน 1,950,360 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าตอบแทนรายเดือน
ใหแ้ก่พนกังานจา้งทีป่ฏบิติังานในเทศบาล 
โดยคํานวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(กองคลัง)
เงินเพิม่ต่างๆ ของพนกังานจา้ง จํานวน 264,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินเพิม่ค่าครองชีพใหแ้ก่
พนกังานจา้งทีป่ฏบิติัหนา้ทีใ่นเทศบาล
โดยคํานวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(กองคลัง)

งบด าเนินงาน รวม 1,915,960 บาท
ค่าตอบแทน รวม 545,960 บาท
ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

   เพือ่จา่ยเปน็เงินตอบแทนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีท่้องถิ่นปฏบิติังาน
     ตามหนา้ทีป่กติโดยปฏบิติังานในทีต้ั่งสํานกังานหรือโดยปฏบิติังาน

นอกทีต้ั่งสํานกังานหรือปฏบิติังานเปน็ผลัดหรือกะซ่ึงได้ปฏบิติังานนั้นๆ
นอกเวลาราชการของวันทําการปกติ
(กองคลัง)
ค่าเช่าบา้น จํานวน 216,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าเช่าบา้นของพนกังานเทศบาล
ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ 
(กองคลัง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จํานวน 249,960 บาท
 เพือ่จา่ยเปน็เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบตุร  

ของพนกังานเทศบาลและข้าราชการบํานาญ
(กองคลัง)
ค่าใชส้อย รวม 630,000 บาท
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จํานวน 400,000 บาท

    เพือ่จา่ยเปน็ค่าธรรมเนยีมต่างๆ ค่าจา้งเหมาบริการ
ค่าทําแผ่นพับ ใบปลิว เอกสารด้านโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการจดัเก็บภาษ,ีค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าทําประกันภยัรถราชการภาคบงัคับ(รถยนต์ 1 คัน 
รถจกัรยานยนต์  จํานวน 13 คัน)ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภยั
จากรถ พ.ศ. 2535 และเพือ่จา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาเอกชน 
ดูแลระบบโปรแกรมสําเร็จรูประบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ (Gis) 
และระบบงานแผนทีแ่ละทะเบยีนทรัพย์สิน  
(กองคลัง)
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจา่ย จํานวน 150,000 บาท
หมวดอื่น ๆ
1. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

    เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ             
       ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น  ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง    

     ค่าลงทะเบยีนต่างๆ  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ           
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนยีมในการใช้สนามบนิ     

  - เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555จนถึง(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561
(กองคลัง)

    2. โครงการสํารวจภาคสนาม จํานวน 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการออกสํารวจภาคสนาม 
   - เปน็ไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติม

ฉบบัที ่14 พ.ศ.2562
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม คร้ังที ่2 

  หนา้ที ่30 ลําดับที ่11
(กองคลัง) 
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือ่ใหส้ามารถ
ใช้การได้ตามปกติโดยมีลักษณะเปน็การจา้งดําเนนิการหรือ
เปน็การจา้งเหมาแรงงานบคุคลภายนอกใหดํ้าเนนิการซ่อมแซม
โดย อปท.ดําเนนิการจดัซ้ือส่ิงของเอง 
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 700,000  บาท 
วัสดุสํานกังาน จํานวน 350,000  บาท 

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุสํานกังานต่างๆเช่น กระดาษพิมพ์
 กระดาษไข สมุดเงินสดรับ – จา่ยบญัชีแยกประเภท ต่างๆ   

กระดาษโรเนยีว ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สก๊อตเทป
แฟูม ซอง กาว ลวดเย็บกระดาษ กระดาษพิมพ์เขียว
กระดาษคาร์บอน ตรายาง แบบพิมพ์ต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน

 ใบอนญุาต ต๋ัวตลาด อุปกรณ์เคร่ืองเขียน และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง   
(กองคลัง)
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา 
สวิทซ์ไฟฟูา ถ่านนาฬิกา และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
(กองคลัง)
วัสดุงานบา้นงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น แก้วน้ํา ไม้กวาด
ถังขยะ ถ้วยชาม  ช้อน ชุดกาแฟ ถาด กาละมัง ถังใส่น้ํา กระดาษชําระ
สบู ่น้ํายาดับกล่ิน ตะกร้า ถุงพลาสติก น้ํายากําจดัยุงหรือแมลงสาบ

 หรือหนแูละอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
 (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี  

ตลับลูกปนื สายเบรค หวัเทียน ยางนอก ยางในรถ    
เคร่ืองกรองอากาศ น้ํากล่ัน ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ
และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 

    (กองคลัง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเคร่ือง น้ํามันเบรค และ อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
(กองคลัง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท

    เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นปาูยไวนลิ
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีฯ กระดาษเขียนโปสเตอร์

พูก่ันและสี โฟม และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
(กองคลัง)
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุทีใ่ช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะป ูลวด เชือก
สี ปนูซีเมนต์ ทราย ปนูขาว และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
(กองคลัง)
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือ่จา่ยเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษคอมพิวเตอร์

ผ้าหมึก แผ่นบนัทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง 
แผงแปนูพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิพ ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์
แบบ Laser เม้าส์ และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
(กองคลัง)
ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าโทรศัพท์ในภารกิจของหนว่ยงาน
(กองคลัง)
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็เงินค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เนต็และส่ือสารอื่น ๆ ของเทศบาลนครแม่สอด  
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 388,300 บาท
ค่าครุภณัฑ์ รวม 388,300 บาท
ครุภณัฑ์สํานกังาน รวม 112,300 บาท
1. จัดซ้ือโต๊ะสํานักงาน จํานวน 30,000           บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะสํานักงาน จํานวน 5 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า
108.5(W)x72.2 (๐X75 (H) cm
 - ขนาดไม่นอ้ยกว่า 108.5(W)x72.2 (๐)X75 (H) cm.
 - แผ่นโต๊ะ หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.
 - ปิดเคลือบผิวด้วยเมลามีน กนัน้ํา ทนความร้อน และรอยขีดข่วน
 - ล้ินชักล๊อคคู่ ปิดผิวเมลามีน 
 - เปน็ครุภณัฑ์ทีไ่ม่มีกําหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
โดยถือปฏบิติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่667 ลําดับที ่4
(กองคลัง)
2. จัดซ้ือโต๊ะสํานักงาน พร้อมกระจก จํานวน 5,700             บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะสํานักงาน พร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 1 ตัว  ขนาดไม่น้อยกว่า 122x66x75 cm.,หน้าโต๊ะเหล็ก PVC
พร้อมกระจกปูโต๊ะ
 - เปน็ครุภณัฑ์ทีไ่ม่มีกําหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
โดยถือปฏบิติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่667 ลําดับที ่9 
(กองคลัง)
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3. จัดซ้ือเกา้อี้มีพนักพิง แบบล้อเล่ือน จํานวน 9,600             บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเกา้อี้มีพนักพิง แบบมีล้อเล่ือน  จํานวน 3 ตัว

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 56W*58D*92H cm.,เบาะหุ้มหนังเทียม,มีท้าวแขน 
,มีล้อเล่ือน
 - เปน็ครุภณัฑ์ทีไ่ม่มีกําหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
โดยถือปฏบิติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่667 ลําดับที ่5
(กองคลัง)
4.จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสารเหล็กแบบทึบ ชนิดบานพับ 2 บาน จํานวน 27,000           บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เกบ็เอกสารเหล็กแบบทึบ ชนิดบานพับ 2 บาน
ขนาด 3 ฟุต  จํานวน 5 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91.5 ลึก 45.7 สูง 183 ซม.
,ประตูมือจับบิด,ภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 แผ่น แบ่งเป็น 4 ชั้น
,ใช้กญุแจ CyberLock มาตรฐานสากล
 - เปน็ครุภณัฑ์ทีไ่ม่มีกําหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
โดยถือปฏบิติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่667 ลําดับที ่1
(กองคลัง)
5. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เช็ค จํานวน 40,000           บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เช็ค จํานวน 1 เคร่ือง
มีคุณลักษณะดังนี้
ไม่น้อยกว่ารุ่น SP40 Plus ชนิด 24,หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความบาง
/หนาของสมุดคู่อตัโนมัติ,มีความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 580 ตัวอกัษร/วินาที
ความละเอยีดในการพิมพ์ Graphic 360×360 dpi,ระบบต่อเชื่อมาตรฐาน
 - เปน็ครุภณัฑ์ทีไ่ม่มีกําหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
โดยถือปฏบิติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที ่667 ลําดับที ่7
(กองคลัง)
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 276,000 บาท
1. จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล แบบที ่2 จํานวน 150,000         บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล
แบบที ่2 จํานวน 5 ชุด มีคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
 - มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่นอ้ยกว่า 3.2 GHz และ
มีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้่องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนว่ย
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 - หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนว่ยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่นอ้ยกว่า 12 MB
 - มีหนว่ยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้

1) เปน็แผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหนว่ยความจํา
ขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหนว่ยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้หนว่ยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหนว่ยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใช้
หนว่ยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB
 - มีหนว่ยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 GB
 - มีหนว่ยจดัเก็บข้อมูล ชนดิ SATA หรือดีกว่า ขนาดความจไุม่นอ้ยกว่า 
2 TB หรือ ชนดิ Solid State Drive ขนาดความจไุม่นอ้ยกว่า 240 GB จํานวน 1 หนว่ย
 - มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หนว่ย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่าจํานวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง

 - มีแปนูพิมพ์และเมาส์

 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หนว่ย
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัคอมพิวเตอร์
ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที ่15 มีนาคม 2562
 − เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558
เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
ขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที ่668 ลําดับที ่14
(กองคลัง)

จํานวน 22,000 บาท
เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ สําหรับประมวลผล

จํานวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
 - มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หนว่ย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีทีม่ีหนว่ยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) 
เดียวกันขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐาน
ไม่นอ้ยกว่า 2.2 GHz และมีหนว่ยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่นอ้ยกว่า 10 แกน หรือ

2. จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุก๊ 
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2) ในกรณีทีม่ีหนว่ยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level)
 เดียวกัน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐาน
ไม่นอ้ยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีทีต้่องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
 - มีหนว่ยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 GB 
 - มีหนว่ยจดัเก็บข้อมูล ชนดิ SATA หรือดีกว่า ขนาดความจไุม่นอ้ยกว่า 1 TB 
หรือชนดิ Solid State Drive ขนาดความจไุม่นอ้ยกว่า 120 GB จํานวน 1 หนว่ย
 - มีจอภาพทีร่องรับความละเอียดไม่นอ้ยกว่า 1,366 x 768 Pixel  
และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 12 นิ้ว
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่นอ้ยกว่า 1ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัคอมพิวเตอร์
ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที ่15 มีนาคม 2562
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที ่668 ลําดับที ่16
(กองคลัง)
3. จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนดิเลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 45,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
ชนดิเลเซอร์หรือชนดิ LED ขาวดํา จํานวน 5 เคร่ือง คุณลักษณะพืน้ฐาน

ภายในเคร่ืองเดียวกัน

 - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกว่า 28 หนา้ต่อนาท(ีppm)
 - มีหนว่ยความจํา (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดปอูนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่นอ้ยกว่า 99 สําเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง

 - เปน็อุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเปน็ Printer, Copier, Scanner และ Fax 

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dai



64

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่าจํานวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัคอมพิวเตอร์
ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที ่15 มีนาคม 2562
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที ่668 ลําดับที ่17
(กองคลัง)
4. จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือชนดิ NetWork แบบที ่1 จํานวน 30,000           บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือชนดิ NetWork แบบที ่1
จํานวน 2 เคร่ือง คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - เปน็อุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเปน็ Printer, Copier และ Scanner
ภายในเคร่ืองเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกว่า 
18 หนา้ต่อนาท(ีppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกว่า18 หนา้ต่อนาที (ppm) 
 - มีหนว่ยความจํา (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีถาดปอูนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวดํา
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่นอ้ยกว่า 99 สําเนา
 - สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่าจํานวน ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 150 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัคอมพิวเตอร์
ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที ่15 มีนาคม 2562
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
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 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที ่668 ลําดับที ่18
(กองคลัง)
5. จดัซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟูา จํานวน 29,000           บาท

เพือ่จา่ยเปนูค่าจดัซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟูา ขนาด 1kva จํานวน 5 เคร่ือง
คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - มีกําลังไฟฟูาด้านนอกไม่นอ้ยกว่า 1 kVA (600 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟูาได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาท
ี
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัคอมพิวเตอร์
ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที ่15 มีนาคม 2562
 - เปน็ไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที ่668 ลําดับที ่19
(กองคลัง)

งบรายจ่ายอ่ืน รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอ่ืน รวม 50,000 บาท
1. ค่าภาษีอากรถอนคืน จํานวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเปน็ค่าภาษีอากรและถอนคืนใหแ้ก่ผู้ชําระภาษี 
ในกรณีทีเ่กิดความผิดพลาดในการจดัเก็บภาษีและในกรณีที่
ได้รับการลดหย่อนในการอุทธรณ์และอื่นๆ
(กองคลัง)



66

แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวม 21,167,200    บาท
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 21,167,200    บาท

งบบุคลากร รวม 11,823,800    บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 11,823,800    บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,023,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปีโดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(ส านักปลัดเทศบาล)
เงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน จ านวน 79,800           บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานเทศบาล โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(ส านักปลัดเทศบาล)
เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร จ านวน 18,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของหัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(ส านักปลัดเทศบาล)
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 1,208,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมทัง้ปรับปรุง
ค่าจ้างประจ าทีป่ฏิบัติงานในเทศบาลโดยค านวณ
ต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(ส านักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 6,678,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ พนักงานจ้าง
ทีป่ฏิบัติงานในเทศบาล โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(ส านักปลัดเทศบาล)
เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 817,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ทีป่ฏิบัติงาน โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(ส านักปลัดเทศบาล)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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งบด าเนินงาน รวม 2,949,000      บาท
ค่าตอบแทน รวม 169,000         บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าทีท่้องถิ่นปฏิบัติงาน
ตามหน้าทีป่กติโดยปฏิบัติงานในทีต้ั่งส านักงานหรือโดยปฏิบัติงาน
นอกทีต้ั่งส านักงานหรือปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะซ่ึงได้ปฏิบัติงานนั้นๆ
นอกเวลาราชการของวันท าการปกติ
 - ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ส านักปลัดเทศบาล)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 69,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานและลูกจ้างประจ า
 - ตามหนังสือ กรมบัญชีกลางด่วนทีสุ่ด ที ่กค0422.3/ว257
ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559
(ส านักปลัดเทศบาล)
ค่าใชส้อย รวม 720,000         บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 50,000           บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการรับวารสารและระเบียบกฎหมาย  จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่ารับวารสารและระเบียบกฎหมาย
ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าท าประกันภัยรถราชการภาคบังคับ
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ค่าจ้างท าแผ่นพับ ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา 
ค่าติดต้ังโทรศัพท์ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0313.4/ว1452
ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2541
(ส านักปลัดเทศบาล)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 470,000         บาท
หมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 200,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง    
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ           
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน     
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555จนถึง(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
(ส านักปลัดเทศบาล)
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2. โครงการต้ังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลส าคัญ จ านวน 50,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดต้ังจุดบริการ 

เช่น ค่าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับ ค่าอาหาร/น้ าด่ืม
ส าหรับเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบัติงานและแจกจ่ายประชาชน ณ 
จุดบริการประชาชนช่วง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลส าคัญ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องและจ าเป็นในโครงการ                         
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติม 
ฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที ่503 ข้อ 4
(ส านักปลัดเทศบาล)
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการป้องกันอัคคีภัย จ านวน 100,000         บาท
และรับมือสถานการณ์แผ่นดินไหวในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองการป้องกันอัคคีภัยและรับมือสถานการณ์แผ่นดินไหว 
โดยจัดอบรม/ประชุม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องและจ าเป็นในโครงการ                                             
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าจ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอมรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที ่503 ข้อ 3
(ส านักปลัดเทศบาล)
4. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับเพลิง จ านวน 20,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมอาสาสมัคร
ดับเพลิง โดยจัดอบรม/ประชุม เช่น ค่าเอกสารประกอบการอบรม
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง                                      
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าจ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอมรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที ่502 ข้อ 1
(ส านักปลัดเทศบาล)
5. โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 100,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าเบีย้เล้ียง 
ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าจ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอมรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที ่504 ข้อ 6
(ส านักปลัดเทศบาล)
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ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม จ านวน 200,000         บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น
เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองโรเนียว เคร่ืองคอมพิวเตอร์
เคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
ท าปัม๊น้ ารถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ าท าสีรถยนต์
ดับเพลิงรถยนต์บรรทุกน้ า
(ส านักปลัดเทศบาล)
ค่าวัสดุ รวม 1,430,000      บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษต่าง ๆ
หมึกโรเนียว ปากกา ดินสอ ธงชาติ ตรายาง ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าน้ าด่ืม และอื่น ๆ ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานใน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานเทศกิจ
(ส านักปลัดเทศบาล)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า
บัลลาส สตาร์ทเตอร์ ถ่านไฟฉาย ถ่านวิทยุส่ือสารและอื่นๆ
(ส านักปลัดเทศบาล)
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวภายในฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก 
ช้อนส้อม ถ้วยชาม แก้วน้ า ไม้ถูพืน้ น้ ายาดับกล่ิน
น้ ายาล้างห้องน้ าและอื่นๆ
(ส านักปลัดเทศบาล)
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 40,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุทีใ่ช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู
ลวด เชือก สี ปูนซีเมนต์ ทราย  ปูนขาว และ อื่นๆ
(ส านักปลัดเทศบาล)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 250,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน กรองเคร่ือง
กรองอากาศ น้ ากล่ัน หัวเทียน น้ ามันเบรค ฟิล์มกรองแสง
ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆและอื่นๆ ในการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ 
(ส านักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 500,000         บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่างๆ เช่น

น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหล่อล่ืนและอื่นๆ
ในการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันฯ และงานเทศกิจ
(ส านักปลัดเทศบาล)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 60,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น
เคมีภัณฑ์ น้ ายาเคมีต่าง ๆ ส าหรับใช้กับเคร่ืองดับเพลิง เวชภัณฑ์ยา
พร้อมอุปกรณ์การปฐมพยาบาลและอื่นๆในการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ส านักปลัดเทศบาล)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก่ัน สี รูปสี หรือขาวด าและอื่นๆ
ในการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ
(ส านักปลัดเทศบาล)
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 200,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น 
เส้ือชุดผจญเพลิง หมวก รองเท้า เข็มขัด หน้ากากกรองควันพิษ
และอุปกรณ์ อื่นๆ เช่น กระบองไฟ เส้ือกักสะท้อนแสง ไฟฉาย
และอื่นๆ ทีใ่ช้ในงานเทศกิจในการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ 
(ส านักปลัดเทศบาล)
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ
(ส านักปลัดเทศบาล)
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 100,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าสายส่งน้ าดับเพลิง ท่อดูดน้ าดับเพลิง 
มือต่อจ่ายสายส่งน้ าดับเพลิงข้อต่อท่อดูดน้ าและวัสดุอื่น ๆ
ทีเ่กี่ยวกับการดับเพลิงในการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(ส านักปลัดเทศบาล)
วัสดุอื่น จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า ฟิล์มกันความร้อน
หรือฟิล์มกรองแสง คลิปติดบัตรพลาสติกใส่บัตร ตราสัญลักษณ์ต่างๆ
และอื่นๆในการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ส านักปลัดเทศบาล)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 630,000         บาท
ค่าไฟฟ้า จ านวน 400,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงานสถานี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ส านักปลัดเทศบาล)
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 200,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาของหน่วยงานค่าบ ารุง
รักษามาตรสถานีดับเพลิงและมาตรวัดน้ าขนาด 4 นิ้ว 
เพือ่บริการประชาชนทีป่ระสบปัญหาภัยแล้ง
(ส านักปลัดเทศบาล)
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 30,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของหน่วยงานสถานีป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(ส านักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 6,394,400      บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,394,400      บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 75,000           บาท
1. จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 20,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดชื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 4 ตัว 
เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานของฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 - ตัวโต๊ะมีล้ินชักกลาง 
 - ตู้ล้ินชักใส่เอกสาร มีล้ินชัก
 - สามารถล็อคอัตโนมัติได้ทัง้ล้ินชัก
 - แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานสูง
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท. 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่670 ล าดับที ่2.1
(ส านักปลัดเทศบาล)
2. จัดซ้ือเก้าอี้ จ านวน 12,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดชื้อเก้าอี้ท างาน จ านวน 4 ตัว 
เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานของฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 - พนักพิงและทีน่ั่งขึ้นโครงเหล็กและไม้บุฟองน้ าหุม้หนังสังเคราะห์
สามารถหมุนเก้าอี้ได้รอบตัว สามารถปรับระดับได้
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 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท. 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่670 ล าดับที ่2.1
(ส านักปลัดเทศบาล)
3. จัดชื้อตู้ล็อกเกอร์ จ านวน 32,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 4 ตู้ 
ส าหรับเก็บส าภาระต่างของพนักงานประจ าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นระเบียบ
 - ตู้ล็อคเกอร์ส าหรับจัดเก็บของใช้ในส านักงาน จ านวน 18 ช่อง
 - ผลิตจากเหล็กหนาคุณภาพสูง
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (มอก.)
 - เป็นไปตามรายละเอียดบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่670 ล าดับที ่2.1
(ส านักปลัดเทศบาล)
4. จัดซ้ือตู้เหล็ก จ านวน 11,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 
ใช้ส าหรับเก็บแฟ้มงานส าคัญและเอกสารให้เป็นระเบียบสะดวกแก่การค้นหา
 - ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด
 - โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่นหนา
 - ชั้นวางเอกสารท าจากเหล็กแผ่นหนา
 - กุญแจแบบมือจับชนิดบิด
 - เป็นไปตามรายละเอียดบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่670 ล าดับที ่2.1
(ส านักปลัดเทศบาล)
ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง จ านวน 4,000,000       บาท
จัดชื้อชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมชุดเคร่ืองช่วยหายใจ
แบบอัดอากาศ

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมชุดเคร่ืองช่วยหายใจ
แบบอัดอากาศ (Self Contain Breathing Apparatus : SCBA) 
แบบ Automatic Positive Pressure Type จ านวน 12 ชุด 
ส าหรับใช้ผจญเพลิงภายในอาคารเพือ่ช่วยเหลือประชาชนในเหตุเพลิงไหม้
คุณลักษณะสังเขป
 - หน้ากากแบบจอกว้าง
 - หน้ากากแบบเต็มหน้า ผลิตตามมาตราฐาน เลนส์ท าด้วยโพลีคาร์โบเนต 
ทนต่อแรงกระแทก ป้องกันรอยขีดข่วนและความร้อน ในขณะทีใ่ห้มุมมองภาพ
แบบพาโรรามา และความคมชัดของภาพ ภายในเป็นหน้ากากคร่ึงหน้าวัสดุ
ท าด้วยยางสังเคราะห์ เอทิลีนโมโนเมอร์ ความต้านทานต่อการเกิดไฟ
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และการกัดกร่อนจากสารเคมีให้ความสบายแก่ผู้ใช้งาน ในระหว่างสวมใส่ 
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ให้ความสบายเป็นพิเศษ
มีระบบการเชื่อมต่อแอร์คลิก เชื่อต่อกับอุปกรณ์ควมคุมก าลังอากาศ
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถยึดวาล์วเข้าทีไ่ด้ง่าย มีระบบส่ือสารได้ด้วยเสียง
ระหว่างผู้ใช้งานและออกแบบให้สามารถต่อวิทยุส่ือสารจากหน้ากากหายใจได้
สายรัดศรีษะ ท าจากคอดตอนสามารถปรับวางเป็นสายคล้องคอ
ช่วยให้วางหน้ากากบนหน้าอกเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 - ชุดอุปกรณ์ควบคุมก าลังอากาศ
เป็นอุปกรณ์จ่ายอากาศชนิด Positive Pressure เป็นสายเส้นเดียว
ไม่มีข้อต่อใดๆ จะท างานโดยอัตโนมัตเมื่อเซ่ือมกับหน้ากาก 
แต่เมื่อไม่ได้เซ่ือมต่อกับหน้ากากจะไม่มีการไหลของอากาศ
สามารถจ่ายอากาศตามความต้องการของผู้ใช้งาน ได้สูงสูดไม่น้อยกว่า 
40 ลิตร/นาที ภายในระยะเวลา 45 นาที มีระบบการจ่ายอากาศ
ควบคุมแรงดันให้คงที ่ปุม่ปลดล็อกจากหน้ากากโดยการกอพร้อมกัน
2 ปุม่ เพือ่ความปลอดภัย ขั้วต่อทีย่ืดหยุ่นและมีความคลองตัว
ท าให้สามารถหมุนรอบได้ทัง้สองแกน สามารถวางต าแหน่งท่อได้ง่าย
โดยไม่ติดขัดในการเคล่ือนไหวช่วยให้เคล่ือนไหวได้อย่างอิสระในพืน้ทีท่ีย่ากล าบาก
 - เกจวัดความดันอากาศ พร้อมอุปกรณ์เตือนแบบเสียงนกหวีด
เกจวัดความดันอากาศผลิดตามมาตรฐาน เกจวัดความดันอากาศมี 2 จุด 
บริเวรถังอากาศต้ังอยู่ใกล้บริเวณตัวลดแรงดันและสายสะพายบ่า 
เพือ่สะดวกแก่การมองเห็น สัญญาณเตือนแบบเสียงนกหวีด
จะถูกติดต้ังไว้ในบริเวณใกล้ชิดกับหูของผู้ใช้
สัญญาณเสียงนกหวีดถูกป้องกันด้วยตะแกรงโลหะเพือ่ป้องกันการเสียหาย
มีเกจวัดสามารถมองเห็นในทีม่ืด หุม้ยางกันกระแทก 
สามารถวัดได้ด้วยระบบ Bar & Mpa
 - ชุดอุปกรณ์สะพายหลัง
ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์สายสะพายบ่า ผลิตจากวัสดุทีไ่ม่ลามไฟ
สามารถทนความร้อนและเปลวไฟได้ดีมีบุนวม เพือ่ความสบายพร้อมแถบ 
สะท้อนแสงทีส่ายรัดและสายคล้องไหล่ท าให้ผู้ใช้มีความปลอดภัย 
 - อุปกรณ์ข้อต่อ RIC/UAC และท่ออากาศส ารอง
ข้อต่อแบบ RIC/UAC เพือ่ให้เคร่ืองช่วยหายใจทุกชุดมีข้อต่อทีเ่หมือนกัน
ส าหรับใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินในการเติมอากาศเข้าไปใหม่
ของพนักงานดับเพลิงทีติ่ดอยู่ภายใน สามรถแชร์ให้ผู้ใช้รายอื่น
แบ่งปันอากาศ เพือ่ออกจากทีป่ลอดภัยในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน



74

 - ถังอัดอากาศ ชนิดถังคาร์บอนคอมโพสิตเป็นถังอัดอากาศ ท าดัวยวัสดุ
คาร์บอนไฟเบอร์ และอลูมิเนียม ถังอัดอากศขนาดไม่น้อยกว่า 6.8 ลิตร  
แรงดัน 300 บาร์ ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 45 นาที ตัวถังมียางกันกระแทก
ทีท่้ายถัง และกลางล าตัวของถังเพือ่ป้องกันการกระแทกจากการตกหรือวาง 
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1989 
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่672 ล าดับที ่2.4
(ส านักปลัดเทศบาล)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 63,000           บาท
1. จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า จ านวน 6,000             บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า จ านวน 1 เคร่ือง 
ส าหรับใช้กรองน้ าด่ืมให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และงานเทศกิจไส้กรองน้ าด่ืมคุณภาพเกรดUSA,น้ าด่ืมสะอาด ปลอดภัย
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1989 
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่670 ล าดับที ่2.3
(ส านักปลัดเทศบาล)
2. จัดซ้ือเคร่ืองซักผ้า จ านวน 18,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองซักผ้า ขนาด 15 กิโลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง 
ใช้ซักล้างท าความสะอาดชุดดับเพลิงหลังจากออกระงับเหตุ
เพือ่ยึดอายุการใช้งานของชุดดับเพลิงฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - เป็นขนาดทีส่ามารถซักผ้าแห้งได้คร้ังละไม่น้อยกว่าทีก่ าหนด
 - เป็นเคร่ืองแบบถังเด่ียว เปิดฝาบน
 - เป็นไปตามรายละเอียดบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่670 ล าดับที ่2.3
(ส านักปลัดเทศบาล)
3. จัดซ้ือตู้เย็น จ านวน 26,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เย็นขนาด 5 คิว จ านวน 4 ตู้ 
เพือ่ใช้ในการเก็บรักษาอาหารและน้ าด่ืมส าหรับพนักงานฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและงานเทศกิจ
 - ขนาดทีก่ าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า
 - เป็นรุ่นทีรั่บฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 - เป็นไปตามรายละเอียดบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่670 ล าดับที ่2.3
(ส านักปลัดเทศบาล)
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4. จัดซ้ือไมโครเวฟ จ านวน 13,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือไมโครเวฟ จ านวน 1 เคร่ือง 

เพือ่ให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานเทศกิจ
ใช้อุ่นอาหารขณะนอนเวรเตีรยมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่
 - เป็นเตาไมโครเวฟผสมระบบย่าง
 - ความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร
 - เป็นไปตามรายละเอียดบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่670 ล าดับที ่2.3
(ส านักปลัดเทศบาล)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 55,000           บาท
จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ 
เคร่ืองยนต์เบนซิน พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 เคร่ือง 
เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในพืน้ทีท่ีม่ีแสงสว่างไม่เพียงพอ
 - ขนาด 3 กิโลวัตต์ เป็นเคร่ืองยนต์เบนซิน
 - ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดกีโลวัตต์ขั้นต่ า
 - เป็นไปตามรายละเอียดบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่670 ล าดับที ่2.2
(ส านักปลัดเทศบาล)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 35,400           บาท
จัดซ้ือ TV LED

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ TV LED ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง 
ส าหรับดูข่าวสารและสร้างความบรรเทิงให้กับพนักงานดับเพลิงทีอ่ยู่เวร
เตรียมความพร้อมประจ าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - จอภาพไม่น้อยกว่าแบบ Full HD ความละเอียดภาพ
ระดับ 1,920 x 1,080 จุด
 - ให้ภาพเคล่ือนไหว ต่อเนื่อง นุ่มนวล
 - ปรับภาพคมชัด แม้ในแหล่งสัญญาณคุณภาพต่ า ลดสัญญาณรบกวน
 - เป็นไปตามรายละเอียดบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่670 ข้อ 2.2
(ส านักปลัดเทศบาล)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 66,000           บาท
จัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศ

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 
เป็นเคร่ืองอัดอากาศชนิดลูกสูบอัด 2 คร้ัง/ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 2 สูบ 
มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า ถังอากาศท าด้วยเหล็ก 
ความจุไม่น้อยกว่า 300 ลิตร ส าหรับใช้ท าความสะอาดรถดับเพลิง
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 - เป็นเคร่ืองอัดอากาศชนิดลูกสูบอัด 2 คร้ัง/ขั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 2 สูบ 
มีการ์ดป้องกันระบายความร้อนด้วยอากาศ ติดต้ังบนถังนอนแบบอยู่กับที่
 - มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า 380 โวลต์ 3 เฟส
 - สามารถอัดอากาศทีม่ีความดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 10 บาร์
 - เป็นไปตามรายละเอียดบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่671 ล าดับที ่2.5
(ส านักปลัดเทศบาล)
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมแซม
บ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(ส านักปลัดเทศบาล)
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,000,000      บาท
ค่าส่ิงก่อสร้างและสาธารณูปการ รวม 1,900,000       บาท
1. โครงการติดต้ังเสารับส่งสัญญาณวิทยุส่ือสารพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 150,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าติดต้ังเสารับส่งสัญญาณวิทยุส่ือสารพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ต้น พร้อมสายน าสัญญาณจากแผงยอดเสาสู่เคร่ืองแม่ข่าย 
เพือ่ให้มีประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสาร มีความรวดเร็วและชัดเจนขึ้น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่504 ข้อ 8
(ส านักปลัดเทศบาล)
2. โครงการติดต้ังระบบสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าผ่าระบบฟาราเดย์ จ านวน 250,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าติดต้ังระบบสายล่อฟ้าอาคารส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เพือ่ป้องกันฟ้าฝ่า 
จ านวน 1 ชุด ส าหรับป้องกันไม่หน่วยงานและเจ้าหน้าที ่
ทีก่ าลังปฏิบัติหน้าทีป่ระจ าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และงานเทศกิจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่505 ข้อ 9
(ส านักปลัดเทศบาล)
3. โครงการปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต จ านวน 1,500,000       บาท
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ภายในสถานีดับเพลิง เทศบาลนครแม่สอด
เพือ่ปรับทัศนียภาพภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส าหรับ
เจ้าหน้าที ่และประชาชนทีม่าติดต่อราชการ
รายละเอียดสังเขป
 - ทีจ่อดรถและหลังคาคลุม
 - หลังคาเซ่ือมอาคารหลังเก่าชั้น 2
 - ปรับปรุงห้องวิทยุเก่า
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 - ติดต้ังปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณภัย
 - ปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วม ขั้น 1
 - ทาสีอาคารเก่าและร้ัว
 - ตามแบบแปลนของเทศบาล
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิม่เติม คร้ังที ่2
หน้าที ่29 ข้อ 1
(ส านักปลัดเทศบาล)
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 100,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของส่ิงก่อสร้าง
เช่น อาคาร บ้านพัก รวมถึงส่ิงก่อสร้างต่างๆ
(ส านักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศึกษา รวม 239,187,200   บาท
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 15,753,500   บาท

งบบุคลากร รวม 11,484,800   บาท
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 11,484,800   บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 7,641,960      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน   
(กองการศึกษา)
เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 243,800        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรายเดือน 
ของผู้บริหารเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิม่ตามคุณวุฒิ 
ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ 
และเงินเพิม่อื่น ๆ
(กองการศึกษา)
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 121,200        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(อ านวยการกลาง) และต าแหน่งหัวหน้าฝุายแผนงานและโครงการ
(อ านวยการต้น) 
(กองการศึกษา)
เงินวิทยฐานะ จ านวน 134,400        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินวิทยฐานะบุคลาการทางการศึกษา
(ต าแหน่งศึกษานิเทศก)์
(กองการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,923,440      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง
ทีป่ฏิบัติหน้าทีใ่นเทศบาล
(กองการศึกษา)
เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 420,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ทีป่ฏิบัติหน้าทีใ่นเทศบาล
(กองการศึกษา)

แผนงานการศึกษา
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งบด าเนินงาน รวม 2,742,300     บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,300       บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 40,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าทีท่้องถิ่นปฏิบัติงาน
ตามหน้าทีป่กติโดยปฏิบัติงานในทีต้ั่งส านักงานหรือโดยปฏิบัติงาน
นอกทีต้ั่งส านักงานหรือปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะซ่ึงได้ปฏิบัติงานนั้นๆ
นอกเวลาราชการของวันท าการปกติ
(กองการศึกษา)
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 43,200          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
(กองการศึกษา)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 47,100          บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
(กองการศึกษา)
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ จ านวน 100,000        บาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาล เช่น ค่าตอบแทน
ค่าใชส้อย รวม 1,830,000     บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 100,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ เช่น 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม หนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดท าวารสาร 
แผ่นพับ แผ่นปลิวโปสเตอร์ค่ารับวารสารต่าง ๆ ระเบียบกฎหมาย 
คู่มือปฏิบัติราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบีย้ประกันภัยรถราชการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาแรงงานท าของต่าง ๆ 
(กองการศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย จ านวน 1,530,000      บาท
หมวดอื่น ๆ
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานครูและบุคลากร จ านวน 100,000        บาท
ทางการศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พนักงานครูเทศบาลและบุคลกรทางการศึกษา เช่น ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิธีเปิด-ปิด อาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าจัดท าคู่มือต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าเช่าทีพ่ักฯลฯ
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 252 ข้อ 67
(กองการศึกษา)
2. โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการศึกษาครูและบุคลากร จ านวน 900,000        บาท
ทางการศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทัศนศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าอาหาร
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจัดท าปูาย
ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 252 ข้อ 68
(กองการศึกษา)
3. โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มส าหรับครูผู้ช่วย จ านวน 80,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มส าหรับครูผู้ช่วย เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าพิธีเปิด-ปิด
ค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตกแต่งสถานที ่
ค่าจัดท าปูาย ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 253 ข้อ 69
(กองการศึกษา)
4. โครงการอบรมคุณธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 200,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรมครู
และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าพิธีเปิด-ปิด
ค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ค่าจัดตกแต่งสถานที ่ ค่าจัดท าปูาย ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 228 ข้อ 6
(กองการศึกษา)
5. โครงการสัมมนาทางวิชาการคณะกรรมการการศึกษา จ านวน 50,000          บาท
เทศบาลนครแม่สอด

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ
คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครแม่สอด เช่น ค่าวัสดุส านักงาน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุม ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร  ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
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 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีม่ท 0893.3/ว1316 
ลงวันที ่4 ม.ีค. 2559 เร่ือง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่253 ล าดับที ่70
(กองการศึกษา)
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 200,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง    
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ           
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน     
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555จนถึง(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
(กองการศึกษา)
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาเพือ่ให้สามารถใช้การได้ตามปกติ 
โดยมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างด าเนินการหรือเป็นการจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกให้ด าเนินการซ่อมแซม โดย อปท.ด าเนินการ
จัดซ้ือส่ิงของเอง
(กองการศึกษา)
ค่าวัสดุ รวม 570,000       บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษต่าง ๆ 
หมึกโรเนียว ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตรายาง ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าน้ าด่ืมและอื่น ๆทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน
(กองการศึกษา)
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ ปล๊ัก สวิทซ์ และอื่น ๆ
(กองการศึกษา)
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด 
ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า ชุดถ้วยกาแฟ กระติกน้ าแข็ง จานรองแก้วถาด 
น้ ายาท าความสะอาด และอื่น ๆ
(กองการศึกษา)



83

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000          บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์

และรถตัดหญ้า เช่น อะไหล่ เคร่ืองยนต์แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน 
กรองเคร่ือง น้ ากล่ัน หัวเทียน และอื่น ๆ 
(กองการศึกษา)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 200,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่าง ๆ ของรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า
(กองการศึกษา)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ เช่น 
เวชภัณฑ์ ส าลี ผ้าพันแผล และอื่น ๆ
(กองการศึกษา)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก่ัน สี ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ และอื่น ๆ
(กองการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์
กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ต่าง ๆ และอื่น ๆ
(กองการศึกษา)
ค่าสาธารณูปโภค รวม 112,000       บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 36,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของหน่วยงาน
(กองการศึกษา)
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 76,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคม ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต
และอื่น ๆ
(กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 1,526,400     บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,526,400     บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 204,000        บาท
1. จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 27,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ส าหรับส านักงาน
จ านวน 3 ชุด โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้  

1. โต๊ะท างานท าจากเหล็ก ขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 
120x62x72 ซม. ตัวโต๊ะท าจากแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร 
เคลือบกันสนิม หน้าโต๊ะท าด้วย PVC มีขาเหยียบส าหรับพักเท้า
จ านวน 3 หลัง

2. เก้าอี้ส านักงานล้อเล่ือน แบบมีพนักพิง พร้อมทีเ่ท้าแขน ขนาดกว้าง
ไมน้อยกว่า 54 ซม. x ลึกไม่น้อยกว่า 58 ซม.x ความสูงระยะต่ าสุด
ไม่น้อยกว่า 80 ซม.ปรับระดับสูง-ต่ าได้ หุม้ด้วยหนังเทียม จ านวน 3 ตัว
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่673  ล าดับที ่2
(กองการศึกษา)
2. จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 28,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เก้าอี้ส านักงานล้อเล่ือน แบบมีพนักพิง 
พร้อมทีเ่ท้าแขน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 54 ซม. x ลึกไม่น้อยกว่า 58 ซม.x 
ความสูงระยะต่ าสุดไม่น้อยกว่า 80 ซม.ปรับระดับสูง-ต่ าได้ 
หุม้ด้วยหนังเทียม จ านวน 10 ตัว
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่673  ล าดับที ่1
(กองการศึกษา)
3. จัดซ้ือตู้เหล็ก 3 ล้ินชัก จ านวน 4,000            บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 3 ล้ินชัก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
42 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 56 ซม.สูงไม่น้อยกว่า 92 ซม. ท าจากแผ่นเหล็กหนา
ไม่น้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร จ านวน 1 ตู้ 
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่674  ล าดับที ่3
(กองการศึกษา)
4. จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟูม ขนาด 40 ช่อง จ านวน 11,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟูม 4 ชั้น 40 ช่อง
แบบมีล้อเล่ือน ขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 85x27x175 ซม.
จ านวน 2 หลัง (ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ืองการต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่674  ล าดับที ่5
(กองการศึกษา)
5. จัดซ้ือเก้าอี้บุนวม จ านวน 45,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้บุนวม แบบมีทีน่ั่งและพนักพิง ขาเหล็ก
ชุปโครมเมียม บุฟองน้ าหุม้หนังเทียม ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 
ไม่น้อยกว่า 44 x 54 x 90 ซม. จ านวน 50 ตัว
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ืองการต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่674  ล าดับที ่8
(กองการศึกษา)
6. จัดซ้ือโต๊ะประชุมขนาด 12 ทีน่ั่ง พร้อมเก้าอี้ จ านวน 46,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุมขนาด 12 ทีน่ั่ง พร้อมเก้าอี้
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. ชุดโต๊ะประชุม ขนาด 12 ทีน่ั่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. 
ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 70 ซม.จ านวน 1 ชุด

2. เก้าอี้ส าหรับประชุม ล้อเล่ือน แบบมีพนักพิง จ านวน 12 ตัว
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่674  ล าดับที ่7
(กองการศึกษา)
7. จัดซ้ือแท่นกล่าวรายงาน (โพเดียม) จ านวน 21,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแท่นกล่าวรายงาน (โพเดียม) ส าหรับใช้ในการ
จัดงานขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 75x40x110 ซม. จ านวน 2 แท่น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติมคร้ังที ่2
หน้าที ่34 ล าดับที ่2
(กองการศึกษา)
8. จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารกระจก จ านวน 22,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
 115 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 38 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 84 ซม.  จ านวน 4 หลัง 
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่674  ล าดับที ่6
(กองการศึกษา)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 957,000        บาท
จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้แค็บ ขับเคล่ือน 4 ล้อ

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้แค็บ 
4 ประตู ขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ พร้อมกระบะส าเร็จรูป และเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 คัน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ มกราคม 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่681  ล าดับที ่38
(กองการศึกษา)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 123,000        บาท
1. จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จ านวน 75,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล
พร้อมอุปกรณ์เสริม จ านวน 1 ชุด คุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้

1. เป็นกล้องดิจิตอลชนิด Mirorless
2. เซนเซอร์ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 24 MP 
3. เซนเซอร์ถ่ายภาพชนิด Full Frame
4. รองรับการเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สาย
5. มีจอ LCD แสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 นิ้ว
6. สามารถบันทึกไฟล์วิดิโอความละเอียด 3840 x 2160 พิกเซล หรือดีกว่า
7. มีระบบโฟกัส จ านวนไม่น้อยกว่า 40 จุด
8. มีระบบตรวจจับใบหน้า 
9. สามารถเปล่ียนชุดเล่นถ่ายภาพได้
10. ตัวกล้องมาพร้อมชุดเลนส์ส าหรับถ่ายภาพ

(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่676  ล าดับที ่17
(กองการศึกษา)
2. จัดซ้ือเลนส์ถ่ายภาพ จ านวน 48,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเลนส์ถ่ายภาพ เทเลโฟโต้ซูม ส าหรับ
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จ านวน 1 ชุด คุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้

1. เป็นเลนส์ทีส่ามารถใช้กับกล้องถ่ายภาพรุ่นทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
2. เป็นเลนชนิดเทเลโฟโต้ซูม ระยะทางยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 180mm

และระยะทางยาวโฟกัสต่ าสุด 100mm หรือน้อยกว่า
3. เลนส์ถ่ายภาพชนิด FullFrame
4. ระยะรูรับแสงกว้างสุด f4.5 หรือน้อยกว่า (ตามราคาท้องถิ่น) 
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่676  ล าดับที ่18
(กองการศึกษา)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 242,400        บาท
1. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 จ านวน 176,000        บาท
*(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที ่1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ส าหรับใช้ภายใน
กองการศึกษาจ านวน 8 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้่องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย

2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

3. มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

   1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ทีม่ีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

   2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
 ทีส่ามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

   3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่ีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
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4. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9. มีแปูนพิมพ์และเมาส์
10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที ่
15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0210.5/9085 ลงวันที ่21 สิงหาคม 2554 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
แนวทางการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่678  ล าดับที ่28
(กองการศึกษา)
2. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 5,200            บาท
(18 หน้า/นาท)ี

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี จ านวน 2 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท(ีppm)
3. มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
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4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

5. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที ่
15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0210.5/9085 ลงวันที ่21 สิงหาคม 2554 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
แนวทางการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่679  ล าดับที ่31 (กองการศึกษา)
3. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 17,200          บาท
 (Ink Tank Printer)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้

1. เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 

ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาท(ีppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาท(ีipm)

4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4

ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาท(ีppm) หรือ 5 ภาพต่อนาท(ีipm)
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที ่
15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0210.5/9085 ลงวันที ่21 สิงหาคม 2554 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
แนวทางการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่679  ล าดับที ่32
(กองการศึกษา)
4. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง จ านวน 16,000          บาท
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพM์ultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 2 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier 
, Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน

2. เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 

ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาท(ีppm) หรือ 8 ภาพต่อนาท(ีipm)

5. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4

ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท(ีppm) หรือ 5 ภาพต่อนาท(ีipm)
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 

1,200x600 dpi
8. มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
9. สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า
10. สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
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11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13.  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้

14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที ่
15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0210.5/9085 ลงวันที ่21 สิงหาคม 2554 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
แนวทางการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่679  ล าดับที ่33
(กองการศึกษา)
5.  จัดซ้ือสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ จ านวน 18,000          บาท
แบบที ่1 

เพือ่จ่ายเป็นค่าสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสาร ระดับ
ศูนย์บริการ แบบที ่1 จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. เป็นสแกนเนอร์ชนิดปูอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ
(Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

2. สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
3. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
4. มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
5. สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
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6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที ่
15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0210.5/9085 ลงวันที ่21 สิงหาคม 2554 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
แนวทางการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่680  ล าดับที ่35
(กองการศึกษา)
6. จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 10,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 
จ านวน 4 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

2. สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0210.5/9085 ลงวันที ่21 สิงหาคม 2554 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
แนวทางการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่680  ล าดับที ่37
(กองการศึกษา)
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งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 156,969,350  บาท
งบบุคลากร รวม 107,965,820  บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 107,965,820  บาท
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จ านวน 89,206,200    บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของ
พนักงานครูเทศบาล  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของ
พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2674ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562
(กองการศึกษา)
เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล จ านวน 2,724,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว
และเงินค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่พนักงานครูเทศบาล
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562
(กองการศึกษา)
เงินวิทยฐานะ จ านวน 6,739,200      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่พนักงานครูเทศบาล และ
พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2674ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562
(กองการศึกษา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 1,390,140      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างให้ลูกจ้างประจ า และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า
(ต าแหน่งภารโรง) 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562
(กองการศึกษา)
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เงินเพิม่ต่าง ๆ ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 2,580            บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ลูกจ้างประจ า

(ต าแหน่งภารโรง)  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562

 (กองการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 7,121,600      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทัว่ไป 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัว่ไป ต าแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2674ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562
(กองการศึกษา)
เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 782,100        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างตามภารกิจ
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทัว่ไป  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างตามภารกิจ

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2674ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562
(กองการศึกษา)

งบด าเนินงาน รวม 29,367,530   บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000       บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ จ านวน 50,000          บาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาล เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานทีเ่กิดจาการปฏิบัติหน้าที ่ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562  
(กองการศึกษา)

และพนักงานจ้างทัว่ไป ต าแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000          บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2674ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562
(กองการศึกษา)
ค่าใชส้อย รวม 17,960,670   บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 17,960,670    บาท
หมวดอื่น ๆ
1. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร/ปราชญ์ 
ค่าเกียรติบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าปูาย ฯลฯ
ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียกันได้
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรการการพานักเรียน
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ
เนตรนารี และยุวกาชาด ลงวันที ่30 พฤษภาคม พ.ศ.2551
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่253 ล าดับที ่71
(กองการศึกษา)
2. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนา จ านวน 50,000          บาท
ระบบบริหารสถานศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นฐาน เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าตกแต่งสถานที ่ค่ารูปเล่มเอกสาร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าปูาย ฯลฯ ทุกรายการสามารถ
ถัวเฉล่ียกันได้
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่254 ล าดับที ่72
(กองการศึกษา)
3. โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาการปฐมวัยสู่ จ านวน 50,000          บาท
มาตรฐานสากล

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ Open House
เปิดบ้านวิชาการปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าเกียรติบัตร ค่าโล่ ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าอาหาร 
อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าตกแต่งสถานที ่ค่ารูปเล่มเอกสาร ค่าจัดท าปูาย 
บูธนิทรรศการและอื่น ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่247 ล าดับที ่56
(กองการศึกษา)
4. โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาครูปฐมวัยก้าวไกล 4.0 จ านวน 50,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนา
ครูปฐมวัยก้าวไกล 4.0 เช่น เงินค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าวัสดุส านักงาน
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที ่ค่าเกียรติบัตร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
อาหารกลางวัน ค่ารูปเล่มเอกสาร ค่าจัดท าปูาย ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565
หน้าที ่242 ล าดับที ่48
(กองการศึกษา)

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
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5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 17,780,670    บาท
5.1  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 16,060,600    บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนสังกัดโรงเรียน

เทศบาลนครแม่สอด ระดับอนุบาล – ป.6  ภาคเรียนที ่2/2562
จ านวนนักเรียน 3,508 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 100 วัน
เป็นเงิน 7,016,000 บาท  ภาคเรียนที ่1/2563 จ านวนนักเรียน
3,690 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 100 วัน เป็นเงิน 7,380,000 บาท
รวมเป็นเงิน 14,396,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลนครแม่สอด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีรั่บถ่ายโอนจาก
กรมการศาสนา ภาคเรียนที ่2/2562 จ านวนนักเรียน 329 คน ๆ ละ
20 บาท จ านวน 120 วัน เป็นเงิน 789,600 บาท ภาคเรียนที ่1/2563
จ านวนนักเรียน 350 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 125 วัน เป็นเงิน
875,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,644,600 บาท
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
(กองการศึกษา)

5.2 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวน 559,300        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่ายโอนภารกิจ
จากกรมการศาสนา อัตราคนละ 1,700 บาท จ านวนนักเรียน
329 คน  เป็นเงิน 559,300 บาท
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
(กองการศึกษา)

5.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 371,770        บาท
 - ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ านวน 371,770 บาท
1. ค่าหนังสือเรียน จ านวน 329 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี

เป็นเงิน 65,800 บาท
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 329 คน ๆ ละ 100 บาท/ภาคเรียน

จ านวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 65,800 บาท 
3. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวน 329 คน ๆ ละ 300 บาท/ปี

เป็นเงิน 98,700 บาท
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4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 329 คน ๆ ละ 215 บาท/ภาคเรียน
จ านวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 141,470  บาท 
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
(กองการศึกษา)

5.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู จ านวน 789,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดโรงเรียน

เทศบาลนครแม่สอด 
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
(กองการศึกษา)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า 259 ข้อ 89
(กองการศึกษา)
ค่าวัสดุ รวม 9,096,860     บาท
ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 40,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษต่าง ๆ หมึกโรเนียว
ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตรายาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าน้ าด่ืมและอื่น ๆ
ทีใ่ช้ในการปฎิบัติงาน
(กองการศึกษา)
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุต่าง ๆ  
(กองการศึกษา)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ (กองการศึกษา)  
วัสดุคอมพิวเตอร์

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000          บาท
กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ต่าง ๆ และอื่น ๆ
(กองการศึกษา)
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000          บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี 

ตะปู เหล็ก ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ดิน ทราย และอื่น ๆ
(กองการศึกษา)
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าการเกษตรต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
การเกษตร ยาก าจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธุพ์ืช และอื่น ๆ
(กองการศึกษา)
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 8,966,860      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม ส าหรับเด็กก่อนประถมศึกษา 
และประถมศึกษา  ให้แก่

 -  โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด  ภาคเรียนที ่2/2562
จ านวนนักเรียน 3,508 คน ๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 130 วัน 
เป็นเงิน 3,361,014.80 บาท ภาคเรียนที ่1/2563 จ านวนนักเรียน
3,690 คน ๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 130 วัน  เป็นเงิน 3,535,389 บาท
รวมเป็นเงิน 6,896,403.80 บาท

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทีรั่บถ่ายโอนจากกรมการศาสนา ภาคเรียนที ่2/2562 จ านวน
นักเรียน 329 คน ๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 130 วัน เป็นเงิน
315,214.90 บาท ภาคเรียนที ่1/2563 จ านวนนักเรียน 350 คน
คนละ 7.37 บาท จ านวน 130 วัน เป็นเงิน 335,335 บาท 
รวมเป็นเงิน 650,544.90 บาท

 - โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)
ภาคเรียนที ่2/2562 จ านวนนักเรียน 722 คน ๆ ละ 7.37 บาท
จ านวน 130 วัน เป็นเงิน 691,748.20 บาท ภาคเรียนที ่1/2563
จ านวนนักเรียน 760 คน ๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 130 วัน
เป็นเงิน 728,156 บาท รวมเป็นเงิน 1,419,904.20 บาท
รวมทัง้ส้ิน 8,966,857.90 บาท แต่ต้ังจ่ายจ านวน 8,966,860 บาท
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
(กองการศึกษา)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,210,000     บาท
ค่าไฟฟูา จ านวน 1,400,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาของหน่วยงาน  (กองการศึกษา)
ค่าน้ าประปา จ านวน 800,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาของหน่วยงาน  (กองการศึกษา)
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน  (กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 1,250,000     บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000       บาท
ครุภัณฑ์อื่น จ านวน 500,000        บาท
จัดซ้ือครุภัณฑ์สนามเด็กเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์สนามเด็กเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครแม่สอด 
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร จ านวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้

1. เสาหลัก ผลิตจากเสาเหล็กท่อกลม ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร  อบส่ีฝุุน Powder Coating 
สีทีใ่ช้เป็นสีทีผ่่านการรับรองว่าปลอดภัยส าหรับเด็ก 
ผสมสารปูองกัน UV ลดการซีดจางจากแสงอาทิตย์ซ่ึงเหมาะ 
ส าหรับงานกลางแจ้งโดยเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า  6 ต้น 

2. หลังคาเต่า : ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) 
Food Grade ในระบบแม่พิมพ์เหวีย่ง ผนังสองชั้น สีปลอดสารพิษ 
ปลอดภัยส าหรับเด็ก ผสมสารกันแสง UV ไม่ซีดจางง่าย
ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 ซม. 
ยาว 110 ซม. สูง 45 ซม. จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น

3. แผ่นพืน้ : ผลิตจากแผ่นเหล็ก เนื้อหนาเป็นชิ้นเดียวตลอด
ทัง้แผ่น พับเข้ามุมเสากลมปลอดภัย ชุบเคลือบกันสนิม
อย่างดี ท าสีฝุุนกันสนิมทัง้ชิ้น Powder Coated 
กันรอยขูดขีด มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 67 ซม. ยาว 79 ซม. 
หนา 5 ซม. จ านวน 1 ชิ้น และ กว้าง 62 ซม. ยาว 62 ซม. 
หนา 5 ซม. จ านวน 1 ชิ้น แผ่นพืน้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น

4. สไลเดอร์คู่  : ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) 
ในระบบแม่พิมพ์เหวีย่ง ผนังสองชั้น มีส่วนผสมของสารกันแสง UV
ไม่ซีดจางง่าย สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยส าหรับเด็ก ชิ้นส่วนพลาสติก
ได้รับการออกแบบลบเหล่ียมมุม มีคุณสมบัติยืดหยุ่น มีขนาดและ
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ความหนาทีส่ามารถรองรับน้ าหนักได้ดี ทนต่อแรงกระแทก แดด 
และความร้อนได้เป็นอย่างดี  มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 69 ซม. 
ยาว 117 ซม. หนา 6 ซม. จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น  

5. ผนังกันตกพลาสติก  : ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน
 (LLDPE) ผลิตในระบบแม่พิมพ์เหวีย่ง ผนังสองชั้น มีส่วนผสมของ
สารกันแสง UV ไม่ซีดจางง่าย สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยส าหรับเด็ก
ชิ้นส่วนพลาสติกได้รับการออกแบบลบเหล่ียมมุม มีขนาด
ไม่น้อยกว่า กว้าง 69 ซม. สูง 85 ซม. หนา 5 ซม. สูง 77 ซม. 
หนา 4 ซม. จ านวนไม่น้อย 2 ชิ้น จ านวน 1 ชิ้น และ กว้าง 54 ซม. 

6. บันได พร้อมราวจับ : ผลิตจากเหล็ก เนื้อหนา อบสีฝุุน 
Powder Coated สีทีใ่ช้เป็นสีทีผ่่านการรับรองว่าปลอดภัย 
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 40 ซม.
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

7. สไลเดอร์วน: ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) 
ในระบบแม่พิมพ์เหวีย่ง ผนังสองชั้น มีส่วนผสมของสารกันแสง UV
ไม่ซีดจางง่าย สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยส าหรับเด็ก ชิ้นส่วนพลาสติก
ได้รับการออกแบบลบเหล่ียมมุม มีคุณสมบัติยืดหยุ่น มีขนาด
และความหนาทีส่ามารถรองรับน้ าหนักได้ดี ทนต่อแรงกระแทก แดด 
และความร้อนได้เป็นอย่างดี  มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 42 ซม. 
ยาว 76 ซม. สูง 75 ซม. จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น 

8. ม้าน้ าประดับเสา :  ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE)
ผลิตในะบบแม่พิมพ์เหวีย่ง ผนังสองชั้นมีส่วนผสมของสารกันแสง UV 
ไม่ซีดจางง่าย สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยส าหรับเด็ก ชิ้นส่วนพลาสติก
ได้รับการออกแบบลบเหล่ียมมุม มีคุณสมบัติยืดหยุ่น มีขนาด
และความหนาทีท่นต่อ แดด และความร้อนได้เป็นอย่างดี  มีขนาด
ไม่น้อยกว่ากว้าง 32 ซม.  สูง 65 ซม. หนา 6 ซม. จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น 

9. บ่อบอล เสาโครงสร้างผลิตจากเหล็กกัลวาไนซ์ชุบเคลือบ
กันสนิมในตัวห่อหุม้ด้วยฟองน าห่อPVCชนิดสีปลอดภัยฟองน้ า
คุณภาพดีอย่างหนาซับแรงกระแทกห่อหุม้มิดชิดสวยงาม ชิ้นส่วน
เคร่ืองเล่นพลาสติกผลิตจากพลาสติก LLDPEปลอดภัยส าหรับเด็ก
แบบผนังคู่ 2 ชั้นแข็งแรงทนทานปลอดภัยเพราะลบเหล่ียมมุม
กันชนกระแทกท าความสะอาดง่ายผ่านการทดสอบมาตรฐาน
สินค้าเกี่ยวกับวัสดุทีใ่ช้ในการผลิตเพือ่ความปลอดภัยในการ
ใช้งานส าหรับเด็ก ( EN71) เหมาะส าหรับเด็กอายุ 3- 6 ปี
ห้องบอลในร่มบิวท์อินเหมาะส าหรับโรงเรียนอนุบาลสถานรับเล้ียง
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เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพือ่ส่งเสริมพัฒนาการเพือ่การเรียนรู้จากการ
เล่นฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่และการสร้างสมดุล
ทรงตัวบริหารร่างกายอย่างปลอดภัยเป็นครุภัณฑ์พัฒนาการเรียนรู้
ทางด้านร่างกายสติปัญญาและสังคมส าหรับเด็กปฐมวัยซ่ึงเด็กใน
วัยแห่งการเรียนรู้นี้จะได้พัฒนาเครือข่ายใยสมองให้เชื่อมต่อกัน
เพือ่ให้เด็กได้มีพัฒนาทีดี่อย่างสมดุลครบทุกด้านและส่งผลต่อการ
เรียนรู้ทีดี่ต่อไปในอนาคตผลิตจากวัสดุเกรดเอ.ทุกชิ้นส่วนคุณภาพ
มาตรฐานค านึงถึงความปลอดภัยสูงสุด

10. รายละเอียดคุณลักษณะ  ขนาดเมื่อติดต้ังเสร็จแล้ว 
มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.10 เมตร ยาว 3.50  เมตร  สูง 2.50 เมตร 

11. เสาหลัก : ผลิตจากเสาเหล็กท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
7 เซนติเมตร  อบส่ีฝุุน Powder Coating สีทีใ่ช้เป็นสีทีผ่่านการ
รับรองว่าปลอดภัยส าหรับเด็ก ผสมสารปูองกัน UV ลดการซีดจาง
จากแสงอาทิตย์ซ่ึงเหมาะ ส าหรับงานกลางแจ้งโดยเฉพาะ  จ านวน
ไม่น้อยกว่า  6 ต้น 

12.หลังคาสิงโตทะเล : ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน
 (LLDPE) Food Grade ในระบบแม่พิมพ์เหวีย่ง ผนังสองชั้น 
สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยส าหรับเด็ก ผสมสารกันแสง UV 
ไม่ซีดจางง่าย ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก มีขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 70 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 80 ซม. จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น

13. แผ่นพืน้ : ผลิตจากแผ่นเหล็ก เนื้อหนาเป็นชิ้นเดียว
ตลอดทัง้แผ่น พับเข้ามุมเสากลมปลอดภัย ชุบเคลือบกันสนิม 
อย่างดี ท าสีฝุุนกันสนิมทัง้ชิ้น Powder Coated  กันรอยขูดขีด 
มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 62 ซม. ยาว 79 ซม. หนา 5 ซม. 
จ านวน 1 ชิ้น และ กว้าง 62 ซม. ยาว 62 ซม. หนา 5 ซม. 
จ านวน 1 ชิ้น แผ่นพืน้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น

14. สไลเดอร์เด่ียว  : ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) 
ในระบบแม่พิมพ์เหวีย่ง ผนังสองชั้น มีส่วนผสมของสารกันแสง UV ไม่ซีดจางง่าย 
สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยส าหรับเด็ก ชิ้นส่วนพลาสติกได้รับการออกแบบ
ลบเหล่ียมมุม มีคุณสมบัติยืดหยุ่น มีขนาดและความหนาทีส่ามารถรองรับน้ าหนัก
ได้ดี ทนต่อแรงกระแทก แดด และความร้อนได้เป็นอย่างดี  มีขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 40 ซม. ยาว 110 ซม. หนา 5 ซม. จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น  

15. ผนังกันตกพลาสติก  : ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) 
ผลิตในระบบแม่พิมพ์เหวีย่ง ผนังสองชั้น มีส่วนผสมของสารกันแสง UV 
ไม่ซีดจางง่าย สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยส าหรับเด็ก ชิ้นส่วนพลาสติก
ได้รับการออกแบบลบเหล่ียมมุม มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 69 ซม. สูง 85 ซม. 
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หนา 5 ซม. จ านวน 1 ชิ้น และ กว้าง 54 ซม. สูง 77 ซม. หนา 4 ซม. 
จ านวนไม่น้อย 2 ชิ้น

16. บันได พร้อมราวจับ : ผลิตจากเหล็ก เนื้อหนา อบสีฝุุน  
Powder Coated สีทีใ่ช้เป็นสีทีผ่่านการรับรองว่าปลอดภัย 
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 40 ซม. จ านนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ชุด

17. สไลเดอร์วน: ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) 
ในระบบแม่พิมพ์เหวีย่ง ผนังสองชั้น มีส่วนผสมของสารกันแสง UV 
ไม่ซีดจางง่าย สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยส าหรับเด็ก ชิ้นส่วนพลาสติก
ได้รับการออกแบบลบเหล่ียมมุม มีคุณสมบัติยืดหยุ่น มีขนาดและ
ความหนาทีส่ามารถรองรับน้ าหนักได้ดี ทนต่อแรงกระแทก แดด 
และความร้อนได้เป็นอย่างดี  มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 42 ซม. 
ยาว 76 ซม. สูง 75 ซม. จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น 

18. ปลาประดับเสา :  ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) 
ผลิตในระบบแม่พิมพ์เหวีย่ง ผนังสองชั้นมีส่วนผสมของสารกันแสง UV 
ไม่ซีดจางง่าย สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยส าหรับเด็ก ชิ้นส่วนพลาสติกได้
รับการออกแบบลบเหล่ียมมุม มีคุณสมบัติยืดหยุ่น มีขนาดและ
ความหนาทีท่นต่อ แดด และความร้อนได้เป็นอย่างดี  มีขนาด
ไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม.  ยาว 50 ซม. หนา 6 ซม. จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น 

20. กุ๊กไก่โยกเยก  คุณลักษณะ  มีขนาดไม่น้อยกว่า  
45  X 80  X 49  เซนติเมตร  ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน LLDPE
เกรดเอ คุณภาพสูง(food grade ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัย
ของเม็ดพลาสติกจากองค์การอาหารและยา) ด้วยกรรมวิธีการ
หล่อขึ้นรูปชนิดแม่พิมพ์เหวีย่งชิ้นต่อชิ้น ผนังสองชั้น จึงมีคุณสมบัติพิเศษ
ยืดหยุ่น แข็งแรง ทนทาน พลาสติกเนื้อเหนียวไม่แตกหรือเปราะหักง่าย  
รับน้ าหนักได้ดี น้ าหนักเบา ไม่มีกล่ิน สีทีใ่ช้เป็นสีทีป่ลอดภัยส าหรับเด็ก 
non-toxic มาตรฐาน มอก.816-2556

21. กบโยกเยกคุณลักษณะ  มีขนาดไม่น้อยกว่า  42  X 125  X 45
เซนติเมตร  ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน LLDPE เกรดเอ คุณภาพสูง
 (food grade ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยของเม็ดพลาสติก
จากองค์การอาหารและยา) ด้วยกรรมวิธีการหล่อขึ้นรูปชนิดแม่พิมพ์
เหวีย่งชิ้นต่อชิ้น ผนังสองชั้น จึงมีคุณสมบัติพิเศษยืดหยุ่น แข็งแรง 
ทนทาน พลาสติกเนื้อเหนียวไม่แตกหรือเปราะหักง่าย  รับน้ าหนัก
ได้ดี น้ าหนักเบา ไม่มีกล่ิน สีทีใ่ช้เป็นสีทีป่ลอดภัยส าหรับเด็ก
non-toxic มาตรฐาน มอก.816-2556
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่682 ล าดับที ่38
(กองการศึกษา)
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 750,000       บาท
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 750,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงทีดิ่น รวมถึงรายจ่ายเพือ่ดัดแปลงต่อเติม
หรือปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง ส าหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
 - เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561
(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 18,386,000   บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 18,386,000   บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 18,386,000    บาท
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับค่าอาหารกลางวัน  ให้แก่
1. โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

ภาคเรียนที ่2/2562 จ านวนนักเรียน 722 คน ๆ ละ 20 บาท
จ านวน 100 วัน เป็นเงิน 1,444,000 บาท ภาคเรียนที ่1/2563
จ านวนนักเรียน 760 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 100 วัน เป็นเงิน
1,520,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,964,000 บาท

2. โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
ภาคเรียนที ่2/2562 จ านวนนักเรียน 3,761 คน ๆ ละ 20 บาท
จ านวน 100 วัน เป็นเงิน 7,522,000 บาท ภาคเรียนที ่1/2563
จ านวนนักเรียน 3,950 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 100 วัน เป็นเงิน
7,900,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,422,000 บาท รวมทัง้ส้ิน
18,386,000 บาท
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 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า 259 ข้อ 89
(กองการศึกษา)

งานระดบัมธัยมศึกษา รวม 26,246,080   บาท
งบบุคลากร รวม 10,908,000   บาท

หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 10,908,000   บาท
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จ านวน 9,992,400      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลเป็นเงินเดือน
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562
(กองการศึกษา)
เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาล จ านวน 268,800        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินวิทยฐานะให้แก่
พนักงานครู  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562
(กองการศึกษา)
เงินวิทยฐานะ จ านวน 646,800        บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่พนักงานครูเทศบาล  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562
(กองการศึกษา)
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งบด าเนินงาน รวม 8,675,920     บาท
ค่าใชส้อย รวม 8,655,920      บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษระ รวม 8,655,920      บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รวม 8,655,920      บาท
1.1 ค่าอาหารประจ าวัน จ านวน 5,575,920      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารประจ าวัน(ปรุงส าเร็จ) 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด 3 มื้อ/วัน ฯลฯ
ภาคเรียนที ่2/2562 จ านวนนักเรียน 102 คน ๆ ละ 120 บาท
จ านวน 183 วัน เป็นเงิน 2,239,920 บาท ภาคเรียนที ่1/2563
จ านวนนักเรียน 200 คน ๆ ละ 120 บาท จ านวน 139 วัน เป็นเงิน
3,336,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,575,920 บาท
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอน จ านวน 1,800,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนของโรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครแม่สอด จ านวน 10 คน ระยะเวลา 12 เดือน เดือนละ 15,000 บาท
นครแม่สอด เป็นเงินทัง้ส้ิน 1,800,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุของสถานศึกษา จ านวน 600,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด
ประกอบด้วย ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์,ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย,ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว,ค่าวัสดุกีฬา
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่,ค่าวัสดุการเกษตร,ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ ฯลฯ
1.4 ค่าใช้จ่ายในการน าผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา จ านวน 500,000        บาท

หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาภายในและต่างประเทศ
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการน าผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา 

หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาภายในและต่างประเทศ ส าหรับโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครแม่สอด เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าทีพ่ัก 
ค่าผ่านทางด่วน และอื่น ๆ
1.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 180,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครแม่สอด เช่น กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ
/เนตรนารี/ยุวกาชาด กิจกรรมทัศนศึกษา การให้บริการสารสนเทศ ICT
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า 260 ข้อ 89
(กองการศึกษา)
ค่าวัสดุ รวม 20,000         บาท
ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 20,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษต่าง ๆ หมึกโรเนียว
ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตรายาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าน้ าด่ืมและอื่น ๆ
ทีใ่ช้ในการปฎิบัติงาน
(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 6,662,160     บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,662,160     บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 256,000        บาท
1. จัดซ้ือพัดลมปรับระดับ จ านวน 18,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมปรับระดับ แบบสไลด์ ขนาดใบพัด 18 นิ้ว  
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ และสามารถปรับระดับสูง-ต่ าได้ ส าหรับโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครแม่สอด จ านวน 10 เคร่ือง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ืองการต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่682  ล าดับที ่49
(กองการศึกษา)
2. จัดซ้ือตู้เอกสารเหล็กบานทึบ 2 ประตู จ านวน 22,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานทึบ แบบสูง 2 ประตูบานเปิด 
ขนาด (กว้าง) x(ลึก)x(สูง)  ไม่น้อยกว่า 88x 42x178 ซม. ส าหรับ
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด จ านวน 4 หลัง
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ืองการต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่682  ล าดับที ่48
(กองการศึกษา)
3. จัดซ้ือโต๊ะส านักงานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 36,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ส าหรับส านักงาน
ส าหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด จ านวน 4 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้  

1. โต๊ะท างานท าจากเหล็ก ขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 
120x62x72 ซม. ตัวโต๊ะท าจากแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร 
เคลือบกันสนิม หน้าโต๊ะท าด้วย PVC มีขาเหยียบส าหรับพักเท้า
จ านวน 4 หลัง

2. เก้าอี้ส านักงานล้อเล่ือน แบบมีพนักพิง พร้อมทีเ่ท้าแขน ขนาดกว้าง
ไมน้อยกว่า 54 ซม. x ลึกไม่น้อยกว่า 58 ซม.x ความสูงระยะต่ าสุด
ไม่น้อยกว่า 80 ซม.ปรับระดับสูง-ต่ าได้ หุม้ด้วยหนังเทียม จ านวน 4 ตัว
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่682  ล าดับที ่45
(กองการศึกษา)
4. จัดซ้ือตู้ล็อคเกอร์ จ านวน 180,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ล็อคเกอร์เหล็ก ประตูบานเปิดทึบ 3 ประตู
มีเหล็กแผ่นชั้นค่ันกลาง แบ่งออกเป็น 3 ช่องอิสระ ขนาด กว้างxลึกxสูง 
ไม่น้อยกว่า 89 x 48 x 178 ซม. จ านวน 24 ตู้
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่682  ล าดับที ่47
(กองการศึกษา)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 684,500        บาท
1. จัดซ้ือตู้ท าน้ าเย็น จ านวน 70,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ท าน้ าเย็น แบบต่อท่อประปา ขนาด 4 หัวก๊อก 
ตัวตู้ท าจากสแตนเลส ไร้สารตะกั่วในการเชื่อม มีอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ า
ในถังเก็บน้ า พร้อมติดต้ัง ส าหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด จ านวน 2 ตู้
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
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 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่683  ล าดับที ่55
(กองการศึกษา)
2. จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า ระบบรีเวอร์สออสโมสิส 
(Reverse Osmosis System) พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 เคร่ือง 
ส าหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่684  ล าดับที ่62
(กองการศึกษา)
3. จัดซ้ือเคร่ืองซักผ้า จ านวน 84,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองซักผ้า แบบฝาบน ซักล้างด้วย
ระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม พร้อมติดต้ัง 
ส าหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด จ านวน 4 เคร่ือง
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
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 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่683  ล าดับที ่63
(กองการศึกษา)
4. จัดซ้ือเตียงเหล็ก 2 ชั้น จ านวน 487,500        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเตียงเหล็ก 2 ชั้น โครงท าจากเหล็ก
กันสนิม ขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 65 หลัง ส าหรับโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนครแม่สอด
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่684  ล าดับที ่59
(กองการศึกษา)
5. จัดซ้ือตู้เย็น จ านวน 13,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
หรือเท่ากับ 5 คิวจ านวน 2 หลัง ส าหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด 
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
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 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่684  ล าดับที ่60
(กองการศึกษา)
ครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 305,760        บาท
จัดซ้ือโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับ 6 (มอก.) 
มีคุณลักษณะตามผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม เคร่ืองเรือน
ส าหรับสถานศึกษา โต๊ะเรียน เลขที ่มอก. 1494-2541
และเก้าอี้เรียน เลขที ่มอก. 1495-2541 ส าหรับโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครแม่สอด จ านวน 182 ชุด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที ่มท. 0808.2/ว 273 ลงวันที ่9 กุมภาพันธ์ 2558 เร่ือง คู่มือผู้ซ้ือ
ผู้รับ ใบอนุญาต มอก. ๑๔๙๔-๒๕๔๑:โต๊ะเรียน 
และมอก. 1495-2541:เก้าอี้เรียน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่688  ล าดับที ่86
(กองการศึกษา)
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 9,000            บาท
จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายเสียงแมกก้าโฟน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายเสียงแมกกาโฟน
ก าลังเสียงไม่น้อยกว่า 15 วัตต์ จ านวน 2 เคร่ือง
(ตามราคาท้องถิ่น) 
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่683  ล าดับที ่53
(กองการศึกษา)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รวม 48,900          บาท
1. จัดซ้ือเตียงเฟาว์เลอร์ จ านวน 33,200          บาท

เพือ่จัดซ้ือเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก ส าหรับโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนครแม่สอด จ านวน 2 เตียง 
มีคุณลักษณะดังนี้

1.1 โครงเตียงท าด้วยโลหะทีม่ีความแข็งแรง รับน้ าหนักได้
ไม่น้อยกว่า 550 ปอนด์ หรือ 200 กิโลกรัม 

1.2 เคลือบสีปูองกันสนิม และพ่นสีทับ พนักหัวท้ายเตียง
ท าด้วยปาร์ติเคิลบอร์ด 

1.3 พืน้เตียงท าด้วยโลหะ 
1.4 มีมือหมุนยกพืน้เตียงได้ 2 ชุด ส าหรับหมุนยกพืน้

ด้านหลังให้สูงขึ้น และหมุนยกเข่าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้  
มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลาสติกและไม่ต้องใช้
น้ ามันหล่อล่ืน 

1.5 มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จ านวน 4 ล้อ 
และมีล้อล็อคได้ไม่น้อยกว่า 1 คู่ 

1.6 ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 เซนติเมตร 
(รวมทีน่อน) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542



117

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่688  ล าดับที ่82
(กองการศึกษา)
2. จัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนัก แบบคานสมดุลพร้อมทีว่ัดส่วนสูง จ านวน 8,000            บาท

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนัก แบบคานสมดุลพร้อมทีว่ัดส่วนสูง
(Machanical Balance) จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครแม่สอด  มีคุณลักษณะดังนี้

1 เป็นเคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบคานสมดุล (Machanical 
Balance) มีทีว่ัดส่วนสูงในตัว

2 ชั่งน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 160 กิโลกรัม
3 สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม
4 วัดส่วนสูงได้โดยค่าเร่ิมต้นไม่ต่ ากว่า 75 เซนติเมตร

และค่าสูงสุดไม่น้อยกว่า 195 เซนติเมตร
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่688  ล าดับที ่83
(กองการศึกษา)
3. จัดซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิต แบบต้ังพืน้ จ านวน 7,700            บาท

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิต ชนิดใช้ปรอท 
แบบต้ังพืน้ 1 เคร่ือง ส าหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด 
มีคุณลักษณะดังนี้

3.1 เป็นเคร่ืองวัดความดันชนิดใช้ปรอท แบบต้ังพืน้
3.2 ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วใสทีม่ีคุณสมบัติปรอทไม่เกาะติด
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3.3 สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 0 - 280 
มิลลิเมตรปรอท (mmHg)

3.4 ขีดแสดงค่าความดันโลหิตไม่สามารถลบเลือนได้          
3.5 มีล้อเล่ือน  สามารถเคล่ือนทีไ่ปมาได้สะดวก

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่688  ล าดับที ่84
(กองการศึกษา)
ครุภัณฑ์กีฬา รวม 1,358,000      บาท
1. จัดซ้ือเวทีมวย จ านวน 630,000        บาท

เพือ่จัดซ้ือเวทีมวย จ านวน 1 สนาม ส าหรับโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนครแม่สอด มีประกอบด้วย

1. ชุดเวทีมวยมาตรฐานขนาดความกว้างด้านละไม่น้อยกว่า
20x20 ฟุต สามารถถอดประกอบได้ใน 1 ชุด

2. เสาเวทีมวย
3. โครงสร้างเหล็ก
4. เบาะปูพืน้
5. ผ้าใบ
6. เสาค้ าเชือก
7. เชือก
8. เบาะหุม้ยาว
9. ผ้าล้อมเวที 4 มุม
10. เกลียวเร่ง
11. เบาะหุม้มุมเวทีส้ัน
12. ระฆงัทองเหลือง
13. ถาดรองน้ า
14. บันได
15. ไม้ปูพืน้เวที
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามรายละเอียดตามคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่686  ล าดับที ่75
(กองการศึกษา)
2. จัดซ้ือชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ าหนัก จ านวน 420,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ าหนัก 
ส าหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดประกอบด้วย
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. ปลอกยึด (Collar) จ านวน 2 อัน   สีโครเมียม
2. แผ่นยางยกน้ าหนัก และแผ่นเหล็กยกน้ าหนัก ประกอบด้วย
 2.1 แผ่นยางยกน้ าหนัก 25 กก. สีแดง จ านวน 2 แผ่น
 2.2 แผ่นยางยกน้ าหนัก 20 กก. สีน้ าเงิน จ านวน 2 แผ่น
 2.3 แผ่นยางยกน้ าหนัก 15 กก. สีเหลือง จ านวน 2 แผ่น
 2.4 แผ่นยางยกน้ าหนัก 10 กก. สีเขียว จ านวน 2 แผ่น
 2.5 แผ่นเหล็กยกน้ าหนัก 5 กก. สีขาว จ านวน 2 แผ่น
 2.6 แผ่นเหล็กยกน้ าหนัก 2.5 กก. สีแดง จ านวน 2 แผ่น
 2.7 แผ่นเหล็กยกน้ าหนัก 2 กก. สีน้ าเงิน จ านวน 2 แผ่น
 2.8 แผ่นเหล็กยกน้ าหนัก 1.5 กก. สีเหลือง จ านวน 2 แผ่น
 2.9 แผ่นเหล็กยกน้ าหนัก 1 กก. สีเขียว จ านวน 2 แผ่น
 2.10 แผ่นเหล็กยกน้ าหนัก 0.5 กก. สีขาว จ านวน 2 แผ่น
3. คานยกน้ าหนัก

(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่686  ล าดับที ่78
(กองการศึกษา)
3. จัดซ้ือชุดอุปกรณ์กีฬากรีฑา จ านวน 208,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ STARTING BLOCK ส าหรับลู่วิง่ยางสังเคราะห์ 
ส าหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด จ านวน 8 ชุด
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่687  ล าดับที ่81
(กองการศึกษา)
4. จัดซ้ือชุดอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล จ านวน 100,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล ส าหรับ
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด ประกอบด้วย

1. จัดซ้ือก าแพงคน ชุด 3 ตัว พร้อมล้อเล่ือน จ านวน 1 ชุด
2. จัดซ้ือชุดก าแพงคนไฟเบอร์ ชุด 1 คน จ านวน  2 ตัว

(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
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 - เป็นไปตามคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่687  ล าดับที ่80
(กองการศึกษา)
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,000,000     บาท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ รวม 4,000,000      บาท
1. โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน จ านวน 500,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนเทศบาล
เฉลิมพระเกียรติฯ  อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1 ระบบ 
ตามประมาณการและแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่269 ล าดับที ่98
2. โครงการปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล จ านวน 500,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนเทศบาล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกอบด้วย
 - ติดต้ังระบบโคมไฟส่องสว่างภายในสนาม 1แห่ง
 - ติดต้ังสกอร์บอร์ด จ านวน 1 ชุด
ตามประมาณการและแบบแปลนเทศบาลนครแม่สอด 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติมคร้ังที ่2
หน้าที ่14  ข้อ 1
(กองการศึกษา)
3. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนกีฬา จ านวน 3,000,000      บาท
เทศบาลนครแม่สอด

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12  ห้องเรียน
 สน.ศท 4/12 ส าหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด จ านวน 1 หลัง
 ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 3,000,000 บาท 
และก่อหนี้ผูกพันประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 จ านวน 
7,300,000 บาท รวมทัง้ส้ิน 10,300,000 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่368 ล าดับที ่362
(กองการศึกษา)

งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั รวม 40,218,270   บาท
งบบุคลากร รวม 180,000       บาท

หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 180,000       บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 180,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าทีค่รูสอนเด็กด้อยโอกาส
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
(กองการศึกษา)

งบด าเนินงาน รวม 37,452,270   บาท
ค่าใชส้อย รวม 37,152,270   บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 100,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ เช่น 
ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดท าวารสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว 
โปสเตอร์ ค่ารับวารสารต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ระเบียบกฎหมาย 
คู่มือปฏิบัติราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆค่าโฆษณา 
และเผยแพร่ต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาแรงงาน 
ท าของต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการก าจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเช็คและ
บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองเล่น-วิทยาศาสตร์และอื่น ๆ
(กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย จ านวน 36,852,270    บาท
หมวดอื่น ๆ
1. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จ านวน 50,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุส านักงาน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่254  ล าดับที ่73
(กองการศึกษา)
2. โครงการสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการ จ านวน 100,000        บาท
ศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัมมนาคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาระดับเทศบาล เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุส านักงาน ค่าพาหนะในการเดินทาง
ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าเบีย้เล้ียง ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจัดท าปูาย ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่254  ล าดับที ่74
(กองการศึกษา)
3. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น จ านวน 150,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าทีพ่ัก ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ัก
ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ค่าจัดท าปูาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่255  ล าดับที ่75
(กองการศึกษา)
4. โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัด จ านวน 200,000        บาท
การศึกษาท้องถิ่นที ่17

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที ่17 เช่น ค่าเดินทาง ค่าทีพ่ัก 
ค่าเบีย้เล้ียง ค่าน ามันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม
ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจัดท าปูาย ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่255  ล าดับที ่76
(กองการศึกษา)
5. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จ านวน 150,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เช่น ค่าจัดท าเกียรติบัตร ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าปูาย ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่255  ล าดับที ่77
(กองการศึกษา)
6. โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ จ านวน 1,000,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ เช่น ค่าเดินทาง ค่าทีพ่ัก ค่าเบีย้เล้ียง
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจัดท าปูาย ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่256  ล าดับที ่78
(กองการศึกษา)
7. โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ จ านวน 300,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ เช่น ค่าเดินทาง ค่าทีพ่ัก ค่าเบีย้เล้ียง
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจัดท าปูาย ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่256  ล าดับที ่79
(กองการศึกษา)
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8. โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล จ านวน 50,000          บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปฐมนิเทศพนักงาน-

ครูเทศบาล เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที ่ ค่าจัดท าโล่/เกียรติบัตร ค่าอาหาร
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเหมาสถานที ่ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจัดท าปูาย ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่256  ล าดับที ่80
(กองการศึกษา)
9. โครงการวันครู จ านวน 100,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันครู เช่น ค่าจัดและ
ตกแต่งสถานที ่ค่าจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
เคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าเกียรติบัตร ค่าจัดท าปิน่โตและสังฆทาน ค่าจัดท าปูาย 
ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่257  ล าดับที ่81
(กองการศึกษา)
10. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษา จ านวน 80,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ทีส่ าเร็จการศึกษา เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที ่ค่าจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ
ค่าเกียรติบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจัดท าปูาย ฯลฯ
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่258  ล าดับที ่84
(กองการศึกษา)
11. โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ จ านวน 100,000        บาท
เนตรนารี และยุวกาชาด

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
ของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที่
 ค่าจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณค่าเกียรติบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุส านักงานค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง ค่าจัดท าเกียรติบัตร ค่าจัดท าปูาย ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่246  ล าดับที ่54
(กองการศึกษา)
12. โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานของครู จ านวน 50,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสรุปผลการปฏิบัติงาน
ของครู เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที ่ค่าจัดท าโล่/เกียรติบัตร ค่าอาหาร
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุส านักงาน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจัดท าปูาย ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่258  ล าดับที ่85
(กองการศึกษา)
13. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาของครูและ จ านวน 200,000        บาท
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
การจัดการศึกษาของครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เช่น
ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเหมาเคร่ืองเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าจัดท าโล่ ค่าจัดท าเกียรติบัตร ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง 
ค่าจัดท าปูาย ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่241  ล าดับที ่46
(กองการศึกษา)
14. โครงการทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ จ านวน 3,000,000      บาท
นักเรียนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เพือ่จ่ายเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และนักศึกษาทีย่ากจนหรือด้อยโอกาส ทีม่ีภูมิล าเนาอยู่ในเขต
เทศบาลนครแม่สอดไม่น้อยกว่า 1 ปี ค่าจัดท าปูาย ค่าวัสดุส านักงาน ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่245  ล าดับที ่51
(กองการศึกษา)
15. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ จ านวน 200,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ เช่น ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าเกียรติบัตร 
ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจัดท าปูาย ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่249  ล าดับที ่59
(กองการศึกษา)
16. โครงการฝึกอบรมสภานักเรียน จ านวน 100,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมสภานักเรียน
เช่น ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยาการ ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาจัดท าเกียรติบัตร 
ค่าจัดตกแต่งสถานที ่ค่าเบีย้เล้ียง ค่าทีพ่ัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่249  ล าดับที ่60
(กองการศึกษา)
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17. โครงการประกวดการสวนสนามลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี จ านวน 50,000          บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดการสวนสนามลูกเสือ 

ยุวกาชาด และเนตรนารี เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที ่ค่าจัดท าโล่
ค่าเกียรติบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุส านักงาน
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรางวัลของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง ค่าวัสดุไฟฟูาวิทยุ เงินรางวัล ของรางวัล ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่367  ล าดับที ่359
(กองการศึกษา)
18. โครงการประกวดสถานศึกษาสังกัด ทน.แม่สอดทีม่ีการ จ านวน 50,000          บาท
บริหารจัดการดีเด่น

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประกวดสถานศึกษาสังกัด 
ทน.แม่สอดทีม่ีการบริหารจัดการดีเด่น เช่น ค่าจัดและตกแต่งสถานที่
ค่าจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าเกียรติบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุส านักงาน  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เงินรางวัล ของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่232  ล าดับที ่23
(กองการศึกษา)
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19. โครงการจัดกิจกรรมลานคนเก่ง จ านวน 50,000          บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมลานคนเก่ง

เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ เกียรติบัตร โล่รางวัล 
เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง ค่าตกแต่งสถานที่
เงินรางวัล ค่าจัดท าปูาย ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่257  ล าดับที ่82
(กองการศึกษา)
20. โครงการจัดกิจกรรมคนสร้างภาพ จ านวน 50,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมคนสร้างภาพ
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ
เกียรติบัตร โล่รางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที ่
ค่าเคร่ืองเสียง ค่าจัดท าปูาย ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่232  ล าดับที ่83
(กองการศึกษา)
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21. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 21,000          บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าทีแ่ละครูแกนน า ในการ

รณรงค์ปูองกันยาเสพติด และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
(กองการศึกษา)
22. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 30,795,270    บาท
22.1  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 120,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด จ านวน 6 โรงเรียน ๆ ละ
20,000 บาท (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด  
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
(กองการศึกษา)
22.2  ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จ านวน 100,800        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์ความเร็วสูงส าหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด จ านวน 6 โรงเรียน 
แยกเป็นระบบ ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาทต่อปี ระบบ Wifi 
โรงเรียนละ 7,200 บาทต่อปี (ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
(กองการศึกษา)
22.3  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จ านวน 600,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครแม่สอด จ านวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 100,000 บาท
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
(กองการศึกษา)
22.4  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จ านวน 300,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครแม่สอด จ านวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
(กองการศึกษา)
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22.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จ านวน 3,750,000      บาท
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

เพือ่จ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครแม่สอด จ านวน 5 โรงเรียน  โรงเรียนละ 500,000 บาท  
เป็นเงิน 2,500,000 บาท และโรงเรียน SBMLD ดีเด่น โรงเรียนละ
250,000 บาท เป็นเงิน 1,250,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,750,000 บาท
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
(กองการศึกษา)
22.6  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 90,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เพือ่ปูองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด 
โรงเรียนละ 15,000 บาท (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
(กองการศึกษา)
22.7  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา จ านวน 250,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครแม่สอด โรงเรียนละ 50,000 บาท
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
(กองการศึกษา)
22.8 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทีย่ว จ านวน 250,000        บาท
ในสถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทีย่ว
ในโรงเรียนในสังกเทศบาลนครแม่สอด โรงเรียนละ 50,000 บาท
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
(กองการศึกษา)
22.9  ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน จ านวน 200,000        บาท
นอกสถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา จ านวน 200,000 บาท
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
(กองการศึกษา)
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22.10  ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน จ านวน 1,997,000      บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจนทีบ่ิดา/มารดา/

ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี
1. ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) อัตราคนละ 1,000 บาท/คน/ปี
ไม่เกินร้อยละ 40 % ของจ านวนนักเรียน
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) อัตราคนละ 3,000 บาท/คน/ปี
ไม่เกินร้อยละ 30 % ของจ านวนนักเรียน
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
(กองการศึกษา)
22.11  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ จ านวน 23,137,470    บาท
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

เพือ่จ่ายเป็นใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  เป็นเงิน 12,807,700 บาท
2. ค่าหนังสือเรียน    เป็นเงิน  3,503,500  บาท
3. ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน   เป็นเงิน  1,865,150  บาท
4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน   เป็นเงิน 1,930,760 บาท
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   เป็นเงิน 3,030,360 บาท

(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า 259 ข้อ 89
(กองการศึกษา)
23. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส จ านวน 6,000            บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
(กองการศึกษา)
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

โดยมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างด าเนินการหรือเป็นการจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกให้ด าเนินการโดย อปท.ด าเนินการจัดซ้ือส่ิงของเอง  
(กองการศึกษา)
ค่าวัสดุ รวม 300,000       บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา เช่น 
กระดาษ กระดาษโรเนียว กระดาษไข หมึก ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ 
เอกสารต ารา วัสดุจัดท าข้อสอบนักเรียน และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
(กองการศึกษา)
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟูา
ปล๊ัก สวิทซ์ หลอดไฟฟูา อุปกรณ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
(กองการศึกษา)
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ทีน่อน  (กองการศึกษา)
กระติกน้ าแข็ง กระติกน้ าร้อน และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
 (กองการศึกษา)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 50,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูก่ัน สี ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ รูปสีหรือขาวด า และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
(กองการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผ้าหมึกพิมพ์ 
หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
(กองการศึกษา)
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ อิฐ หิน ทราย ปูนซีเมนต์ 
กระเบือ้งหลังคาสังกะสี ท่อน้ า ตะปูและอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
(กองการศึกษา)
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าการเกษตรต่าง ๆ  เช่น วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือการเกษตร
ยาก าจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธุพ์ืช และอื่น ๆ
(กองการศึกษา)
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วัสดุการศึกษา จ านวน 10,000          บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับสนับสนุนการจัดการ

ศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561)
(กองการศึกษา)
วัสดุส ารวจ

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส ารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม และอื่น ๆ  จ านวน 20,000          บาท
ทีเ่กี่ยวข้อง
(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 2,586,000     บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,286,000     บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 16,000          บาท
จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง แรงดันสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 150 บาร์ จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่681  ล าดับที ่41
(กองการศึกษา)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 70,000          บาท
1. จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จ านวน 55,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล
ชนิด DSLR จ านวน 1 ตัว คุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้

1. เซนเซอร์ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 24 MP 
2. เป็นกล้องระบบ DSLR
3. มีจอ LCD แสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 นิ้ว
4. สามารถบันทึกไฟล์วิดิโอความละเอียด 1,920 x 1,080 พิกเซล หรือดีกว่า
5. มีระบบโฟกัส จ านวนไม่น้อยกว่า 20 จุด
6. สามารถถอดเปล่ียนเลนส์ส าหรับถ่ายภาพได้
7. ตัวกล้องมาพร้อมชุดเลนส์ส าหรับถ่ายภาพ

(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่676  ล าดับที ่17
(กองการศึกษา)
2. จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพดิจิตอล คอมแพ็ค จ านวน 15,000          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล
ชนิดคอมแพ็ค จ านวน 1 ตัว คุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้

1. เซนเซอร์ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 18 MP 
2. มีจอ LCD แสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว
3. สามารถบันทึกไฟล์วิดิโอได้

(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่676  ล าดับที ่20
(กองการศึกษา)
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ รวม 1,000,000      บาท
1. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด จ านวน 500,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือและติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด 
บริเวณพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด ประกอบด้วยกล้องวงจรปิด
จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ตัว พร้อมระบบควบคุมจ านวน 1 ระบบ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่234 ล าดับที ่29
(กองการศึกษา)
2. โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิด จ านวน 500,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือและค่าติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับปรับปรุงระบบ
กล้องวงจรปิดพร้อมระบบควบคุม บริเวณอุทยานการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม ทีปังกรรัศมีโชติ ประกอบด้วย
กล้องวงจรปิดจ านวนไม่น้อยกว่า 12 ตัว พร้อมระบบควบคุม
จ านวน 1 ระบบ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่231 ล าดับที ่18
(กองการศึกษา)
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 200,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 

เช่น เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือซ่อมกลาง
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,300,000     บาท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ จ านวน 1,000,000      บาท
1. โครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม จ านวน 500,000        บาท
ทีปังกรรัศมีโชติ

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดหาเคร่ืองเล่นภายในปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อมทีปังกรรัศมีโชติ บริเวณโซนวิทยาศาสตร์ 
พร้อมปรับปรุงข้อมูลของเคร่ืองเล่นวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 โซน
ประกอบด้วย

- งานร้ือถอนโซนไซคลอยด์ จ านวน 1 งาน
- งานติดต้ังเคร่ืองเล่นวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 โซน
- งานตกแต่งอื่นๆบริเวณโซนวิทยาศาสตร์

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่240 ล าดับที ่44
(กองการศึกษา)
2. โครงการปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติและพิพิธภัณฑ์ จ านวน 500,000        บาท
นครแม่สอด 

เพือ่จ่ายเป็นปรับปรุงโซนน้ าตก ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
และพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด จ านวน 1 โซน ประกอบด้วย

- งานปรับปรุงระบบน้ าตก จ านวน 1 โซน
- งานติดต้ังระบบแสง สี เสียง ประกอบ จ านวน 1 โซน
- งานตกแต่งและงานอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับโซนน้ าตก

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่240 ล าดับที ่45
(กองการศึกษา)



140

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 300,000        บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงทีดิ่น รวมถึงรายจ่ายเพือ่ดัดแปลงต่อเติม 

หรือปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง  
(กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข รวม 22,937,300 บาท
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 12,748,700 บาท
     งบบุคลากร รวม 10,504,900 บาท
          เงินเดือน (ฝุายประจ า) รวม 10,504,900 บาท
          เงินเดือนพนักงาน จ านวน 6,662,100 บาท
                เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทัง้เงินปรับปรุง

ประจ าปีให้พนักงานเทศบาลโดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

          เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 297,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ

ตามระเบียบฯ  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

          เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 211,200 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร ตามระเบียบ

ทีก่ าหนดให้เบิกจ่ายได้จ่ายได้ โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

          ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 854,600 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้าง ลูกจ้างประจ าพร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี

แก่ลูกจ้างประจ า ทีป่ฏิบัติงานในเทศบาลโดยค านวณต้ังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

          ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,216,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ทีป่ฏิบัติงานในเทศบาล 

โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 264,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีป่ฏิบัติหน้าที่
ในเทศบาลโดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

แผนงานสาธารณสุข
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     รวม 1,951,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 693,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ จ านวน 480,000 บาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรทีป่ฏิบัติงานในหน่วย
บริการสาธารณสุข ค่าตอบแทนและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าทีท่้องถิ่นปฏิบัติงาน

ตามหน้าทีป่กติโดยปฏิบัติงานในทีต้ั่งส านักงานหรือโดยปฏิบัติงาน
นอกทีต้ั่งส านักงานหรือปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะซ่ึงได้ปฏิบัติงานนั้นๆ
นอกเวลาราชการของวันท าการปกติ
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้พนักงานเทศบาล ทีม่ีสิทธิเบิกจ่าย
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

          เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 43,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่ผู้ทีม่ีสิทธิในการ

เบิกจ่าย
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ค่าใชส้อย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกท ากิจการต่างๆ ของ
กองสาธารณสุข เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ 
ท าปูายประชาสัมพันธ์  จัดท าปูายไวนิล รวมถึงปรับปรุงระบบไฟฟูา 
ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟูา และปรับปรุงระบบประปา 
รวมถึงการค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา และการจ้างเหมาบริการต่างๆ 
รวมถึงอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องและเพือ่จัดท า และ
โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าฯ

งบด าเนินงาน
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 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0808.2/2610  ลงวันที ่28 มกราคม 62
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0810.5/ว 270 ลงวันที ่18 มกราคม 62 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

          รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย จ านวน 50,000 บาท
หมวดอื่นๆ

          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             

ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง    
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ           
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน     
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555จนถึง(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

          ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ 

หรือวัสดุทีต้่องเปล่ียน ตามอายุการใช้งานและวัสดุอุปกรณ์ทีอ่ยู่
ในความรับผิดชอบทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

          ค่าวัสดุ รวม 665,000 บาท
          วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท

เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอื่นใด
ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุส านักงานทีม่ีความจ าเป็นต้องใช้ เช่น กระดาษ
ปากกา หมึกเติมตลับชาด ตระแกรงวางเอกสาร ถ่านไฟฉาย แฟูม กาวแท่ง
น้ าด่ืม ทีถู่พืน้ ตรายาง ขาต้ัง(กระดาน,ทีว)ี ส่ิงพิมพ์จากการซ้ือหรือจ้าง
และวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

          ภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท
เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอื่นใด

ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุไฟฟูาและวิทยุทีใ่ช้ในการด าเนินงาน เช่น ฟิวส์
หลอดไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟูา เทปพันสายไฟ สวิตซ์ไฟฟูา
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ คอนเดนเซอร์ มูฟวิง่คอยส์ รีซีสเตอร์
และวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
          

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท

เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอื่นใด
ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุงานบ้านงานครัวทีใ่ช้ในการด าเนินงาน เช่น
ไม้กวาด แปรง เข่ง ช้อนส้อม กระจกเงา ถังขยะ ถ้วยชาม แก้วน้ าจานรอง 
กระติกน้ า กระดาษช าระ น้ ายาล้างจาน สเปรย์ปรับอากาศ น้ ายาล้างมือ
และวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท

เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอื่นใด
ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุก่อสร้างทีใ่ช้ในการด าเนินงาน เช่น ทินเนอร์
สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ตะปู ค้อน ชะแลง เสียม คีม จอบ สว่าน เล่ือย
ขวาน ทราย ท่อต่างๆ ซีเมนต์บล๊อก อ่างล้างมือ ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา
และวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ภาครัฐ พ.ศ.2560
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

          วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท
เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอื่นใด

ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 
เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน น้ ามันเบรก หม้อน้ ารถยนต์ เพลา หัวเทียน
ชิ้นส่วนอะไหล่รถทุกชนิด ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย น๊อต
และวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 500,000 บาท

เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอื่นใด
ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 
เช่น แอลกอฮอล์ น้ ายาต่างๆ สายยาง เคมีภัณฑ์ (ก ามะถัน กรด ด่าง) ส าลี 
ผ้าพันแผล ถุงมือ เวชภัณฑ์ น้ ายาส าหรับฆา่เชื้อโรคท าความสะอาดและ
ก าจัดแมลง น้ ายาฆา่เชื้อดับกล่ิน สารเคมีก าจัดหนอนแมลงวัน ยาสลบสัตว์
และวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท

เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอื่นใด
ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้ในการด าเนินงาน เช่น เมาส์

          เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป น้ าหมึกพิมพ์ แปูนพิมพ์ เคร่ืองกระจายสัญญาณ 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล้
และวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท

เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอื่นใด
ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุทีม่ีความจ าเป็นต้องใช้ แต่วัสดุประเภทนั้นไม่
อาจจัดเข้าประเภทหนึ่งประเภทใดได้
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

          ค่าสาธารณูปโภค รวม 443,000 บาท
          ค่าไฟฟูา จ านวน 355,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการไฟฟูา ทีอ่ยู่ในส่วน
ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เช่น โรงฆา่สัตว์
คลินิกชุมชนอบอุ่น ตลาดสดบ้านเหนือ สุสานบ้านเหนือ สุสานหลวง 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

          ค่าน้ าประปา จ านวน 58,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการน้ าประปา ทีอ่ยู่ในส่วน

ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เช่น โรงฆา่สัตว์
คลินิกชุมชนอบอุ่น ตลาดสดบ้านเหนือ สุสานบ้านเหนือ สุสานหลวง 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

          ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับให้ได้มาซ่ึงบริการโทรศัพท์ เพือ่ใช้ใน

การติดต่อราชการของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และศูนย์บริการ 
สาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่น
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

          ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับให้ได้มาซ่ึงบริการอินเตอร์เนต เพือ่ใช้

ในการค้นคว้าข้อมูล และประสานงานราชการของกองสาธารณสุขฯ  
และศูนย์บริการสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่น
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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งบลงทุน รวม 292,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 292,800 บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 76,500 บาท
1. จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจกปูโต๊ะ จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจกปูโต๊ะ  4 ฟุต
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 123 x 67 x 75.3 ซม.  จ านวน 6 ตัว
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และ
มีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาทีเ่คยจัดซ้ือในท้องถิ่นโดยประหยัด
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่176 ล าดับที ่15 ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองสาธารณสุข

2. จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานพนักงาน จ านวน 17,500 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเก้าอี้ส านักงานหุม้หนัง PVC จ านวน 7 ตัว

ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 63 x 70 x 115 ซม. 
พนักพิงและทีน่ั่งขึ้นโครงเหล็ก บุฟองน้ า หุม้หนังเทียม (PVC) 
ขาเหล็กชุบโคเมียม 5 แฉก ล้อพลาสติกคู่ (PP) สีด า สามารถโยกเอน
และหมุนได้รอบตัว ปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฮโดรลิค (Gas Lifting) 
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และ
มีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาทีเ่คยจัดซ้ือในท้องถิ่นโดยประหยัด
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่176 ล าดับที ่15 ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
3. จัดซ้ือโต๊ะท างานผู้บริหารพร้อมกระจกปูโต๊ะ จ านวน 18,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโต๊ะท างานผู้บริหารพร้อมกระจกปูโต๊ะ จ านวน 1 ตัว
ขนาด 160 * 80 * 76 ซม. โต๊ะงานไม้ ประกอบด้วย 
 - โต๊ะท างานตัวใหญ่
 - ตู้เก็บของด้านข้าง วางคอมได้มีถาดวาง Key Board
 - ตู้ล้ินชักใต้โต๊ะ
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และ
มีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาทีเ่คยจัดซ้ือในท้องถิ่นโดยประหยัด

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่176 ล าดับที ่15 ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
4. จัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหาร จ านวน 8,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเก้าอี้ผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว
ขนาด (กว้าง * ลึก * สูง) ไม่น้อยกว่า (66 * 72 * 115-117 ซม.)
 - ระบบโยกเฉพาะพนักพิง (Backrest Tilting Mechanism) สามารถพิง
เอนและปรับล็อคเอนได้ไม่น้อยกว่า 140 องศา
 - ปรับสูงต่ า ด้วยระบบไฮโดรลิค
 - ขาเก้าอี้ 5 แฉก มีทีค่ลุมล้อกันล้อแตก
 - วัสดุหุม้หนังสีด า
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และ
มีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาทีเ่คยจัดซ้ือในท้องถิ่นโดยประหยัด
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่176 ล าดับที ่15 ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

จ านวน 3,000 บาท
เพือ่จ่ายค่ารถเข็นอุปกรณ์  จ านวน  1 ตัว

 - ขนาด (กว้าง * ยาว * สูง) (61 * 91 * 83 ซม.)
 - รถเข็นเหล็กแฮนด์พับได้
 - ปูพืน้ด้วยพลาสติกและหุม้ขอบด้วยยางกันกระแทรก
 - รับน้ าหนักได้ 150 - 200 กก.
 - ขนาดล้อยาง ล้อ 4 นิ้ว ล้อฟรี 2 ล้อ , ล้อยึด 2 ล้อ
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และ
มีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาทีเ่คยจัดซ้ือในท้องถิ่นโดยประหยัด
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่176 ล าดับที ่15 ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552

5. จัดซ้ือรถเข็นอุปกรณ์
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 66,300 บาท
 1. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 
จ านวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก หรือ 8 แกนเสมือน 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพเป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพจาก 
แผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
แบบ Onboard Graphics ทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย

  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่ น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแปูนพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า Contrast Ratio  600:1 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
 - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวง ICT ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่176 ล าดับที ่15 ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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 2. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 4,300 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 

จ านวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200*1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 
10 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่176 ล าดับที ่15 ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
 3. จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA 
จ านวน 4  เคร่ือง
 - มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่176 ล าดับที ่15 ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
 4. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ จ านวน 22,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
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1. ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2. ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พืน้ฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีทีต้่องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB
 - มีจอภาพทีร่องรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
3 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface แบบ 10/100/
1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่176 ล าดับที ่15 ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองสาธารณสุข

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ 

หรือวัสดุทีต้่องเปล่ียนตามอายุการใช้งานและวัสดุอุปกรณ์ทีอ่ยู่
ในความรับผิดชอบทีเ่กี่ยวข้องเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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งานโรงพยาบาล รวม 300,000 บาท
งบด าเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใชส้อย รวม 100,000 บาท
     รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 100,000 บาท
          เพือ่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ครูผู้น าออกก าลังกายในรูปแบบ

การเต้นแอโรบิค ตามโครงการจ้างเหมาครูน าการออกก าลังกาย
ในรูปแบบการเต้นแอโรบิค
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่224 ล าดับที ่87
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 200,000 บาท
เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณี

อื่นใด เพือ่ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่างๆ เช่น
น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิล น้ ามันเตา  น้ ามันจาระบี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ
และวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

งานบริการสาธารณสุข รวม 324,000 บาท
งบด าเนินงาน รวม 324,000 บาท

ค่าใชส้อย รวม 324,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 324,000 บาท
หมวดอื่นๆ
 1. โครงการพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย จ านวน 224,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าทรายอะเบทฯ ค่าน้ ายาเคมี
พ่นก าจัดยุงลาย ค่าจ้างเหมาพนักงานพ่นหมอกควัน และค่าวัสดุอื่นๆ
ทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่169 ล าดับที ่2
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
2. โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารส าหรับ จ านวน 70,000 บาท
ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าล่วงเวลาส าหรับเจ้าหน้าที่
ทีเ่กี่ยวข้อง ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าปูาย Clean Food Good Taste 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมถึง ค่าวัสดุโครงการ ค่าชุดทดสอบสารปน
เปือ้นในตัวอย่างอาหารเบือ้งต้น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นและเกี่ยวเนื่อง
กับโครงการฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่174 ล าดับที ่12
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
3. โครงการพัฒนาแผงลอยให้ได้มาตรฐานร้านอาหารสะอาด จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าล่วงเวลาส าหรับเจ้าหน้าที่
ทีเ่กี่ยวข้อง ค่าปูายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมถึง
ค่าวัสดุโครงการ ค่าชุดทดสอบสารปนเปือ้นในตัวอย่างอาหารเบือ้งต้น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็น และเกี่ยวเนื่องกับโครงการ
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่172 ล าดับที ่9

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 9,564,600 บาท
งบด าเนินงาน รวม 7,805,000 บาท

ค่าใชส้อย รวม 5,505,000 บาท
     รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 5,505,000 บาท

 1. โครงการจ้างเหมาแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข จ านวน 5,500,000 บาท
และเจ้าหน้าทีอ่ื่นๆ ส าหรับให้บริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 
และเจ้าหน้าทีอ่ื่นๆ โดยมีต าแหน่งบุคลากรทีป่ฏิบัติงาน ดังนี้
 1. พยาบาลวิชาชีพ
 2. นักวิชาการสาธารณสุข
 3. นักกายภาพบ าบัด
 4. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
 5. พยาบาลเทคนิค
 6. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
 7. เจ้าหน้าทีร่ะบบสารสนเทศ
 8. เจ้าพนักงานธุรการ
 9. เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี
 10. เจ้าหน้าทีเ่วชระเบียน
 11. ผู้ช่วยทันตสาธารณสุข
 12. ผู้ช่วยเหลือคนไข้
 13. เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล
 14. พนักงานขับรถยนต์
 15. ผู้ช่วยเภสัชกร

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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 16. พนักงานท าความสะอาด
 17. ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด
 18. พนักงานจ้างทัว่ไป
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 221 ล าดับที ่83
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
 2. โครงการจัดจ้างบริษัทซอร์ฟแวร์เพือ่ปรับปรุงระบบ จ านวน 5,000 บาท
คอมพิวเตอร์ (BMS-HOSxP ActiveVation)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดจ้างโปรแกรมเมอร์ติดต้ังโปรแกรมและดูแลระบบ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่207 ล าดับที ่61 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ค่าวัสดุ รวม 2,300,000 บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท

          เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอื่นใด
ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุส านักงานทีม่ีความจ าเป็นต้องใช้ เช่น กระดาษ
ปากกา หมึกเติมตลับชาด ตระแกรงวางเอกสาร ถ่านไฟฉาย แฟูม กาวแท่ง
น้ าด่ืม ทีถู่พืน้ ตรายาง ขาต้ัง(กระดาน,ทีว)ี ส่ิงพิมพ์จากการซ้ือหรือจ้าง
และวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอื่นใด
ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุไฟฟูาและวิทยุทีใ่ช้ในการด าเนินงาน เช่น ฟิวส์
หลอดไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟูา เทปพันสายไฟ สวิตซ์ไฟฟูา
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ คอนเดนเซอร์ มูฟวิง่คอยส์ รีซีสเตอร์
และวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)



156

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท
เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอื่นใด

ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุงานบ้านงานครัวทีใ่ช้ในการด าเนินงาน เช่น
ไม้กวาด แปรง เข่ง ช้อนส้อม กระจกเงา ถังขยะ ถ้วยชาม แก้วน้ าจานรอง 
กระติกน้ า กระดาษช าระ น้ ายาล้างจาน สเปรย์ปรับอากาศ น้ ายาล้างมือ
และวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท
เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอื่นใด

ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุก่อสร้างทีใ่ช้ในการด าเนินงาน เช่น ทินเนอร์
สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ตะปู ค้อน ชะแลง เสียม คีม จอบ สว่าน เล่ือย
ขวาน ทราย ท่อต่างๆ ซีเมนต์บล๊อก อ่างล้างมือ ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา
และวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท
เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอื่นใด

          ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 
เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน น้ ามันเบรก หม้อน้ ารถยนต์ เพลา หัวเทียน
ชิ้นส่วนอะไหล่รถทุกชนิด ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย น๊อต
และวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 2,000,000 บาท
เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอื่นใด

ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 
ซ่ึงเป็นเวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยาและยาส าหรับผู้มารับบริการในศูนย์บริการฯ 
และวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง

           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท
เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอื่นใด

ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีใ่ช้ในการด าเนินงาน เช่น
แผ่นปูายไวนิล กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์มพูก่ันและสี เทปบันทึก แผ่นปูาย
และวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท
เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอื่นใด

ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุคอมพิวเตอร์ทีใ่ช้ในการด าเนินงาน เช่น เมาส์
เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป น้ าหมึกพิมพ์ แปูนพิมพ์ เคร่ืองกระจายสัญญาณ 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล้
และวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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งบลงทุน รวม 1,759,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,759,600 บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 176,900 บาท
1. จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 25,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้  จ านวน  4  ชุด มีลักษณะดังนี้
 - โต๊ะท างานขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ลึก x สูง : 107.7x66.9x75 ซม.
 - เก้าอี้พนักพิงขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ลึก x สูง : 60x61x93 ซม.
มีล้อเล่ือน และมีทีท่้าวแขน
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และ
มีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาทีเ่คยจัดซ้ือในท้องถิ่นโดยประหยัด
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่215 ล าดับที ่75 ตามโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานไว้
ใช้ในการให้บริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น

จ านวน 35,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเก้าอี้เหล็กชุปโครเมียม  จ านวน  5 ตัว

ขนาด : 237 x 66 x 76 ซม.
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และ
มีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาทีเ่คยจัดซ้ือในท้องถิ่นโดยประหยัด
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 − เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่215 ล าดับที ่75 ตามโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานไว้
ใช้ในการให้บริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น

จ านวน 31,600 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตู้เอกสาร 4 ล้ินชัก จ านวน 4 หลัง

ขนาด : 46.6 x 61.4 x 132 ซม.

ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
2. จัดซ้ือเก้าอี้แบบแถว 4 ทีน่ั่ง

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
3. จัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก
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 − ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ
 − เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่215 ล าดับที ่75 ตามโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานไว้
ใช้ในการให้บริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น

4. จัดซ้ือตู้เหล็กล๊อคเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 16,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตู้เหล็กล๊อคเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 2 หลัง  

ขนาด : 91.5 x 45.7 x 183 ซม.
 − ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ
 − เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ใช้ในการให้บริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น

5. จัดซ้ือเก้าอี้เอนกประสงค์มีพนักพิง จ านวน 40,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเก้าอี้เอนกประสงค์มีพนักพิง ทีน่ั่งและพนักพิง

จ านวน 50 ตัว บุฟองน้ าหุม้หนังเทียม ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 
45 x 40 x 90 ซม.
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และ
มีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาทีเ่คยจัดซ้ือในท้องถิ่นโดยประหยัด
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 − เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่215 ล าดับที ่75 ตามโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานไว้
ใช้ในการให้บริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น

หน้าที ่215 ล าดับที ่75 ตามโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานไว้

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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6. จัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าโต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน 10 ตัว 

ขนาด กว้าง*ยาว*สูง : 60*120*75 ซม.
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และ
มีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาทีเ่คยจัดซ้ือในท้องถิ่นโดยประหยัด
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่215 ล าดับที ่75 ตามโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานไว้
ใช้ในการให้บริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น

จ านวน 9,300 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าถังน้ าไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 2,500 ลิตร 

จ านวน 1 ถัง
 − ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ
 − เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1,057,400 บาท
จัดซ้ือรถยนต์บรรทุก จ านวน 1 คัน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคล่ือน 4 ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล้แค๊บ 4 ประตู 
พร้อมติดต้ังหลังคาไฟเบอร์กลาส  จ านวน 1 คัน
 - เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 − เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น

หน้าที ่693 ล าดับที ่4.1
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
7. จัดซ้ือถังเก็บน้ า ขนาดบรรจุ 2,500 ลิตร



161

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่225 ล าดับที ่88  ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ใน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 45,300 บาท
1. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบ 2 จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 
จ านวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก หรือ 8 แกนเสมือน 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพเป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพจาก 
แผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
แบบ Onboard Graphics ทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่ น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแปูนพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า Contrast Ratio  600:1 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
 − ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวง ICT ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 − เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (งานศูนย์บริการฯ) )
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

หน้าที ่695 ล าดับที ่4.5
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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2. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 6,300 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 

ส าหรับกระดาษขนาด A3  จ านวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า
17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom
 - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวง ICT ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 − เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่695 ล าดับที ่4.5

3. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือ LED จ านวน 9,000 บาท
ขาวด า

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า  จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ
Fax ภายในเคร่ืองเด่ียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า/นาที
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200*1,200 dpi
 - มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ
 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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 - สายมารถย่อและขยายได้ 25 - 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Legal, และ Custom
 - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวง ICT ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 − เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่695 ล าดับที ่4.5

รวม 480,000 บาท
จ านวน 16,000 บาท

(Pulse Oximeter)
เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด 

(Pulse Oximeter) จ านวน 1 เคร่ือง วัดประมาณออกซิเจนทีป่ลายนิ้ว
และอัตราการเต้นของหัวใจระบบเปิด-ปิด
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และ
มีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาทีเ่คยจัดซ้ือในท้องถิ่นโดยประหยัด
โดยถือปฏิบัติเป็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 − เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่696 ล าดับที ่4.6

2. จัดซ้ือเคร่ืองรักษาด้วยคล่ืนอัลตร้าซาวด์ จ านวน 120,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองรักษาด้วยคล่ืนอัลตร้าซาวด์ จ านวน 1 เคร่ือง

ความเข้มของคล่ืนในการรักษาอยู่ที ่0.125-3 W/cm และความถี่ 0.75-3
MHz ส่งผล กระตุ้นการตอบสนองของเนื้อเยื่อ เร่งการสมานแผล บ าบัด
อาการเจ็บปวด ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ ระบบการรักษามี 2 แบบ ได้แก่
โหมด Thermal Effects และโหมด Nonthermal Effects 

1. จัดซ้ือเคร่ืองวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และ
มีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาทีเ่คยจัดซ้ือในท้องถิ่นโดยประหยัด
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 − เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่696 ล าดับที ่4.6

3. โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการงานฟืน้ฟูสมรรถภาพ จ านวน 25,000 บาท
ผู้มารับบริการคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด

เพือ่จ่ายเป็นจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส าหรับให้ผู้ปุวยติดบ้าน
ติดเตียง ตามรายการดังนี้
 - เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟูา จ านวน 2 เตียง
 - ทีน่อนลม 
 - เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จ านวน 3 เคร่ือง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่217 ล าดับที ่76

4. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จ านวน 319,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามรายการดังนี้ 

 - เคร่ืองปัน่ตกตะกอนเม็ดเลือด (centrifuge) ขนาด 48 หลอด
จ านวน  1  เคร่ือง 
 - เคร่ืองปัน่ตกตะกอนเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit centrifuge)
จ านวน  1  เคร่ือง 
 - เคร่ืองปัน่ปัสสาวะ centrifuge ขนาด 12 หลอด
จ านวน  1  เคร่ือง 
 - Rotator   จ านวน  1  เคร่ือง 
 - เคร่ืองดูดสารละลาย (Autopipette) ขนาด 100-1,000 ul
จ านวน  1  เคร่ือง 
 - เคร่ืองดูดสารละลาย (Autopipette) ขนาด 20-100 ul
จ านวน  1  เคร่ือง 
 - เคร่ืองดูดสารละลาย (Autopipette) ขนาด 10-50 ul
จ านวน  1  เคร่ือง 
 - ตู้เย็นเก็บน้ ายา   จ านวน  1  เคร่ือง 
 - ตู้เก็บตัวอย่าง   จ านวน 1 ตู้

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมี
ความจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาทีเ่คยจัดซ้ือในท้องถิ่นโดยประหยัด
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่ 223  ล าดับที ่ 85
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)



166

แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวม 2,000,000 บาท
งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 2,000,000 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน รวม 2,000,000 บาท
รายจ่ายอื่น จ านวน 2,000,000 บาท
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย 
วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว โดยจ่ายเป็นเงิน เคร่ืองอุปโภค-บริโภค 
เคร่ืองนุ่งห่ม ผ้าห่ม วัสดุก่อสร้าง และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการ
เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่168 ล าดับที ่1  
(กองสวัสดิการสังคม)  

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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แผนงานเคหะชมุชน รวม 118,981,410 บาท
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน รวม 14,577,760 บาท

งบบุคลากร                          รวม 13,163,160 บาท
เงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)    รวม 13,163,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 8,065,140 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
พร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน                           
(กองช่าง) 
เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน  126,600   บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานเทศบาล  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน   
(กองช่าง)         
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(กองช่าง)        
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 529,260   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมทัง้
ปรับปรุงค่าจ้างประจ าทีป่ฏิบัติงานในเทศบาล
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน       
(กองช่าง)    
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 3,882,960   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้แก่
พนักงานจ้างทีป่ฏิบัติงานในเทศบาล
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
(กองช่าง)        
เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 456,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนเพิม่ให้แก่พนักงาน
จ้างทีป่ฏิบัติงานในเทศบาล โดยค านวณ
ต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน     
(กองช่าง)      

แผนงานเคหะชมุชน
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งบด าเนินการ           รวม 1,414,600 บาท
ค่าตอบแทน             รวม 609,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร จ านวน 200,000 บาท
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและ
ผู้ควบคุมงานทีเ่ป็นผู้มีสิทธิไ์ด้รับค่าตอบแทน เป็นต้น      
(กองช่าง) 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าทีท่้องถิ่นปฏิบัติงาน
ตามหน้าทีป่กติโดยปฏิบัติงานในทีต้ั่งส านักงานหรือโดยปฏิบัติงาน
นอกทีต้ั่งส านักงานหรือปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะซ่ึงได้ปฏิบัติงานนั้นๆ
นอกเวลาราชการของวันท าการปกติ
(กองช่าง) 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 204,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
ทีม่ีสิทธิไ์ด้รับตามระเบียบฯ        
(กองช่าง)    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 155,600 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า       
(กองช่าง)    
ค่าใชส้อย                              รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่ารับวารสารและระเบียบกฎหมาย ค่าเย็บเล่ม
เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าจ้างท าแผ่นพับ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตรวจแบบแปลน และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
(กองช่าง)   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 390,000 บาท
หมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ           จ านวน 90,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง    
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ           
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน     
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555จนถึง(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
(กองช่าง)   
2. โครงการจดัอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานผังเมืองและ จ านวน 300,000 บาท
การพฒันาชุมชนในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

เพือ่จา่ยเป็นค่าค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าทีพ่กั
ค่าวิทยากร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
 อื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในโครงการ ทุกรายการถวัจา่ยกนัได้
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 
หน้าที ่77 ล าดับที ่28
(กองช่าง)       
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
และครุภัณฑ์ส านักงาน เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  
เคร่ืองส ารองไฟ เคร่ืองขยายเสียง รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า เตาต้มยาง เคร่ืองสูบน้ า  
เคร่ืองปัม้น้ า เป็นต้น       
(กองช่าง)       
ค่าวัสดุ                   รวม 260,000   บาท 
วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร 
กระดาษการ์ดสี ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ตรายาง
น้ ายาลบค าผิด ทีเ่หลาดินสอ ค่าน้ าด่ืม หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร
และอื่นๆ เป็นต้น             
(กองช่าง) 
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000  บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ า 
จานรอง เข่ง สบู ่ไม้กวาด ช้อน กะละมัง น้ ายาล้างจาน 
(กองช่าง)         
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น    
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ส าหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เป็นต้น  
(กองช่าง)         
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ จ านวน 51,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ทีเ่กิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน         
(กองช่าง)   
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จ านวน 24,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
และการส่ือสารอื่นๆ      
(กองช่าง)       

งานไฟฟ้าถนน รวม 39,192,850 บาท
งบด าเนินการ รวม 2,079,000 บาท

ค่าใชส้อย               รวม 440,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 40,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างท าวารสาร
ค่าแผ่นพับ ใบปลิว ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา  
ค่าจัดท าประกันภัยรถราชการ และ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 
(กองช่าง) 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 400,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น
และครุภัณฑ์ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถกระเช้าไฟฟา้
รถเครน รถบรรทุก 6 ล้อ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถตัดหญ้า  
เตาต้มยาง เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองปัม้น้ า เป็นต้น
(กองช่าง)    
ค่าวัสด ุ                                          รวม 1,630,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 800,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ 
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า 
ปล๊ักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เป็นต้น   
(กองช่าง)
วัสดุก่อสร้าง              จ านวน 400,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูนซีเมนต์ ทราย
ท่อน้ า เหล็กเส้น จอบ เสียม ส่ิว และอุปกรณ์ประปา   
(กองช่าง) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 150,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี 

ยางนอก ยางใน เพลา น้ ามันเบรค หัวเทียน ไขควง 
หม้อน้ ารถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  ชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ และอื่น ๆ
(กองช่าง)         
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืนต่าง ๆ 
เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง และอื่น ๆ  
(กองช่าง)         
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 80,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น เคร่ืองแบบ 
เส้ือ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก 
(กองช่าง) 
ค่าสาธารณูปโภค                 รวม 9,000 บาท
ค่าน้ าประปา จ านวน 9,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาอาคารโกดังกองช่าง  
(กองช่าง)         

งบลงทุน รวม 37,113,850 บาท
ค่าครุภัณฑ์    รวม 4,765,350 บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 422,590 บาท
1. จดัซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 66,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 12 ตู้
 - เป็นไปตามรายละเอยีดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ณ ธันวาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่83 ล าดับที ่39
โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองช่าง ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
(กองช่าง) 
2. จดัซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก จ านวน 15,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้
 - เป็นไปตามรายละเอยีดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ณ ธันวาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่86 ล าดับที ่39
โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองช่าง ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
(กองช่าง) 
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3. จดัซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน 2 ชั้น จ านวน 11,540 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน 2 ชั้น จ านวน 2 ตู้

 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถนุายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่83 ล าดับที ่39
โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองช่าง ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
(กองช่าง) 
4. จดัซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน 4 ชั้น จ านวน 17,300 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน 4 ชั้น จ านวน 2 ตู้
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถนุายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่83 ล าดับที ่39
โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองช่าง ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
(กองช่าง) 
5. จดัซ้ือเกา้อี้พนักพงิแบบล้อเล่ือน จ านวน 125,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าซ้ือเกา้อี้พนักพงิแบบมีล้อเล่ือน จ านวน  10 ตัว
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถนุายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่83 ล าดับที ่39
โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองช่าง ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
(กองช่าง) 
6. จดัซ้ือโต๊ะส านักงาน ขนาด 108.5 x 72.2 x 75 เซนติเมตร จ านวน 144,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าซ้ือโต๊ะส านักงาน ขนาด 108.5 x 72.2 x 75 
เซนติเมตร จ านวน 6 ตัว
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถนุายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่83 ล าดับที ่39
โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองช่าง ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
(กองช่าง) 



173

7. จดัซ้ือโซฟารับแขก จ านวน 22,350 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโซฟารับแขก จ านวน 1 ชุด

 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถนุายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่84 ล าดับที ่39
โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองช่าง ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
(กองช่าง) 
8. จดัซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษและเขา้เล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟา้ จ านวน 20,600 บาท
และเขา้เล่มมือโยก

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษและเขา้เล่ม 
แบบเจาะกระดาษไฟฟา้และเขา้เล่มมือโยก จ านวน 1 เคร่ือง
 - เป็นไปตามรายละเอยีดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ณ ธันวาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่84 ล าดับที ่39
โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองช่าง ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
(กองช่าง) 
ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ รวม 55,210 บาท
1. จดัซ้ือคีมย้ าสายไฮดรอลิก จ านวน 3,210 บาท

เพือ่เป็นค่าจดัซ้ือคีมย้ าสายไฮดรอลิก จ านวน 2 เคร่ือง
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถนุายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่85 ล าดับที ่39
โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองช่าง ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
(กองช่าง) 
2. จดัซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ขนาด 5 กโิลวัตต์ จ านวน 52,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ขนาด 5 กโิลวัตต์ 
จ านวน 1 เคร่ือง
 - เป็นไปตามรายละเอยีดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ณ ธันวาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่85 ล าดับที ่39
โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองช่าง ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
(กองช่าง) 
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ครุภัณฑ์ส ารวจ รวม 83,000 บาท
1. จดัซ้ือกล้องวัดระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า จ านวน 34,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือกล้องวัดระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า
จ านวน 1 ชุด
 - เป็นไปตามรายละเอยีดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ณ ธันวาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่85 ล าดับที ่39
(กองช่าง)         
2. จดัซ้ือเคร่ืองหาพกิดัด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จ านวน 49,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองหาพกิดัด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา จ านวน 2 เคร่ือง
 - เป็นไปตามรายละเอยีดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ณ ธันวาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่83 ล าดับที ่39
(กองช่าง) 
ครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน 13,400 บาท
จดัซ้ือชุดตัดแกส๊สนาม ขนาด 6 คิว

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือชุดตัดแกส๊สนามขนาด 6 คิว
จ านวน 1 ชุด
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถนุายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่85 ล าดับที ่39
โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองช่าง ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
(กองช่าง) 
ครุภัณฑ์กอ่สร้าง รวม 17,250 บาท
1. จดัซ้ือบันไดอะลูมิเนียม 16 ขั้น จ านวน 5,350 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือบันไดอะลูมิเนียม 16 ขั้น 
จ านวน 1 อนั
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถนุายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่85 ล าดับที ่39
โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองช่าง ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
(กองช่าง) 
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2. จดัซ้ือสว่านไฟฟา้แบบมือถอื จ านวน 11,900 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือสว่านไฟฟา้แบบมือถอื จ านวน 2 ตัว

 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถนุายน 2552
 - จากโครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองช่าง ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้าที ่86 ล าดับที ่39
(กองช่าง) 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 33,000 บาท
1. จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 17,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง  มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2CORE)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกนัขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
 - มีหน่วยความจ า RAM ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่อยจดัเกบ็ขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน Internal หรือภายนอก External
จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย Network interface แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพมิพแ์ละเมาส์
 - มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอยีดแบบ
FHD (1920x1080)
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
และ Bluetooth
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ มีนาคม 2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่84 ล าดับที ่39
โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองช่าง ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
(กองช่าง)
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2. จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 16,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 

พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 1 เคร่ือง  มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2CORE)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 
และมีเทคโนโลยเีพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้่องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกนั ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด 
ไม่น้อยกว่า 4 GB
 -มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า
120 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพทีร่องรับความละเอยีดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ มีนาคม 2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่84 ล าดับที ่39
โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองช่าง ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
(กองช่าง)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         รวม 4,004,600 บาท
1. จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จ านวน 1,375,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
จ านวน 1 คัน มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 4,000 ซีซี
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 105 กโิลวัตต์
 - เป็นไปตามรายละเอยีดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2561  
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่708 ล าดับที ่23 
(กองช่าง)
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2. จดัซ้ือรถกระเช้าซ่อมไฟฟา้ชนิด 6 ล้อ จ านวน 2,600,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือรถกระเช้าไฟฟา้ชนิด 6 ล้อ

จ านวน 1 คัน สามารถยกกระเช้าสูงจากพืน้ดินถงึขอบกระเช้า
ได้ไม่น้อยกว่า 15 เมตร ตัวรถชนิด 6 ล้อ ขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์
ดีเซล 6 สูบ 4 จงัหวะ
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถนุายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่708 ล าดับที ่22
 หน้าที ่708 ล าดับที ่23
(กองช่าง)
3. จดัซ้ือเคร่ือง GPS ติดตามรถยนต์ จ านวน 29,600 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ือง GPS ติดตามรถยนต์ 
จ านวน 4 เคร่ือง
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถนุายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่85 ล าดับที ่39
โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองช่าง ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
(กองช่าง)
ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 11,300 บาท
จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟา้ (แบบแช่)

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟา้ (แบบแช)่
ก าลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 0.25 กโิลวัตต์ แรงดันไฟฟา้ 220 โวล 1 เฟส
ปริมาณน้ า 0-635 ลิตร/นาที  ระบบป้องกนัมอเตอร์เสียหาย แบบ Built-in
Thermal Protection ขนาดท่อ 3 นิ้ว แบบมีลูกลอย จ านวน 1 เคร่ือง
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถนุายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่86 ล าดับที ่39
โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองช่าง ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
(กองช่าง)         
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 25,000 บาท
1. จดัซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าอุ่น-น้ าเยน็แบบขวดครอบ จ านวน 6,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าอุ่น-น้ าเยน็
แบบขวดครอบ จ านวน 1 เคร่ือง เป็นตู้น้ าแบบใช้ขวดคว่ าด้านบน 
บรรจนุ้ าได้ไม่ต่ ากว่า 18 ลิตร ตู้ท าด้วยพลาสติก มีความแขง็แรง
ไม่เป็นส่ือไฟฟา้ หม้อเกบ็น้ าร้อนและน้ าเยน็ภายใน ท าด้วยสแตนเลส
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อยา่งดีไม่เป็นสนิมและปลอดสารตะกั่ว กอ๊กน้ าท าด้วยวัสดุไร้สนิม 
แบบใช้แกว้ดัน
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 มิถนุายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่84 ล าดับที ่39
โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองช่าง ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
(กองช่าง)         
2. จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบขอ้แขง็ จ านวน 19,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบขอ้แขง็
จ านวน 2 เคร่ือง
 - เป็นไปตามรายละเอยีดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ณ ธันวาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่702 ล าดับที ่13
(กองช่าง)         
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ
ซ่ึงไม่รวมถงึค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(กองช่าง)
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง    รวม 32,348,500    บาท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ จ านวน 27,801,500     บาท
1. โครงการจา้งส ารวจระบบสาธารณูปโภคในเขต จ านวน 4,000,000 บาท
เทศบาลนครแม่สอด

เพือ่จา่ยเป็นค่าส ารวจระบบสาธารณูปโภคในเขต
เขตเทศบาลนครแม่สอด 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิม่เติมคร้ังที ่2 
พ.ศ.2562 หน้าที ่5 ล าดับที ่1
(กองช่าง)
2. ค่าใช้จา่ยในการศึกษา และจดัท ารายละเอยีดโครงการตาม จ านวน 16,000,000 บาท
ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด และพืน้ทีเ่กี่ยวเนื่อง

เพือ่จา่ยเป็นค่าค่าใช้จา่ยในการศึกษา และจดัท ารายละเอยีด
โครงการตามผังเมืองรวมเมืองแม่สอด และพืน้ทีเ่กี่ยวเนื่อง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิม่เติมคร้ังที ่2
พ.ศ.2562 หน้าที ่6 ล าดับที ่2
(กองช่าง)
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3. โครงการปรับปรุงหอนาฬิกาเทศบาลนครแม่สอดบริเวณ จ านวน 2,000,000 บาท
หน้าทีว่่าการอ าเภอแม่สอด

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงหอนาฬิกาเทศบาลนครแม่สอดบริเวณ
หน้าทีว่่าการอ าเภอแม่สอด งานร้ือถอนขนยา้ยวัสดุเดิม งานโครงสร้างเหล็ก
หอนาฬิกา ความสูง 3 เมตร งานโครงสร้างฐาน ค.ส.ล. และฐานตอม่อ
งานฉลุลวดลายไทย ผลิตจากโลหะประดับรอบหอนาฬิกา
ไม้พุม่ประดับรอบฐาน โคม LED 200 Watt จ านวน 4 โคม
งานครุภัณฑ์นาฬิกาดิจติอล LED ขนาดกว้าง 64 เซนติเมตร
สูง 48 เซนติเมตร จ านวน 4 ด้าน หน้าจอแสดงผลเป็น LED 3 สี 
แสดงเวลา วันที ่อณุหภูมิและค่าความชื้น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–256  
หน้าที ่95 ล าดับที ่58
(กองช่าง)
4. โครงการปรับปรุงทางม้าลายและติดต้ังป้ายแจง้เตือน จ านวน 1,000,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงทางม้าลายและติดต้ังป้ายแจง้เตือน
ภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิม่เติมคร้ังที ่2
พ.ศ.2562 หน้าที ่7 ล าดับที ่3
(กองช่าง)
5. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะเสาไฟประติมากรรม จ านวน 479,000 บาท
บริเวณซอยวัดหลวง

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้สาธารณะเสาไฟ
ประติมากรรมบริเวณซอยวัดหลวง ติดต้ังเสาไฟประติมากรรม
ความสูงรวม 6 เมตรพร้อมตอม่ออปุกรณ์ประกอบ จ านวน 4 ชุด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่101 ล าดับที ่71
(กองช่าง)
6. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะเสาไฟประติมากรรม จ านวน 479,000 บาท
บริเวณถนนศรีพานิช

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้สาธารณะเสาไฟ
ประติมากรรมบริเวณถนนศรีพานิช ติดต้ังเสาไฟประติมากรรม
ความสูงรวม 6 เมตรพร้อมตอม่ออปุกรณ์ประกอบ จ านวน 4 ชุด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่106 ล าดับที ่77
(กองช่าง)
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7. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะเสาไฟประติมากรรม จ านวน 479,000 บาท
บริเวณถนนสมัครสรรพการ

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้สาธารณะเสาไฟ
ประติมากรรมบริเวณถนนสมัครสรรพการ ติดต้ังเสาไฟประติมากรรม
ความสูงรวม 6 เมตรพร้อมตอม่ออปุกรณ์ประกอบ จ านวน 4 ชุด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่106 ล าดับที ่78
(กองช่าง)
8. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะเสาไฟประติมากรรม จ านวน 479,000 บาท
บริเวณถนนอนิทรคีรี (แยกเจา้สัว)

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้สาธารณะเสาไฟ
ประติมากรรมบริเวณถนนอนิทรคีรี (แยกเจา้สัว) ติดต้ังเสาไฟ
ประติมากรรมความสูงรวม 6 เมตรพร้อมตอม่ออปุกรณ์ประกอบ
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่107 ล าดับที ่80
(กองช่าง)
9. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้สาธารณะเสาไฟประติมากรรม จ านวน 479,000 บาท
บริเวณถนนสวรรค์วิถ ี(หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี)

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้สาธารณะเสาไฟ
ประติมากรรมบริเวณถนนสวรรค์วิถ ี(หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี) 
ติดต้ังเสาไฟประติมากรรมความสูงรวม 6 เมตรพร้อมตอม่ออปุกรณ์ประกอบ
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่108 ล าดับที ่81
(กองช่าง)
10. โครงการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ จ านวน 142,000 บาท
บริเวณหลังแม่สอดการไฟฟา้

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังโคมไฟ LED 60 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ 
บริเวณหลังแม่สอดการไฟฟา้ จ านวน 12 ชุด 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่76 ล าดับที ่24
(กองช่าง)
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11. โครงการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ จ านวน 70,000 บาท
บริเวณซอยร่วมจติร (ซอยร้านบุญโรจน์)

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังโคมไฟ LED 60 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ 
บริเวณซอยร่วมจติร (ซอยร้านบุญโรจน์) จ านวน 7 ชุด 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่65 ล าดับที ่2
(กองช่าง)
12. โครงการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ จ านวน 229,000 บาท
บริเวณซอยโรงแรมพรเทพถงึร้านแพรสีแดง

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังโคมไฟ LED 120 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ 
บริเวณซอยโรงแรมพรเทพถงึร้านแพรสีแดง จ านวน 12 ชุด 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่65 ล าดับที ่3
(กองช่าง)
13. โครงการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ จ านวน 72,000 บาท
บริเวณซอยหลังวัดอรัญญเขตแยกซ้ายมือถงึสะพาน

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังโคมไฟ LED 60 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ 
บริเวณซอยหลังวัดอรัญญเขตแยกซ้ายมือถงึสะพาน จ านวน 8 ชุด 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่66 ล าดับที ่4
(กองช่าง)
14. โครงการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ จ านวน 76,500 บาท
บริเวณซอยหน้าบ้านนายอ าเภอ

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังโคมไฟ LED 120 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ 
บริเวณซอยหน้าบ้านนายอ าเภอ จ านวน 4 ชุด 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่66 ล าดับที ่5
(กองช่าง)
15. โครงการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ จ านวน 45,000 บาท
บริเวณซอยหน้าบ้าน อ.บัวไหล

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังโคมไฟ LED 60 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ 
บริเวณซอยหน้าบ้าน อ.บัวไหล จ านวน 5 ชุด 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่67 ล าดับที ่7
(กองช่าง)
16. โครงการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ จ านวน 18,000 บาท
บริเวณซอยร้านวิวัชกลการ

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังโคมไฟ LED 60 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ 
บริเวณซอยร้านวิวัชกลการ จ านวน 2 ชุด 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่68 ล าดับที ่8
(กองช่าง)
17. โครงการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ จ านวน 27,000 บาท
บริเวณซอยบ้านป้ามอย

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังโคมไฟ LED 60 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ 
บริเวณซอยบ้านป้ามอย จ านวน 3 ชุด 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่68 ล าดับที ่9
(กองช่าง)
18. โครงการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ จ านวน 27,000 บาท
บริเวณบ้านประธานชุมชนชุมพลพฒันา

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังโคมไฟ LED 60 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ 
บริเวณบ้านประธานชุมชนชุมพลพฒันา จ านวน 3 ชุด 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่69 ล าดับที ่10
(กองช่าง)
19. โครงการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ จ านวน 45,000 บาท
บริเวณซอยบ้านลุงพฒิุ (หน้าโรงเรียนแม่สอด)

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังโคมไฟ LED 60 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ 
บริเวณซอยบ้านลุงพฒิุ (หน้าโรงเรียนแม่สอด) จ านวน 5 ชุด 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่69 ล าดับที ่11
(กองช่าง)
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20. โครงการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ จ านวน 153,000 บาท
บริเวณซอยวีนัส

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังโคมไฟ LED 120 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ 
บริเวณซอยวีนัส จ านวน 8 ชุด 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่70 ล าดับที ่12
(กองช่าง)
21. โครงการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ จ านวน 100,000 บาท
บริเวณถนนอนิทรคีรี 28 ซอยรอเนร (ซอยขา้งโรงพกั)

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังโคมไฟ LED 60 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ 
บริเวณซอยรอเนร (ซอยขา้งโรงพกั) จ านวน 10 ชุด 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่70 ล าดับที ่13
(กองช่าง)
22. โครงการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ จ านวน 267,000 บาท
บริเวณถนนหน้าปศุสัตว์ไปคลีนิคชุมชนอบอุ่น

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังโคมไฟ LED 120 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ 
บริเวณถนนหน้าปศุสัตว์ไปคลีนิคชุมชนอบอุ่น จ านวน 14 ชุด 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่71 ล าดับที ่14
(กองช่าง)
23. โครงการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ จ านวน 746,000 บาท
บริเวณถนนหน้าวัดอรัญญเขตถงึสามแยกบ้าน สท.ประเสริฐ

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังโคมไฟ LED 120 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ 
บริเวณถนนหน้าวัดอรัญญเขตถงึสามแยกบ้าน สท.ประเสริฐ 
จ านวน 39 ชุด 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่71 ล าดับที ่15
(กองช่าง)
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24. โครงการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ จ านวน 99,000 บาท
บริเวณซอยวัดหลวง

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังโคมไฟ LED 60 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ 
บริเวณซอยวัดหลวง จ านวน 11 ชุด 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่72 ล าดับที ่16
(กองช่าง)
25. โครงการติดต้ังและปรับปรุงไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ จ านวน 290,000 บาท
บริเวณถนนอสิลามบ ารุง

เพือ่จา่ยเป็นค่าติดต้ังโคมไฟ LED 60 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์ 
 จ านวน 28 ชุด และติดต้ังโคมไฟ LED 120 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์
 จ านวน 2 ชุด บริเวณถนนอสิลามบ ารุง
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่82 ล าดับที ่37
(กองช่าง)
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค รวม 4,247,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนชิดวนา จ านวน 242,000 บาท
ซอย 7 (บ้านลุงพฒิุ)

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนชิดวนา   
ซอย 7 (บ้านลุงพฒิุ) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 144 เมตร
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่81 ล าดับที ่33
(กองช่าง)
2. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนชิดวนา จ านวน 256,000 บาท
ซอย 9 (บ้านป้าส าราญ)

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนชิดวนา   
ซอย 9 (บ้านป้าราญ) ช่วงที ่1 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ช่วงที ่2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ยาว 42 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร พืน้ทีร่วม
ไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่81 ล าดับที ่34
(กองช่าง)
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3. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต จ านวน 229,000 บาท
ซอยหลังวัดอรัญญเขต - สะพาน

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีตซอยหลัง  
วัดอรัญญเขต - สะพาน ช่วงที ่1 ผิวจราจรกว้าง 5.5 เมตร ยาว 75 เมตร
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 412.5 ตารางเมตร ช่วงที ่2 ผิวจราจรกว้าง 4.5 เมตร
ยาว 60 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร พืน้ทีร่วม
ไม่น้อยกว่า 682.50 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่79 ล าดับที ่31
(กองช่าง)
4. โครงการปรับปรุงถนนขยายผิวจราจรถนนบัวคูณ จ านวน 459,000 บาท
(เส้นหน้าบ้าน สท.ชุมพล)

เพือ่จา่ยเป็นค่าขยายผิวจราจรถนนบัวคูณ
ทัง้สองขา้งกว้างเฉล่ีย 0.5-2.0 เมตร ยาว 475 เมตร 
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่108 ล าดับที ่82
(กองช่าง)
5. โครงการกอ่สร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม จ านวน 1,001,000 บาท
รางระบายน้ าตัวยถูนนบ้านทุง่ ซอย3/6.1 (บ้านนายเบีย้ว) 
และถนนบ้านทุง่ซอย 3/4 แยก 2

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.พร้อมราง
ระบายน้ ารูปตัวยผิูวจราจรกว้างเฉล่ีย 2.3 - 4.0 เมตร ระยะทางรวม 
ไม่น้อยกว่า 83 เมตร หรือมีพืน้ทีร่วมทัง้หมดไม่น้อยกว่า 312 
ตารางเมตร  
 - รางระบายน้ ารูปตัวยพูร้อมฝาปิด ท้องรางลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 142 เมตร
 - รางระบายน้ ารูปตัวยพูร้อมฝาปิด ท้องรางลึกเฉล่ีย 0.50 - 1.30 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 45 เมตร
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่104 ล าดับที ่74
(กองช่าง)
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6. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 314,000 บาท
ถนนซอยแยกถนนเลียบคลองชลประทาน 3L-1R-LMC

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ  
ถนนซอยแยกถนนเลียบคลองชลประทาน 3L-1R-LMC
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 
ขา้งละ 0.30 เมตร หรือพืน้ทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่74 ล าดับที ่21
(กองช่าง)
7. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 58,000 บาท
ถนนบ้านถงุทองซอย 1

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านถงุทอง  
ซอย 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีผิ่วจราจร
ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่75 ล าดับที ่22
(กองช่าง)
8. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 188,000 บาท
ถนนบ้านถงุทองซอย 7

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ  
บ้านถงุทองซอย 7 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 77 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า 308 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่75 ล าดับที ่23
(กองช่าง)
9. โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรีต จ านวน 392,000 บาท
ถนนแม่สอด - ค้างภิบาล ซอยบ้านหมวดมนูญ

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีตบริเวณ
ถนนแม่สอด - ค้างภิบาล (ซอยบ้านหมวดมนูญ)
ผิวจราจรกว้าง 4.5 เมตร ยาว 255 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
หรือพืน้ที่/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,147.50 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่74 ล าดับที ่20
(กองช่าง)
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10. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต จ านวน 167,000 บาท
ถนนอนิทรคีรี ซอย 29 (ซอยบ้านนายอ าเภอ)

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีตบริเวณ
ถนนอนิทรคีรี ซอย 29 (ซ.บ้านนายอ าเภอ) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร
ยาว 99 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตรหรือพืน้ที่/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที ่101   ล าดับที ่70 
(กองช่าง)
11. โครงการขยายผิวไหล่ทางขา้งโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ต่ีมิ้ง) จ านวน 98,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าขยายผิวไหล่ทางขา้งโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ต่ีมิ้ง)
ขยายผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 1.5 เมตร ยาว 130 เมตร  หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร รวมพืน้ทีบ่่อพกั ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิม่เติมคร้ังที ่2 
พ.ศ.2562 หน้าที ่7 ล าดับที ่4 
(กองช่าง)
12. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 843,000 บาท
ถนนแม่สอด - ค้างภิบาล (ซอยบ้านป้าแกว้)

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ 
ถนนแม่สอด - ค้างภิบาล  ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 0.15 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพืน้ทีผิ่วจราจรไม่ น้อยกว่า 1,792.5 
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลนครแม่สอดก าหนด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เติมฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพิม่เติมคร้ังที ่2 
พ.ศ.2562 หน้าที ่11 ล าดับที ่15
(กองช่าง)
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง จ านวน 300,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ส่ิงกอ่สร้าง เช่น ถนนภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดรวมถงึส่ิงกอ่สร้าง 
ต่างๆซ่ึงไม่รวมถงึค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(กองช่าง)
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งานสวนสาธารณะ รวม 421,000 บาท
งบด าเนินการ รวม 421,000 บาท

ค่าใชส้อย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ
จัดสวนสาธารณะ ค่าจ้างท าวารสาร ค่าเย็บเล่ม เข้าปก  
แผ่นพับ ใบปลิว ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา  
ค่าจัดท าประกันภัยรถราชการ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  
(กองช่าง)
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุการเกษตร จ านวน 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ืช 
ดอกไม้/พันธุไ์ม้ ปุย๋ สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช และสัตว์ อาหารสัตว์ สปริงเกอร์ 
(กองช่าง)
ค่าสาธารณูปโภค                      รวม 191,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
น้ าตกสวนสมเด็จพระนเรศวรฯ ฯลฯ  
(กองช่าง)
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 91,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาสระน้ าหลังศาล  
น้ าตกสวนสมเด็จฯ ฯลฯ 
(กองช่าง)

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,615,000  บาท
งบด าเนินงาน รวม 20,615,000  บาท

ค่าใชส้อย รวม 20,070,000 บาท
     รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 20,000,000 บาท

 1. โครงการจ้างเหมาเอกชนท าการเก็บรวบรวมและขนส่ง จ านวน 17,000,000 บาท
ขยะมูลฝอย

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยระยะเวลา 5 ปี
โดยก่อหนี้ผูกพัน 5 ปี   คือ    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นจ านวนเงิน 16,990,750 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เป็นจ านวนเงิน 16,990,750 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นจ านวนเงิน 16,990,750 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นจ านวนเงิน 16,990,750 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็นจ านวนเงิน 16,990,750 บาท
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รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน   84,953,750  บาท
 - เป็นไปตามหนังสือเทศบาลนครแม่สอด ที ่ตก 52103/2206 
ลงวันที ่17 ส.ค. 2559
 - เป็นไปตามหนังสือจังหวัดตาก ที ่ตก 0023.3/33850 
ลงวันที ่19 สิงหาคม 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 
ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่453 ล าดับที ่12
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
 2. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดถนนด้วยรถกวาดดูดฝุ่น จ านวน 3,000,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าความสะอาดถนนด้วยรถกวาดดูดฝุ่น
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่452 ล าดับที ่11
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 70,000 บาท
หมวดอื่นๆ
1. โครงการท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยส่ิงแวดล้อม จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้าน
การให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้บริโภค ได้แก่ การจัดอบรม
ประชุมโดยการพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นและท ากิจกรรมต่างๆ
เพือ่รณรงค์ลดปริมาณการใช้โฟมบรรจุอาหารและ การใช้ถุงพลาสติก
รวมถึง ค่าวัสดุโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็น  และเกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
 - เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการจัดการมูลฝอย
พ.ศ. 2560 ลงวันที ่16 มกราคม 2561
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่449 ล าดับที ่3
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
2. โครงการสาธิตการจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในชุมชน จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการกิจกรรมจัดอบรม 
ให้ความรู้ และสาธิตการจัดการขยะอินทรีย์ และขยะเปียก 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560
 - เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการจัดการมูลฝอย
พ.ศ. 2560 ลงวันที ่16 มกราคม 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0810.5/ว 485 ลงวันที ่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่450 ล าดับที ่4
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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ค่าวัสดุ รวม 545,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 500,000 บาท

เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอื่นใด
ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 
เช่น น้ ายาต่างๆ สายยาง เคมีภัณฑ์ (ก ามะถัน กรด ด่าง) ถุงมือ เวชภัณฑ์ 
น้ ายาส าหรับฆา่เชื้อโรคท าความสะอาดและก าจัดแมลง น้ ายาฆา่เชื้อดับกล่ิน
สารเคมีก าจัดหนอนแมลงวัน และวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท

เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง 
หรือกรณีอื่นใดให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุการเกษตรทีใ่ช้ในการ
ด าเนินงาน เช่น ปุย๋ ผ้าใบอาหารสัตว์ ต้นไม้ สารเคมีป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พล่ัว เสียม หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ มีด 
ใบมีด พันธุสั์ตว์ พันธุพ์ืช และผ้าพลาสติก มีดเหลียน จอบ 
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอื่นใด
ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีใ่ช้ในการด าเนินงาน เช่น
แผ่นป้ายไวนิล กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์มพูก่ันและสี เทปบันทึก แผ่นป้าย
และวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 5,000 บาท
เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอื่นใด

ให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุเคร่ืองแต่งกายทีใ่ช้ในการด าเนินงาน เช่น หมวก
รองเท้า ถุงมือ ชุดปฏิบัติงานของบุคลากร เส้ือกันฝน และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
ทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

งานบ าบัดน  าเสีย รวม 44,174,800 บาท
งบบุคลากร รวม 7,066,600 บาท

เงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)    รวม 7,066,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,161,400 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
ประจ าปี โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน                            
(กองช่างสุขาภิบาล)
เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 139,200   บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานเทศบาล  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(กองช่างสุขาภิบาล)
เงินประจ าต าแหน่ง

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล จ านวน 85,200           บาท
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(กองช่างสุขาภิบาล)
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 548,700   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมทัง้
ปรับปรุงค่าจ้างประจ าทีป่ฏิบัติงานในเทศบาล
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน 
(กองช่างสุขาภิบาล)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,922,700   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
พนักงานจ้างทีป่ฏิบัติงานในเทศบาล
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
(กองช่างสุขาภิบาล)
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เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 209,400 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนเพิม่ให้แก่พนักงาน

จ้างทีป่ฏิบัติงานในเทศบาล โดยค านวณ
ต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(กองช่างสุขาภิบาล)

งบด าเนินงาน           รวม 18,388,000 บาท
ค่าตอบแทน             รวม 218,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ จ านวน 100,000 บาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
ของเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
 - เป็นไปตามประกาศของเทศบาลนครแม่สอด เร่ือง ก าหนด
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
ของเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  
ประกาศ ณ วันที ่11 มกราคม 2562
(กองช่างสุขาภิบาล)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าทีท่้องถิ่นปฏิบัติงาน
ตามหน้าทีป่กติโดยปฏิบัติงานในทีต้ั่งส านักงานหรือโดยปฏิบัติงาน
นอกทีต้ั่งส านักงานหรือปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะซ่ึงได้ปฏิบัติงานนั้นๆ
นอกเวลาราชการของวันท าการปกติ
(กองช่างสุขาภิบาล)
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
ทีม่ีสิทธิไ์ด้รับตามระเบียบฯ 
(กองช่างสุขาภิบาล)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 60,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 
(กองช่างสุขาภิบาล)
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ค่าใชส้อย                              รวม 16,505,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 15,995,000      บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 4,462,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างท าวารสาร  ค่าเย็บเล่ม  เข้าปก   
แผ่นพับใบปลิว  สต๊ิกเกอร์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง )ๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกล าเหมืองและล าห้วยทีต้ื่นเขิน
และแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
 ในการตัดต้นไม้ กิ่งไม้และตัดหญ้าในล าห้วยสาธารณะ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในจ้างเหมารังวัด ฯลฯ 
(กองช่างสุขาภิบาล)
2. จ้างเหมาเอกชนก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 10,000,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ.2560 ลงวันที ่18 ตุลาคม 2560
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 0263
ลงวันที ่16 มกราคม 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0810.5/ว 627 ลงวันที ่7 มีนาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 455 ล าดับที ่4
(กองช่างสุขาภิบาล)
3. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ านวน 1,533,000  บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
สถานีสูบน้ า สถานีก าจัดขยะมูลฝอยบริเวณโรงเก็บปุย๋และ
สถานีต้นแบบผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงจากขยะ เทศบาลนครแม่สอด  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที ่19 มีนาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 464 ล าดับที ่1
(กองช่างสุขาภิบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 480,000 บาท
หมวดอื่นๆ
1. โครงการรณรงค์เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน จ านวน 100,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้โครงการ
รณรงค์เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม,ค่าป้ายไวนิล , ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์และค่าวิทยากร เป็นต้น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2560 เร่ือง แนววินิจฉัย
เกี่ยวกับการจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าเช่าทีพ่ัก
ของหน่วยของรัฐ
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 457  ล าดับที ่7
(กองช่างสุขาภิบาล)
2. โครงการรักษ์น้ า ป่าชุมชน จ านวน 60,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้
โครงการรักษ์น้ า ป่าชุมชน เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม,ค่าป้ายไวนิล , ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 
และค่าวิทยากร เป็นต้น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2560 เร่ือง แนววินิจฉัย
เกี่ยวกับการจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าเช่าทีพ่ัก
ของหน่วยของรัฐ
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 458  ล าดับที ่8 
(กองช่างสุขาภิบาล)
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3. โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร จ านวน 50,000           บาท
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์
ป่าไม้และการปลูกต้นไม้อย่างถูกวิธี โครงการอบรมเครือบข่าย
อาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน
เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม , ค่าป้ายไวนิล , 
ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ และ
ค่าวิทยากร, ค่าต้นไม้ เป็นต้น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2560 เร่ือง แนววินิจฉัย
เกี่ยวกับการจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าเช่าทีพ่ัก
ของหน่วยของรัฐ
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 458  ล าดับที ่9
(กองช่างสุขาภิบาล)
4. โครงการอบรมการท าบ่อดักไขมันอย่างง่ายให้แก่ชุมชน จ านวน 50,000           บาท
และผู้ประกอบการ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้ โครงการ
อบรมการท าบ่อดักไขมันอย่างง่ายให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการ
เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม , ค่าสมนาคุณวิทยากร, 
ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ , ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน
และอุปกรณ์ เป็นต้น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2560 เร่ือง แนววินิจฉัย
เกี่ยวกับการจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าเช่าทีพ่ัก
ของหน่วยของรัฐ
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395
ลงวัน้ที ่10 ตุลาคม 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 454  ล าดับที ่1 
(กองช่างสุขาภิบาล)
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5. โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน จ านวน 100,000         บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ

และแยกประเภทของขยะได้ในโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน 
เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม , ค่าป้ายไวนิล
ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน , ค่าวิทยากร เป็นต้น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2560 เร่ือง แนววินิจฉัย
เกี่ยวกับการจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าเช่าทีพ่ัก
ของหน่วยของรัฐ
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395
ลงวัน้ที ่10 ตุลาคม 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)  หน้า 459  ล าดับที ่10
(กองช่างสุขาภิบาล)
6. โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะอย่างถูกต้อง จ านวน 100,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
โครงการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม , ค่าป้ายไวนิล
ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ , ค่ากระเป๋าบรรจุเอกสาร ,
ค่าวิทยากร เป็นต้น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2560 เร่ือง แนววินิจฉัย
เกี่ยวกับการจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าเช่าทีพ่ัก
ของหน่วยของรัฐ
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)  หน้า 457  ล าดับที ่6
(กองช่างสุขาภิบาล)
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7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ           จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             

ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง    
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ           
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน     
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555จนถึง(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
(กองช่างสุขาภิบาล)
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินอื่น ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ 
(กองช่างสุขาภิบาล)
ค่าวัสดุ                   รวม 1,520,000 บาท 
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ หมึก 
กระดาษการ์ดสี ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด 
น้ ายาลบค าผิด ตรายาง ทีเ่หลาดินสอ ถ่ายเอกสาร  
และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
(กองช่างสุขาภิบาล)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ 
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า 
ปล๊ักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า บัลลาลส 
(กองช่างสุขาภิบาล)
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000  บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้กวาด 
ไม้ถูพืน้ ผงซักฟอก  เข่ง  ถ้วยชาม แก้วน้ า ช้อนส้อม น้ ายาล้างจาน 
น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาท าความสะอาดพืน้ จานรอง ฯลฯ 
(กองช่างสุขาภิบาล)
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 500,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูนซีเมนต์ ทราย
ท่อน้ า เหล็กเส้น ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี  แปรงทาสี 
และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ 
(กองช่างสุขาภิบาล)



199

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี 

ยางนอก ยางใน เพลา น้ ามันเบรค หัวเทียน ไขควง น้ ากล่ัน
หม้อน้ ารถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  ชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ 
สัญญาณไฟฉุนเฉิน ฯลฯ 
(กองช่างสุขาภิบาล)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 150,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืนต่าง ๆ 
เช่น  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน   น้ ามันเคร่ือง  
น้ ามันหล่อล่ืน น้ ามันจาระบี ฯลฯ 
(กองช่างสุขาภิบาล)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 500,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
น้ ายาต่างๆ เคมีภัณฑ์ น้ ายาก าจัดแมลงวัน น้ ายา EM น้ ายาชีวภาพ
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ ฯลฯ
(กองช่างสุขาภิบาล)
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร และพันธุไ์ม้ เช่น
จอบ พล่ัว สายยาง ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ
(กองช่างสุขาภิบาล)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000  บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์
พูก่ัน ฟิล์มถ่ายรูป รูปสี หรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้างอัด
ขยายภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
(กองช่างสุขาภิบาล)
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า 
หมวก เส้ือ ถุงมือ ฯลฯ 
(กองช่างสุขาภิบาล)
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น    
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ส าหรับ แป้นพิมพ์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ เม้าส์ ฯลฯ  
(กองช่างสุขาภิบาล)
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วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก 

คลิปติดบัตร พลาสติกใส่บัตรตราสัญลักษณ์ต่างๆ
แผงกั้นจราจร กรวยจราจร บันไดไม้ไผ่ บันไดอะลูมิเนียม
และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับงานก าจัดขยะมูลฝอย
และงานบ าบัดน้ าเสียและอื่นๆ ฯลฯ 
(กองช่างสุขาภิบาล)
ค่าสาธารณูปโภค รวม 145,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานทีก่ าจัดขยะ และค่าไฟฟ้า
บริเวณสถานีสูบน้ า 
(กองช่างสุขาภิบาล)
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 15,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาบริเวณสถานีสูบน้ า 
(กองช่างสุขาภิบาล)
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ทีเ่กิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เป็นรายเดือน  
(กองช่างสุขาภิบาล)
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
และการส่ือสารอื่นๆ ของเทศบาลนครแม่สอด ฯลฯ
(กองช่างสุขาภิบาล)

งบลงทุน รวม 18,720,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์    รวม 1,356,300 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1,025,000 บาท
จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้แคปรถยนต์
กระบะ 4 ประตู ขนาด 1 ตัน

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้แคปรถยนต์ 
กระบะ 4 ประตู ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ เป็นกระบะส าเร็จรูป
เป็นห้องแบบดับเบิล้แคป 4 ประตู จ านวน 1 คัน
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561)
 - เป็นไปตามรายละเอียดบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 708  ล าดับที ่5.9
(กองช่างสุขาภิบาล)
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ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 70,000           บาท
1. จัดซ้ือเคร่ืองย่อยวัชพืช พืชสด ผักตบชวา และย่อย 
กิ่งไม้ต่างๆ)

เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ ชนิดเคร่ืองยนต์
เบนซิน 4 จังหวะ ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า 
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 3600 RPMระบบสตาร์ท ตึงสตาร์ท 
ขนาดกิ่งไม้ทีย่่อย 3.7/8" จ านวนใบมีด 2 ใบมีด (1 คู่)ความเร็วใบมีด
ไม่น้อยกว่า 2,400 รอบ/นาที ระบบขับเคล่ือนเคร่ืองย่อยสายพาน
ล้อยางชนิด ยางลม ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 113 x 205 x 112 cm
น้ าหนักไม่น้อยกว่า 180 กิโลกรัม  จ านวน 1 เคร่ือง
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0802/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 709 ล าดับที ่5.10
(กองช่างสุขาภิบาล)
ครุภัณฑ์โรงงาน รวม 61,300           บาท
1. จัดซ้ือตู้เชื่อมระบบอาร์กอนเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมสแตนเลส 200 A จ านวน 29,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเชื่อมระบบอาร์กอนเชื่อมไฟฟ้าเชื่อม
สแตนเลส 200 A จ านวน 1 เคร่ือง รายละเอียดดังนี้
 - รายละเอียดทางเทคนิค MIG/MMA 255 IGBT
 - กระแสไฟเชื่อม 30-200 AMP
 - แรงดันไฟฟ้า 220 Volt
 - ก าลังไฟสูงสุด 5.7 Kva / 26A
 - ความถี่ 50 Hz/ 60 Hz
 - แรงดันไฟฟ้าทีจ่่ายขณะไร้ภาระ 50 Voltage
 - เพาเวอร์แฟกเตอร์ 0.93
 - ขนาดลวดเชื่อม MIG 0.8 , 0.9 ,1.0 , 1.2  mm
 - น้ าหนักตัวเคร่ือง 23 Kg
 - ขนาดตัวเคร่ือง 320 x 600 x 540
(ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0802/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 710  ล าดับที ่5.11
(กองช่างสุขาภิบาล)
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2. จัดซ้ือเคร่ืองตัดไฟเบอร์ จ านวน 6,800             บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว 2200 w 

จ านวน 1 เคร่ือง (ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0802/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 710 ล าดับที ่5.11
(กองช่างสุขาภิบาล)
3. จัดซ้ือสายเชื่อมทิกเขี่ย จ านวน 8,500             บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสายเชื่อมทิกเขี่ย Tig Torch 26v 7.5m
จ านวน 1 เคร่ือง (ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0802/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 710  ล าดับที ่5.11
(กองช่างสุขาภิบาล)
4. จัดซ้ือถังแก๊สอาร์กอน จ านวน 17,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังแก๊สอาร์กอน Argon 6Q Tank
จ านวน 1 ถัง (ตามราคาท้องถิ่น) 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0802/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 710 ล าดับที ่5.11
(กองช่างสุขาภิบาล)
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
ซ่อมกลาง  
(กองช่างสุขาภิบาล)
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง    รวม 17,363,900    บาท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รวม 7,363,900 บาท
1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ่อพักและขยายผิวจราจร จ านวน 1,245,600 บาท
ถนนอินทรคีรี ซอย 12 แยก 2

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
บ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนอินทรคีรี ซอย 2 แยก 2
 - ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 60 เซนติเมตร
ความยาม 211.95 เมตร
 - ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ า ขนาด 60 เซนติเมตร จ านวน 17 บ่อ
 - ขยายผิวจราจร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 264.81 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิม่เติม 
ฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 119  ล าดับที ่94
(กองช่างสุขาภิบาล)
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ถนนราษฎร์บูรณะ จ านวน 500,000 บาท
ซอยหลังโรงแรมเพชรรัตน์

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูตัวยู
ถนนราษฎร์บูรณะ ซอยหลังโรงแรมเพชรรัตน์ ความยาว 115 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิม่เติม 
ฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 112 ล าดับที ่87
(กองช่างสุขาภิบาล) 
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ถนนอินทรคีรี จ านวน 659,700 บาท
ซอย 12 แยกบ้านครูแอ๊ด  

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูตัวยู
ถนนอินทรคีรี ซอย 12 แยกบ้านครูแอ๊ด ความยาว 149 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิม่เติม 
ฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 113 ล าดับที ่88
(กองช่างสุขาภิบาล)
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ถนนชิดวนา จ านวน 1,529,800 บาท
ซอย 6 และซอยตรงข้าม  

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูตัวยู
ถนนอินทรคีรี ซอย 6  และซอยตรงข้าม ความยาว 345.5 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิม่เติม 
ฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 114 ล าดับที ่89
(กองช่างสุขาภิบาล)
5. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ่อพักและขยายผิวจราจร จ านวน 1,985,200       บาท
ถนนแม่สอดอุ้มผาง ซอย 4 

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
บ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนแม่สอดอุ้มผาง ซอย 4
 - ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน
แม่สอด-อุ้มผาง ขนาด 60 เซนติเมตร ความยาว 298.70 เมตร
 - ก่อสร้างบ่อพักระบายน้ า ขนาด 0.60 เมตร จ านวน 33 บ่อ
 - ขยายผิวจราจร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 367.90 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิม่เติม 
ฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 118 ล าดับที ่93  
(กองช่างสุขาภิบาล)
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ถนนสมัครสรรพการ จ านวน 500,000         บาท
ซอย ส.รัตนาแมนชั่น 

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
ถนนสมัครสรรพการ ซอย ส.รัตนาแมนชั่น ความยาว 118 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิม่เติม 
ฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 125 ล าดับที ่107
(กองช่างสุขาภิบาล)
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7. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บ่อพักและขยายผิวจราจร จ านวน 943,600         บาท
ถนนศรีพานิชซอยบ้านดาบมนูญ

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
บ่อพักและขยายผิวจราจร
 - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 60 ซม. ความยาว 173 เมตร
 - บ่อพักท่อระบายน้ าขนาด 60 ซม. จ านวน 11 บ่อ
 - งานขยายผิวจราจร หนา 15 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 217.75 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิม่เติม 
ฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 125 ล าดับที ่108
(กองช่างสุขาภิบาล)
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคล จ านวน 10,000,000 บาท
หรือบุคคลภายนอกเพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง
โครงการจ้างออกแบบระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
เพือ่ปรับปรุงและเพิม่ศักยภาพระบบบ าบัดน้ าเสียเดิม

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการจัดออกแบบรายละเอียด
ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียเพือ่ปรับปรุงและเพิม่ศักยภาพ
ระบบบ าบัดน้ าเสียเดิม โดยการจัดท าเอกสาร เช่น รายงานขั้นต้น
(Inception Report), รายงานความก้าวหน้า (Pregress Report),
รายงานฉบับกลาง (Inern Report), ร่างรายงานการศึกษาความเหมาะสม,
ร่างรายงานออกแบบรายละเอียดเบือ้งต้น (Draft Feasibilityn Study Report),
รายงานการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสียฉบับสมบูรณ์ (Filasiblity Study Report and Design),
ร่างแบบรายละเอียด (Draft detailed Engineering Design), 
แบบรายละเอียดการก่อสร้างและเอกสารต่างๆ เป็นต้น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิม่เติม 
ฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามกฎกระทรววงและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิม่เติม คร้ังที ่2  
หน้า 34  ล าดับที ่1
(กองช่างสุขาภิบาล)
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แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน รวม 13,652,500 บาท
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน รวม 9,182,500 บาท

งบบุคลากร รวม 7,734,600 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 7,734,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 5,084,800 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลโดยค านวณ
ต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(กองสวัสดิการสังคม)
เงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน จ านวน 104,200 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(กองสวัสดิการสังคม) 
เงินประจ าต าแหน่ง         จ านวน 103,200 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล 
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,140,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
ทีป่ฏิบัติงานในเทศบาล โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(กองสวัสดิการสังคม)
เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 302,400 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว 
ให้แก่พนักงานจ้างทีป่ฏิบัติงานในเทศบาล 
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(กองสวัสดิการสังคม)

งบด าเนินงาน รวม 922,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 369,000 บาท
ค่าเบีย้ประชุม จ านวน 1,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุมชน 
ทัง้ 20 ชุมชน ในเขตเทศบาล 
(กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าทีท่้องถิ่นปฏิบัติงาน

ตามหน้าทีป่กติโดยปฏิบัติงานในทีต้ั่งส านักงานหรือโดยปฏิบัติงาน
นอกทีต้ั่งส านักงานหรือปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะซ่ึงได้ปฏิบัติงานนั้นๆ
นอกเวลาราชการของวันท าการปกติ
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 320,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้พนักงานเทศบาล
ทีม่ีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบฯ            
(กองสวัสดิการสังคม)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 28,000            บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ของพนักงานและลูกจ้างประจ า  
(กองสวัสดิการสังคม)

  ค่าใชส้อย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 65,000            บาท

1. เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างท าเอกสาร จ านวน 50,000            บาท
ค่าเย็บเล่มเข้าปก ท าแผ่นพับ ใบปลิวและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)

2. เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแล ควบคุมเว็บไซต์ จ านวน 15,000            บาท
กองสวัสดิการสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย จ านวน 100,000 บาท
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง    
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ           
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน     
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555จนถึง(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000  บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพือ่ให้สามารถ
ใช้การได้ตามปกติโดยมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างด าเนินการ
หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ด าเนินการ
ซ่อมแซมโดย อปท.ด าเนินการจัดซ้ือส่ิงของเอง 
(กองสวัสดิการสังคม)



208

          ค่าวัสดุ รวม 308,000 บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา
หมึกโรเนียว ค่าน้ าด่ืม ค่าเอกสารและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ 
สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เคร่ืองขยายเสียง 
โทรโข่ง และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
(กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ          
แก้วน้ า กาต้มน้ า ถ้วย ชาม ช้อนและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น     
ค่าแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หัวเทียนและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อและหล่อล่ืนต่างๆ เช่น 
น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ืองและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000            บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก่ัน สี เมมโมร่ีการ์ด 
ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง หรือภาพ 
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด า
ทีไ่ด้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม 
ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ 
ฟิล์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม 
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป และ อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 3,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น 
ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้าบูทและอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ 

แป้นพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ คอมพิวเตอร์  ผ้าหมึก
และอื่น ๆทีเ่กี่ยวข้อง 
(กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น วาล์วปิด–เปิดแก๊ส 
มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000           บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 18,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ ในการติดต่อ
ประสานงานราชการ ของหน่วยงาน 
(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จ านวน 12,000            บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต และการส่ือสารอื่น 
(กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 525,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 425,900 บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 23,800 บาท
1. จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานพนักงาน จ านวน 8,400             บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานพนักงาน 
จ านวน 3 ตัว ตัวละ 2,800 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ลักษณะเก้าอี้หุม้หนัง สวิงหลัง 
(10 ล้อ ขาเหล็ก + โช้คแก๊ส) 
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
และมีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาทีเ่คยจัดซ้ือในท้องถิ่นโดยประหยัด 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 1989                                                                                   
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552     
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที ่711 ล าดับที ่6.1                                                                                               
(กองสวัสดิการสังคม)        
2. จัดซ้ือโต๊ะส านักงานเหล็กขนาด 5 ฟุต จ านวน 6,600             บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะส านักงานเหล็กขนาด 5 ฟุต
จ านวน 1 ตัว ตัวละ 6,600 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ลักษณะเป็นเหล็ก 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,530x770x750 มิลลิเมตร
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 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
และมีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาทีเ่คยจัดซ้ือในท้องถิ่นโดยประหยัด 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 1989                                                                                     
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่711 ล าดับที ่6.1 
(กองสวัสดิการสังคม)        
3. จัดซ้ือโต๊ะส านักงานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 8,800             บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะส านักงานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต
จ านวน 2 ตัว ตัวละ 4,400 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ลักษณะเป็นเหล็ก 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,075x668x750 มิลลิเมตร 
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
และมีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาทีเ่คยจัดซ้ือในท้องถิ่นโดยประหยัด 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 1989                                                                                  
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552      
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่711 ล าดับที ่6.1 
(กองสวัสดิการสังคม)        
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2,100 บาท
จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)                     

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 3 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 700 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
 - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
 - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
 - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ทีใ่ช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   ณ วันที ่23 พฤษภาคม 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.7/ว 4222
   ลงวันที ่26 ธันวาคม 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.7/ว 0879
   ลงวันที ่7 กุมภาพันธ์ 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่712 ล าดับที ่6.2                                                                                                       
(กองสวัสดิการสังคม)        
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 400,000 บาท
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียงห้องประชุม พร้อมติดต้ัง

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียงห้องประชุมพร้อมติดต้ัง
ส าหรับติดต้ังห้องศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
ใช้ท ากิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุโรงเรียนวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด
และท ากิจกรรมต่างๆของเทศบาลรวมถึงการจัดประชุมร่วมกับ
หน่วยงานราชการ เอกชนและต้อนรับคณะบุคคลต่างๆ
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย
  1.ชุดแหล่งจ่ายและควบคุมหลัก                                จ านวน 1 เคร่ือง
  2.ไมโครโฟนไร้สายมือถือคู่                                      จ านวน 2 ชุด
  3.ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม                                       จ านวน 10 ตัว
  4.เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง                                      จ านวน 1 เคร่ือง
  5.เคร่ืองปรับแต่งและควบคุมเสียงระบบดิจิตอล             จ านวน 1 เคร่ือง
  6.เคร่ืองขยายเสียงสัญญาณเสียง                               จ านวน 2 เคร่ือง
  7.ตู้ล าโพง 2 ทาง                                                 จ านวน 4 ตู้
  8.ตู้ล าโพงซับเบส                                                 จ านวน 2 ตู้
  9.เคร่ืองปรับแรงดันไฟ                                           จ านวน 1 เคร่ือง
  10.เคร่ืองคอมพิวเตอร์                                           จ านวน 1 เคร่ือง
  11.จอแสดงภาพ                                                  จ านวน 1 ชุด
  12.ตู้ใส่เคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์และวัสดุ-อุปกรณ์ อื่นๆ   จ านวน 1 ชุด
 - เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
และมีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาทีเ่คยจัดซ้ือในท้องถิ่นโดยประหยัด 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 1989                                                                                    
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552    
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่164 ล าดับที ่72                                                                                                       
(กองสวัสดิการสังคม)        
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ 
ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(กองสวัสดิการสังคม) 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน รวม 4,470,000  บาท
งบด าเนินงาน รวม 4,470,000  บาท

ค่าใชส้อย รวม 4,270,000  บาท
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 50,000 บาท
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

เพือ่จ่ายเป็นค่าแรงในการก่อสร้างทีอ่ยู่อาศัยให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลทีม่ีฐานะยากจน เพือ่เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 - เป็นไปตามระเบียบทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือ

และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด  
ที ่มท 0808.2/ว2145 ลงวันที ่11 ตุลาคม 2560

ลงวันที ่29 พฤศจิกายน 2560

ที ่มท 0810.6/ว 24 ลงวันที ่4 มกราคม 2561

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่160 ล าดับที ่58  
(กองสวัสดิการสังคม)  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม 4,220,000 บาท
หมวดอื่นๆ
1. โครงการอบรมฟืน้ฟูประสิทธิภาพการท างานของ    จ านวน 50,000 บาท
คณะกรรมการชุมชน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม ด้านการฟืน้ฟูประสิทธิภาพการท างานของ
คณะกรรมการชุมชน ได้แก่ การจัดอบรม/ประชุม โดยการพัฒนาฟืน้ฟู
ประสิทธิภาพให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่ 
คณะกรรมการชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโครงการ 
ค่าตกแต่งสถานทีค่่าเคร่ืงเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 
พ.ศ.2552 (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

ประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.7/ว 6768 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล  และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

เทศบาลนครแม่สอด พ.ศ.2556 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่1) พ.ศ.2560

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

พ.ศ.2547และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่148 ล าดับที ่28 
(กองสวัสดิการสังคม)    
2. โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์   จ านวน 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม ด้านการแข่งขันกีฬาได้แก่ การจัดอบรม/ประชุม 
โดยการจัดแข่งขัน กีฬาประเภทต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
จ่ายเป็นเงินสนับสนุนชุมชนในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ค่าวัสดุ–อุปกรณ์
การแข่งขัน ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล 
ค่าเหรียญรางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุโครงการ ค่าเอกสาร และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 - เป็นไปตามระเบียบเทศบาลนครแม่สอดว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหารอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



214

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256) หน้าที ่150 ล าดับที ่35
(กองสวัสดิการสังคม)    
3. โครงการเทศบาลเคล่ือนทีพ่บประชาชน         จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
โดยพบปะประชาชนเพือ่รับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุโครงการ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ.2562

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหารอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับที ่2 พ.ศ. 2549

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหารอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่148 ล าดับที ่29
(กองสวัสดิการสังคม)
4. โครงการประเพณีอาหารพืน้เมืองท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด   จ านวน 300,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
ด้านประกวด อาหารพืน้เมือง ได้แก่ การจัดอบรม/ประชุมโดยการแสดง
วิธีการประกอบอาหารประเภทต่างๆและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย จ่ายเป็นเงินสนับสนุนการจัดท าอาหารพืน้เมือง 
ให้แก่ชุมชนและรางวัลการประกวด ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดงาน
ค่าวัสดุโครงการ ค่าของสมนาคุณ ค่าเกียรติบัตรและอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ.2562

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256) หน้าที ่161 ล าดับที ่61
(กองสวัสดิการสังคม)
5. โครงการส่งเสริมและให้ความรู้กลุ่มผู้สูงอายุในเขต          จ านวน 20,000 บาท
เทศบาลนครแม่สอด

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ด้านการส่งเสริมและให้ความรู้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด ได้แก่      
การจัดอบรม/ประชุมโดยการพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ซ่ึงกันและกันเพือ่เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีดี่   
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเคร่ืองเสียง ค่าอาหาร 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหารอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
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ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบเทศบาลนครแม่สอดว่าด้วย การท างานของ
คณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ พ.ศ.2558

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่161 ล าดับที ่63 
(กองสวัสดิการสังคม)
6. โครงการส่งเสริมและให้ความรู้กลุ่มพัฒนาสตรีในเขต        จ านวน 20,000            บาท
เทศบาลนครแม่สอด

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ด้านการส่งเสริมและให้ความรู้กลุ่มพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลนครแม่สอด 
ได้แก่ การจัดอบรม/ประชุม โดยการพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกันเพือ่เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีดี่
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเคร่ืองเสียง ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบเทศบาลนครแม่สอดว่าด้วย การท างานของ

คณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี พ.ศ.2558

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหารอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
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พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่162 ล าดับที ่64 
(กองสวัสดิการสังคม)
7. โครงการส่งเสริมและให้ความรู้คณะกรรมการชุมชน    จ านวน 20,000            บาท
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด  

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ด้านการส่งเสริมและให้ความรู้คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
นครแม่สอด ได้แก่ การจัดอบรม/ประชุมโดยการพบปะพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกันเพือ่เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีดี่ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเคร่ืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบเทศบาลนครแม่สอดว่าด้วย คณะกรรมการชุมชน


พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหารอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

เทศบาลนครแม่สอดพ.ศ.2556 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่1) พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่162 ล าดับที ่65 
(กองสวัสดิการสังคม)
8. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลนครแม่สอด        จ านวน 10,000            บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
กิจกรรมด้านการพัฒนาครอบครัว ได้แก่การจัดอบรม/ประชุม 
โดยเป็นการพัฒนาความรู้แก่ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าวัสดุโครงการ ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเคร่ืองเสียงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิลและอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย


กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ.2562

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหารอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพือ่
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหารอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 
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ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่139 ล าดับที ่9 
(กองสวัสดิการสังคม)
9. โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับชุมชน   จ านวน 20,000            บาท
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ด้านการปรองดองสมานฉันท์ระดับชุมชนได้แก่ การจัดอบรม /ประชุม 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนท าให้เกิด ความเข้มแข็งในชุมชน  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าป้าย ค่าเคร่ืองเสียงและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย


กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่154 ล าดับที ่46 
(กองสวัสดิการสังคม)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหารอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
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10. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน 200,000          บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 
โดยการจัดประชุมการจัดเวทีประชาคมต่างๆ  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุโครงการ ค่าเคร่ืองเสียง ค่าป้ายไวนิล และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย


กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่147 ล าดับที ่26
(กองสวัสดิการสังคม)
11. โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล   จ านวน 20,000            บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงาน โครงการ/
กิจกรรม ด้านการจัดกิจกรรมสตรีทีม่ีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ได้แก่ 
การจัดอบรม /ประชุม โดยการด าเนินงานร่วมภาคีเครือข่ายในพืน้ทีแ่ละอปท.
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของทีร่ะลึกของขวัญ ค่าอาหารค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเคร่ืองเสียง และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย


ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหารอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
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พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่140 ล าดับที ่15        
(กองสวัสดิการสังคม)
12. โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการผู้สูงอายุในเขตเทศบาล      จ านวน 10,000            บาท
นครแม่สอด   

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการผู้สูงอายุ 
โดยเป็นการคัดเลือกตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเอกสาร 
ค่าวัสดุโครงการ ค่าจัดสถานทีค่่าเคร่ืองเสียง ค่าป้ายค่าจัดพิมพ์บัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง การประชาสัมพันธ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าวัสดุ                                
อุปกรณ์ต่างๆและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามระเบียบเทศบาลนครแม่สอดว่าด้วย การท างานของ
คณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ พ.ศ.2558
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง
ฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที ่24 ส.ค.2553

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหารอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่153 ล าดับที ่41        
(กองสวัสดิการสังคม)   
13. โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี   จ านวน 10,000            บาท
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด   

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการ
กลุ่มพัฒนาสตรีโดยเป็นการคัดเลือกตัวแทนสตรีในชุมชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
และเคร่ืองด่ืม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุโครงการ ค่าจัดสถานที ่ค่าเคร่ืองเสียง 
ค่าป้าย ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง การประชาสัมพันธ์ ค่าไปรษณีย์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบเทศบาลนครแม่สอดว่าด้วย การท างานของ

คณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี พ.ศ.2558
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที ่24 ส.ค.2553

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าเช่าทีพ่ัก 
ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่153 ล าดับที ่41        
(กองสวัสดิการสังคม)   
14. โครงการเลือกต้ังประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด   จ านวน 10,000            บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ังประธานชุมชน 
โดยเป็นการคัดเลือกตัวแทนคนในชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเอกสาร
ค่าวัสดุโครงการ  ค่าจัดสถานที ่ค่าเคร่ืองเสียง ค่าป้าย ค่าจัดพิมพ์บัญชี

และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามระเบียบเทศบาลนครแม่สอดว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน


 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่13 พ.ศ.2552
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที ่24 ส.ค.2553

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง การประชาสัมพันธ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

เทศบาลนครแม่สอด พ.ศ.2556 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่1) พ.ศ.2560

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่153 ล าดับที ่41        
(กองสวัสดิการสังคม)   
15. โครงการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ   จ านวน 20,000            บาท
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การจัดอบรม/ประชุม 
โดยการด าเนินงานแนวทางพระราชด าริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าป้ายไวนิลค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเคร่ืองเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที ่24 ส.ค.2553

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที ่151 ล าดับที ่38
(กองสวัสดิการสังคม)

 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
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16. โครงการอบรมให้ความรู้การจัดสวัสดิการผู้พิการในเขต   จ านวน 20,000            บาท
เทศบาลนครแม่สอด 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ด้านการจัดสวัสดิการผู้พิการในเขตเทศบาลได้แก่ การจัดอบรม/ประชุม 
โดยเป็นการพัฒนาความรู้แก่ประชาชน          
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโครงการค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเคร่ืองเสียง ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง                                                                                           

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที ่140 ล าดับที ่14 
(กองสวัสดิการสังคม)
17. โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพือ่ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง    จ านวน 20,000            บาท
และครอบครัว 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ด้านการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและครอบครัว ได้แก่ การจัดอบรม/ประชุม 
โดยเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย คุ้มครองผู้ถูกกระท าความ
รุนแรงในครอบครัวและคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโครงการ ค่าตกแต่งสถานทีค่่าเคร่ืองเสียง ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
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และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่154 ล าดับที ่44 
(กองสวัสดิการสังคม) 
18. โครงการอบรมเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์        จ านวน 20,000            บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงาน โครงการ /กิจกรรม 
ด้านการสร้างเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ได้แก่ การจัดอบรม / ประชุม 
โดยเป็นการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังการรายงานสถานการณ์ และการพัฒนา 
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และบทลงโทษฯ  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโครงการ ค่าเคร่ืองเสียง ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที ่154 ล าดับที ่45                                                         
(กองสวัสดิการสังคม)       
19. โครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพืน้ฐานเขตเมือง   จ านวน 10,000            บาท
ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนในการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ด้านการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพืน้ฐานได้แก่ การจัดอบรม/ประชุม 
โดยการด าเนินการจัดกิจกรรมกรรมส าหรับการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลฯ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
ค่าเอกสาร ค่าวัสดุโครงการ ค่าตอบแทน ค่าจัดสถานที ่ค่าเคร่ืองเสียง 
การประชาสัมพันธ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าจ้างผู้จัดเก็บข้อมูลและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่153 ล าดับที ่43
(กองสวัสดิการสังคม)

 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
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20. โครงการอบรมเพิม่ศักยภาพให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรท านา   จ านวน 10,000            บาท
นครแม่สอด

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ด้านการเพิม่ศักยภาพ ให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรท านานครแม่สอด ได้แก่ 
การจัดอบรม/ประชุมโดยเป็นการพัฒนาความรู้แก่ประชาชน 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าเอกสาร ค่าจัดสถานที ่ค่าเคร่ืองเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าป้ายไวนิลการประชาสัมพันธ์ ค่าไปรษณีย์และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่139 ล าดับที ่11  
(กองสวัสดิการสังคม)
21. โครงการฝึกอาชีพให้ความรู้ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด   จ านวน 100,000          บาท
ระยะยาว

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
เพือ่เพิม่รายได้ให้เพียงพอต่อการยังชีพ ได้แก่การจัดอบรม/ประชุม 
โดยการพัฒนาการฝึกทักษะอาชีพด้านต่างๆตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
แก่ประชาชนในเขตเทศบาลระยะยาว  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าเคร่ืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
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 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 2145
 ลว 11 ต.ค. 2560 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลว 29 พ.ย. 2560 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 24 
ลว 4 ม.ค. 2561 

และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่138 ล าดับที ่6
(กองสวัสดิการสังคม)
22. โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน   จ านวน 20,000            บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
โดยยึดหลักการออมและถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที ่20 สิงหาคม 2553 ได้แก่ การจัดอบรม/ประชุมให้
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนต่างๆ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าวัสดุโครงการ ค่าป้ายโครงการค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรม ค่าลงทะเบียน              
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง  

และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่137 ล าดับที ่4
(กองสวัสดิการสังคม)
23. โครงการส ารวจและช่วยเหลือคนไร้ทีพ่ึง่และขอทาน   จ านวน 20,000            บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ด้านการส ารวจข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือคนไร้ทีพ่ึง่และขอทาน  
ได้แก่ การจัดจัดอบรม/ประชุม โดยให้ได้รับการช่วยเหลือ สวัสดิการสังคมขั้นพืน้ฐาน 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโครงการ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที ่ 
ค่าเคร่ืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวนิลและอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ทีพ่ึง่ พ.ศ.2557

และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่142 ล าดับที ่19
(กองสวัสดิการสังคม)
24. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานในศูนย์บริการคนพิการทัว่ไป   จ านวน 20,000            บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงานโครงการ/กิจกิจกรรม 
ด้านการจัดสวัสดิการและสิทธิของผู้พิการได้แก่ การจัดอบรม/ประชุม 
โดยเป็นการพัฒนาความรู้แก่คนพิการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย            
ค่าวัสดุโครงการ ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเคร่ืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

ค่าตอบแทนวิทยากรค่าป้ายไวนิล ค่าท าป้ายศูนย์ฯและอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
และแก้ไขเพิม่เติม(ฉบับ 2) พ.ศ.2556
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซ้ือ/จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐพ .ศ.2560 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่143 ล าดับที ่21 
(กองสวัสดิการสังคม)

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

และเคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร 

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ      
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 
เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
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25. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน   จ านวน 30,000            บาท
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด       

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครแม่สอด ได้แก่ การจัดอบรม/ประชุม
โดยเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านให้แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเอกสาร
ค่าวัสดุโครงการ ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์การจัดงาน  ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเคร่ืองเสียง
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าเกียรติบัตรและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

 ลว 4 ม.ค. 2561 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 1659 
 ลงวันที ่24 ส.ค.2553

และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่164 ล าดับที ่70  
(กองสวัสดิการสังคม)

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 24 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
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26. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามแนวพระราชด าริ                   จ านวน 800,000          บาท
เศรษฐกิจพอเพียงของคณะกรรมการชุมชน  

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการบริหารชุมชน ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าวัสดุโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย ค่าของสมนาคุณสถานทีดู่งาน 
ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม 
ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 1659 
 ลงวันที ่24 ส.ค.2553

และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่162 ล าดับที ่66   
(กองสวัสดิการสังคม)

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
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27. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามแนวพระราชด าริ   จ านวน 800,000          บาท
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้สูงอายุ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของกลุ่มผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงผู้สูงอายุในชุมชน
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่ม
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย
ค่าของสมนาคุณสถานทีดู่งาน ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน 
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 1659 
 ลงวันที ่24 ส.ค.2553

และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่163 ล าดับที ่67   
(กองสวัสดิการสังคม)

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
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28. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามแนวพระราชด าริ   จ านวน 800,000          บาท
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มพัฒนาสตรี

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของกลุ่มพัฒนาสตรี ด้านการส่งเสริมให้ความรู้แนวทางการ
พัฒนาอาชีพดูงานด้านอาชีพต่างๆ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มพัฒนาสตรี โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ของกลุ่มพัฒนาสตรีในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
เป็นค่าอาหารค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย
ค่าของสมนาคุณสถานทีดู่งาน ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน 
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 1659 
 ลงวันที ่24 ส.ค.2553

และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่163 ล าดับที ่68   
(กองสวัสดิการสังคม)

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
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29. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามแนวพระราชด าริ   จ านวน 20,000            บาท
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรท านาแม่สอด

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของกลุ่มเกษตรกรท านาแม่สอด ด้านการส่งเสริมให้ความรู้
แนวทางการพัฒนาอาชีพ ดูงานด้านอาชีพต่างๆ ของกลุ่มเกษตรกรท านาแม่สอด 
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรท านาแม่สอด โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มเกษตรกรท านาแม่สอด   
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย ค่าของสมนาคุณสถานทีดู่งาน   
ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ค่าเช่าทีพ่ักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 1659 
 ลงวันที ่24 ส.ค.2553

และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่163 ล าดับที ่69  
(กองสวัสดิการสังคม)

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 
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30. โครงการจัดท าแผนชุมชน   จ านวน 20,000            บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม     

ด้านการจัดท าประชาคมแผนชุมชน ได้แก่การจัดอบรม/ประชุม 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหา
ความต้องการของประชาชน  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตกแต่งสถานทีส่ าหรับจัดเวทีประชาคม 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุโครงการ ค่าอุปกรณ์ 
ในการจัดท าแผนชุมชน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเคร่ืองเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าป้าย และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลว.12 ม.ีค.2553
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่150 ล าดับที ่33 
(กองสวัสดิการสังคม)
31. โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการด าเนินงาน   จ านวน 20,000            บาท
การฌาปนกิจสงเคราะห์     

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้แก่ การจัดอบรม/ประชุม โดยให้ความรู้การด าเนินงาน     
การฌาปนกิจสงเคราะห์โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโครงการ  
ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเคร่ืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล และอื่น ๆทีเ่กี่ยวข้อง  

และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่144 ล าดับที ่22  
(กองสวัสดิการสังคม)

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
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32. โครงการอบรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหา    จ านวน 20,000            บาท
การต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเทศบาลนครแม่สอด 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม                                                                                   
ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
ได้แก่การจัดอบรม/ประชุม โดยการพัฒนาความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโครงการ ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเคร่ืองเสียง ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิลและอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่145 ล าดับที ่23  
(กองสวัสดิการสังคม) 
33. โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิเด็กและเยาวชน   จ านวน 20,000            บาท
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ด้านสิทธิเด็กและเยาวชน ได้แก่การจัดอบรม/ประชุม โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายสิทธิเด็กและเยาวชน
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุโครงการ ค่าตกแต่งสถานที ่
ค่าเคร่ืองเสียงค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าป้ายไวนิลและอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
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และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่146 ล าดับที ่24
(กองสวัสดิการสังคม)  
34. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ                  จ านวน 200,000          บาท
พัฒนาคุณภาพชีวิต   

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ได้แก่ การส ารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยใช้หลักการและวิธีการ
การสังคมสงเคราะห์เพือ่พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
 - เป็นไปตามระเบียบทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

 ลงวันที ่11 ตุลาคม 2560

ลงวันที ่29 พฤศจิกายน 2560

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

ตามระเบียบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 (10) 

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น

การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว2145 

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.7/ว 6768



240

ลงวันที ่4 มกราคม 2561

และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่161 ล าดับที ่62 
(กองสวัสดิการสังคม)  
35. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ความรู้คุณภาพชีวิต   จ านวน 30,000            บาท
ของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอด

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ความรู้คุณภาพชีวิตของประชาชนใน 
เขตเทศบาลนครแม่สอด ได้แก่การจัดอบรม/ประชุมโดยการให้ความรู้
ด้านคุณภาพชีวิตชุมชน เพือ่ให้ประชาชนได้มีอาชีพ เพือ่ให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครแม่สอดมีคุณภาพชีวิตทีดี่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าเอกสาร
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเคร่ืองเสียง ค่าป้าย ค่าวัสดุ
โครงการ และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 1659 
ลงวันที ่24 ส.ค.2553

และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 24 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่157 ล าดับที ่53      
(กองสวัสดิการสังคม)  
36. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขต   จ านวน 300,000          บาท
เทศบาลนครแม่สอด

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด
ได้แก่การจัดอบรม/ประชุมโดยการให้ความรู้ด้านคุณภาพชีวิตผุ้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด เพือ่ให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพ เพือ่ให้ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตทีดี่ มีสุขภาวะทีดี่ขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าเอกสาร
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเคร่ืองเสียง ค่าป้าย ค่าวัสดุ
โครงการ และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 1659
ลงวันที ่24 ส.ค.2553

และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่167 ล าดับที ่76    
(กองสวัสดิการสังคม)  
ค่าวัสดุ รวม 200,000         บาท
วัสดุก่อสร้าง รวม 200,000          บาท
1. วัสดุก่อสร้างโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ จ านวน 100,000          บาท
เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างทีอ่ยู่อาศัยให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลทีม่ีฐานะยากจน เพือ่เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว2145 
 ลงวันที ่11 ตุลาคม 2560

ลงวันที ่29 พฤศจิกายน 2560

ลงวันที ่4 มกราคม 2561

และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองสวัสดิการสังคม)                      

 - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 395 
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
และค่าเช่าทีพ่ัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2557 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2552 (10) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 - เป็นไปตามระเบียบทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.7/ว 6768 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 24 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
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2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีท่ าการชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน 100,000          บาท
นครแม่สอด

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทีท่ าการชุมชน  
เพือ่ปรับปรุงอาคารทีท่ าการชุมชนให้อยู่ในสภาพทีดี่มีความพร้อมในการปฏิบัติของชุมชน  

และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 156 ล าดับที ่52
(กองสวัสดิการสังคม)                      

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
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แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ รวม 31,315,000    บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 21,756,000    บาท

งบด าเนินการ รวม 13,632,000    บาท
ค่าใชส้อย รวม 10,480,000    บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย จ านวน 10,380,000     บาท
หมวดอื่น ๆ
1. โครงการจัดกิจกกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัด จ านวน 150,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกีฬานักเรียน
กลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณา-
และเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา อาหาร อาหารว่าง น้ าด่ืม ของขวัญ 
ของทีร่ะลึกของรางวัล เหรียญรางวัล โล่รางวัล ถ้วยรางวัล ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเคร่ืองเสียง ค่าตกแต่ง
ขบวนพาเหรดและเชียร์หลีดเดอร์ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 419 ข้อ 141
(กองการศึกษา)
2. โครงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์จังหวัดตาก จ านวน 20,000           บาท
ชิงถ้วยพระราชทาน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันฟุตบอล
ชิงแชมป์จังหวัดตาก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาอาหาร น้ าด่ืม ของขวัญ ของทีร่ะลึก ของรางวัล 
เหรียญรางวัล โล่รางวัลถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่ง
สถานที ่ค่าเคร่ืองเสียง ค่าเบีย้เล้ียง ค่าทีพ่ัก ชุดกีฬา ชุดวอร์ม 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 420 ข้อ 143
(กองการศึกษา)
3. โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จ านวน 500,000         บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬายุวชน เยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสติด เช่น ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา อาหาร 
น้ าด่ืม ของขวัญ ของทีร่ะลึก ของรางวัล เหรียญรางวัล โล่รางวัล 
ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเคร่ืองเสียง ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 420 ข้อ 142
(กองการศึกษา)
4. โครงการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ จ านวน 20,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาเนื่องใน
วันกีฬาแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา อาหาร น้ าด่ืม ของขวัญ ของทีร่ะลึก ของรางวัล
เหรียญรางวัล โล่รางวัล ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเคร่ืองเสียง ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 421 ข้อ 144
(กองการศึกษา)



246

5. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จ านวน 100,000         บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาร่วม

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เช่น ชุดแข่งขันกีฬา เส้ือ-กางเกง ถุงเท้า รองเท้า
และชุดผู้ฝึกสอนกีฬา ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายานพาหนะ
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ค่าอาหาร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 421 ข้อ 145
(กองการศึกษา)
6. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.จัดขึ้น  จ านวน 100,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น เช่น ชุดแข่งขันกีฬา 
เส้ือ-กางเกง ถุงเท้า รองเท้า และชุดผู้ฝึกสอน ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ัก 
ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ค่าอาหาร 
ค่าวัสดุกีฬา ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 423 ข้อ 148
(กองการศึกษา)
7. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,000,000       บาท
ระดับภาคเหนือ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ(เจ้าภาพรอบคัดเลือกระดับภาค)
เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
อาหาร น้ าด่ืม ของขวัญ ของทีร่ะลึก ของรางวัล เหรียญรางวัล โล่รางวัล
ถ้วยรางวัล ค่าบ ารุงสถานทีพ่ักส าหรับคณะนักกีฬาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขัน 
ทุก อปท., เทศบาลและ อบต. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที ่ๆ เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันกีฬา ค่าตกแต่งสถานที ่
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ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ (เช่น จ้างเหมาเต้นท์ จ้างเหมารถบริการรับ-ส่ง
คณะนักกีฬาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขัน ฯ) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันฯ
ค่าเคร่ืองเสียง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีจ่ าเป็นในโครงการนี้ ฯลฯ
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน 5,000,000 บาท เงินรายได้ 2,000,000 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 390 ข้อ 66
(กองการศึกษา)
8. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กร จ านวน 300,000         บาท
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ เช่น ชุดวอร์ม
ชุดแข่งขันกีฬา เส้ือ-กางเกง ถุงเท้า รองเท้าและชุดผู้ฝึกสอนกีฬา ค่าเบีย้เล้ียง
ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าเวชภัณฑ์  ค่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 394 ข้อ 79
(กองการศึกษา)
9. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร จ านวน 200,000         บาท
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ เช่น ชุดวอร์ม
ชุดแข่งขันกีฬา เส้ือ-กางเกง ถุงเท้า รองเท้าและชุดผู้ฝึกสอนกีฬา 
ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าเวชภัณฑ์  ค่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน ฯลฯ
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 394 ข้อ 80
(กองการศึกษา)
10. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอ าเภอแม่สอด จ านวน 10,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาอ าเภอแม่สอด
เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ชุดแข่งขันกีฬา เส้ือ-กางเกง ถุงเท้า รองเท้าและชุดผู้ฝึกสอนกีฬา 
ครีมนวด ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมค่าเบีย้เล้ียง ค่าอาหารว่าง ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมถงึฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 422 ข้อ 146
(กองการศึกษา)
11. โครงการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน จ านวน 10,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชุมคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครแม่สอด เช่น ค่าวัสดุส านักงาน  
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่างเคร่ืองด่ืม ค่าเช่า-ค่าตกแต่งสถานที ่ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 391 ข้อ 69
(กองการศึกษา)
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12. โครงการประชุมสามัญประจ าปีของสภาเด็กและเยาวชน จ านวน 10,000           บาท
เทศบาลนครแม่สอด

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสามัญประจ าปีของ
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครแม่สอด เช่น ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่างเคร่ืองด่ืม ค่าเช่า-ค่าตกแต่งสถานที ่ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 392 ข้อ 70
(กองการศึกษา)
13. โครงการประชุมจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีของ จ านวน 10,000           บาท
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครแม่สอด 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชุมจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครแม่สอด เช่น ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่างเคร่ืองด่ืม 
ค่าเช่า-ค่าตกแต่งสถานที ่ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 392 ข้อ 71
(กองการศึกษา)
14. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาศักยภาพแกนน า จ านวน 10,000           บาท
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครแม่สอด

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่พัฒนาศักยภาพแกนน าสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครแม่สอด
เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าประกาศนียบัตร ค่าตกแต่ง สถานที ่ค่าพิธีเปิด-ปิด
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเบีย้เล้ียง
ค่าเช่าทีพ่ัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 392 ข้อ 72
(กองการศึกษา)
15. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาเด็กและเยาวชน จ านวน 30,000           บาท
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และทักษะทางสังคม

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะทางสังคม
เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าประกาศนียบัตร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเบีย้เล้ียง
ค่าเช่าทีพ่ัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 393 ข้อ 74
(กองการศึกษา)
16. โครงการส ารวจข้อมูลเด็กด้อยโอกาส จ านวน 20,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส ารวจข้อมูล
เด็กด้อยโอกาส เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าวัสดุส านักงาน ค่าเบีย้เล้ียง 
ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 392 ข้อ 73
(กองการศึกษา)
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17. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ จ านวน 50,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันเซปัคตะกร้อ

เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเคร่ืองเสียง
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล ของทีร่ะลึก 
ของขวัญ ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 379 ข้อ 27
(กองการศึกษา)
18. โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันวอลเลย์บอล
เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเคร่ืองเสียง
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล ของทีร่ะลึก 
ของขวัญ ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 380 ข้อ 28
(กองการศึกษา)
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19. โครงการจัดการแข่งขันบาสเก็ตบอล จ านวน 50,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันบาสเก็ตบอล

เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเคร่ืองเสียง
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล ของทีร่ะลึก 
ของขวัญ ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 379 ข้อ 26
(กองการศึกษา)
20. โครงการวิง่มินิมาราธอนนครแม่สอด จ านวน 100,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันวิง่มินิมาราธอน
นครแม่สอด เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล
และเหรียญรางวัล ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 374 ข้อ 7
(กองการศึกษา)
21. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเคร่ืองเสียง
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล ของทีร่ะลึก 
ของขวัญ ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า 380 ข้อ 29
(กองการศึกษา)
22. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง
เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเคร่ืองเสียง
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล ของทีร่ะลึก 
ของขวัญ ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 393 ข้อ 76
(กองการศึกษา)
23. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาเทนนิส
เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าเคร่ืองเสียง
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล ของทีร่ะลึก 
ของขวัญ ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 393 ข้อ 77
(กองการศึกษา)
24. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเคร่ืองเสียง
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล ของทีร่ะลึก ของขวัญ 
ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 394 ข้อ 78
(กองการศึกษา)
25. โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬามวยไทย
เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเคร่ืองเสียง
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล ของทีร่ะลึก ของขวัญ 
ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 413 ข้อ 123
(กองการศึกษา)
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26. โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากล จ านวน 50,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬามวยสากล

เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าชุดนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเคร่ืองเสียง
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล ของทีร่ะลึก ของขวัญ 
ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 413 ข้อ 124
(กองการศึกษา)
27. โครงการประกวดวงดนตรีและการร้องเพลง จ านวน 100,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประกวดวงดนตรี
และการร้องเพลิง เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที ่
ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง ค่าเคร่ืองเสียง
แสง สี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ ค่าจ้างเหมาเวที ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 373 ข้อ 4
(กองการศึกษา)
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28. โครงการประกวดดนตรีต้านภัยยาเสพติด จ านวน 500,000         บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประกวดวงดนตรี

และการร้องเพลง เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที ่
ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง ค่าเคร่ืองเสียง
แสง สี ค่าจ้างเหมาเวที และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 409 ข้อ 116
(กองการศึกษา)
29. โครงการประกวดดนตรีลูกทุง่พร้อมแดนเซอร์ จ านวน 100,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประกวดดนตรีลูกทุง่
พร้อมแดนเซอร์ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที ่
ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล และเหรียญรางวัล ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง
ค่าเคร่ืองเสียง แสง สี ค่าจ้างเหมาเวที และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 414 ข้อ 127
(กองการศึกษา)
30. โครงการจัดการแข่งขันยกน้ าหนักชิงถ้วยพระราชทาน จ านวน 640,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขันยกน้ าหนัก
ชิงถ้วยพระราชทาน เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที ่ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล 
และเหรียญรางวัล ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง ค่าเคร่ืองเสียง แสง สี ค่าจ้างเหมาเวที 
ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ  ฯลฯ
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 382 ข้อ 36
(กองการศึกษา)
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาเพือ่ให้สามารถใช้การได้ตามปกติ โดยมี
ลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างด าเนินการหรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกให้ด าเนินการซ่อมแซม โดย อปท.ด าเนินการจัดซ้ือส่ิงของเอง
(กองการศึกษา)
ค่าวัสดุ รวม 452,000        บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา เช่น 
กระดาษ กระดาษโรเนียว กระดาษไข หมึก ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ 
 และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (กองการศึกษา)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปล๊ัก 
สวิทซ์ หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ
(กองการศึกษา)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ เช่น เวชภัณฑ์
ส าลี ผ้าพันแผล และอื่น ๆ
(กองการศึกษา)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
พูก่ัน สี ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ รูปสีหรือขาวด า และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (กองการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 32,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผ้าหมึกพิมพ์  หมึกพิมพ-์
คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  (กองการศึกษา)
วัสดุกีฬา จ านวน 200,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล 
ไม้ปิงปอง ลูกปิงปอง ตาข่าย ปูนขาว ปูนสี อุปกรณ์ออกก าลังกาย และอื่น ๆ 
(กองการศึกษา)
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000         บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ดิน ราย ปูนซีเมนต์ 

กระเบือ้งหลังคา สังกะสี ท าน้ า ตะปู ไม้อัด และอื่น ๆ
(กองการศึกษา)
ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,700,000      บาท
ค่าไฟฟ้า จ านวน 2,000,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน
(กองการศึกษา)
ค่าน้ าประปา จ านวน 700,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาของหน่วยงาน
(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 8,124,000      บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,124,000       บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 105,000         บาท
จัดซ้ือถังแช่ตัว
 เพือ่จัดซ้ือถังน้ าแช่ตัวส าหรับนักกีฬา ความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร
ความกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 120 x 200 x104 ซม. จ านวน 7 ถัง 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่713 ล าดับที ่6
(กองการศึกษา)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 19,000           บาท
จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า
 เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพาย เคร่ืองยนต์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
พร้อมใบมีด จ านวน 2 เคร่ือง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
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 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ มกราคม 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่714  ล าดับที ่9
(กองการศึกษา)
ครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 5,000,000       บาท
จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายในร่ม
 เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายในร่ม ส าหรับบริการประชาชน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้

1. ลู่วิง่ไฟฟ้า จ านวน 5 เคร่ือง
2. เคร่ืองเดินวงรี จ านวน 2 เคร่ือง
3. จักรยานปัน่แบบมีพนักพิง จ านวน  2 ตัว
4. จักรยานปัน่แบบไม่มีพนักพิง จ านวน 1 ตัว
5. เคร่ืองฝึกกล้ามเนื้อหน้าอก จ านวน  1 เคร่ือง
6. เคร่ืองฝึกกล้ามเนื้อหน้าอกแบบรวม จ านวน 1 เคร่ือง
7. เคร่ืองฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ จ านวน 1 เคร่ือง
8. เคร่ืองฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง จ านวน 1 เคร่ือง
9. เคร่ืองฝึกกล้ามเนื้อล าตัว หลังส่วนบน จ านวน 1 เคร่ือง
10 เคร่ืองฝึกกล้ามเนื้อขาด้านหลัง จ านวน 1 เคร่ือง
11. เคร่ืองฝึกกล้ามเนื้อขาด้านหน้า จ านวน 1 เคร่ือง
12. เคร่ืองบริหารกล้ามเนื้อรวมแบบ Functional จ านวน 1 เคร่ือง
13. เคร่ืองริหารกล้ามเนื้อแบบอิสระ จ านวน 1 เคร่ือง
14. เคร่ืองบริหารกล้ามเนื้อขา แบบนั่งเอียง จ านวน 1 เคร่ือง
15. ม้านอนยกน้ าหนักโอลิมปิกแนวราบ จ านวน 1 เคร่ือง
16. ม้านอนยกน้ าหนักโอลิมปิกแบบเอียงขึ้น จ านวน 1 เคร่ือง
17. อุปกรณ์ม้าบริหารกล้ามเนื้อหลังและเอว จ านวน 1 ตัว
18. อุปกรณ์ม้าบริหารหน้าท้องแบบปรับระดับ จ านวน 1 ตัว
19. ม้านั่งดัมเบลแนวราบ จ านวน 1 ตัว
20. ม้านั่งเล่นดัมเบลแบบปรับระดับได้ จ านวน 2 ตัว
21. ชั้นวางดัมเบล จ านวน 1 ตัว
22. ดัมเบลหุม้ยาง ขนาด 2.5-25 กิโลกรัม จ านวน 1 ชุด
23 แผ่นน้ าหนักหุม้ยาง ขนาด 2.5-25 กิโลกรัม จ านวน 4 ชุด
24. คานยกน้ าหนักโอลิมปิก ขนาด 7 ฟุต จ านวน 2 อัน
25. คานโอลิมปิก อีซ่ีบาร์ ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1  อัน
26 แผ่นยางกันกระแทก หนาไม่น้อยกว่า 22 มม. จ านวน 128 ตร.ม.
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 เร่ือง  การต้ังงบประมาณเพือ่การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ของ อปท.
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ มกราคม 2561
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่เติม คร้ังที ่2
หน้าที ่38 ล าดับที ่1
(กองการศึกษา)
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,000,000      บาท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ รวม 3,000,000       บาท
1. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 5 อ าเภอชายแดน จ านวน 2,000,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬา 5 อ าเภอชายแดน
ประกอบด้วย เทพืน้คอนกรีตภายในสนามกีฬา งานทาสี
อัฒจันทร์รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการกองช่าง 
เทศบาลนครแม่สอด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565
หน้าที ่427  ล าดับที ่157
(กองการศึกษา)
2. โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาและสวนสาธารณะอเนกประสงค์ จ านวน 500,000         บาท
อ าเภอแม่สอด

เพือ่จ่ายเป็นค่ารับปรุงศูนย์กีฬาและสวนสาธารณะ
อเนกประสงค์ อ าเภอแม่สอด ประกอบด้วยติดต้ังหลังคาโดม 
เมทัลชีทบริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบแปลน
กองช่าง เทศบาลนครแม่สอด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565
หน้าที ่390  ล าดับที ่64
(กองการศึกษา)
3. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ านวน 500,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประกอบด้วยปรับปรุงห้องน้ าและระบบน้ าประปาภายใน
สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามแบบแปลนกองช่าง
เทศบาลนครแม่สอด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที ่400 ล าดับที ่96
(กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 5,930,000      บาท
งบด าเนินงาน รวม 5,830,000      บาท

ค่าใชส้อย รวม 5,830,000      บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ รวม 5,830,000       บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา จ านวน 30,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
จ าน าพรรษา เช่น ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าจ้างเหมาบริการ 
อาหาร อาหารว่าง ค่าตกแต่งขบวนแห่เทียน ค่าปัจจัยไทยธรรม ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า 422 ข้อ 147
(กองการศึกษา)
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2. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 3,700,000       บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

เช่น ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ถ้วยรางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที ่
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจัดท าป้าย ค่าตกแต่งเวที ค่าเงินรางวัล 
ค่าตกแต่งขบวนแห่สงกรานต์ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า 424 ข้อ 150
(กองการศึกษา)
3. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ จ านวน 500,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่
เช่น ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม 
ค่าปัจจัยไทยธรรม ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 423 ข้อ 149
(กองการศึกษา)
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4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 200,000         บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เช่น ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
ค่าตกแต่งสถานที ่เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย ค่าของขวัญ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า 424 ข้อ 151
(กองการศึกษา)
5. โครงการจัดงานวันลอยกระทง จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันลอยกระทง
เช่น ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
ค่าตกแต่งสถานที ่เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย ค่าของขวัญ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 425 ข้อ 152
(กองการศึกษา)
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6. โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน จ านวน 150,000         บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน

เช่น ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
ค่าตกแต่งสถานที ่เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย ค่าของขวัญ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 425 ข้อ 153
(กองการศึกษา)
7. โครงการจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ านวน 300,000         บาท
และอนุรักษ์ฟืน้ฟูประเพณีวัฒนธรรม

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดพิธีบวงสรวง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และอนุรักษ์ฟืน้ฟูประเพณีวัฒนธรรม
เช่น ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
ค่าตกแต่งสถานที ่เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย ค่าของขวัญ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 410 ข้อ 117
(กองการศึกษา)
8. โครงการประกวดแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอาร จ านวน 100,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการประกวดแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอาร
เช่น ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
ค่าตกแต่งสถานที ่เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย ค่าของขวัญ เงินรางวัล ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 409 ข้อ 115
(กองการศึกษา)
9. โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน
เช่น ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
ค่าตกแต่งสถานที ่เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย ค่าของขวัญ เงินรางวัล ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 407 ข้อ 112
(กองการศึกษา)
10. โครงการจัดงานศาสนิกสัมพันธ์ จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงานศาสนิกสัมพันธ์
เช่น ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
ค่าตกแต่งสถานที ่เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย ค่าของขวัญ เงินรางวัล ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 408 ข้อ 113
(กองการศึกษา)
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11 โครงการจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ จ านวน 50,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์

เช่น ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
ค่าตกแต่งสถานที ่เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย ค่าของขวัญ เงินรางวัล ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 401 ข้อ 99
(กองการศึกษา)
12. โครงการจัดงานประเพณีแห่พระเจ้า 28 พระองค์ จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่พระเจ้า 28 พระองค์
เช่น ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
ค่าตกแต่งสถานที ่เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย ค่าของขวัญ เงินรางวัล ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 402 ข้อ 100
(กองการศึกษา)
13. โครงการจัดงานประเพณีกาดสวรรค์ จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงานประเพณีกาดสวรรค์
เช่น ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
ค่าตกแต่งสถานที ่เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย ค่าของขวัญ เงินรางวัล ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 402 ข้อ 101
(กองการศึกษา)
14. โครงการจัดงานประเพณีแล้อุ๊ปัด๊ตะก่า จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงานประเพณีแล้อุ๊ปัด๊ตะก่า
เช่น ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
ค่าตกแต่งสถานที ่เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย ค่าของขวัญ เงินรางวัล ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 403 ข้อ 102
(กองการศึกษา)
15. โครงการจัดงานประเพณีปอยส่างลอง จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงานประเพณีปอยส่างลอง
เช่น ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
ค่าตกแต่งสถานที ่เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย ค่าของขวัญ เงินรางวัล ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 410 ข้อ 118
(กองการศึกษา)
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16. โครงการจัดการงานประเพณีกวนข้าวหย่ากุ๊ จ านวน 50,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดการงานประเพณีกวนข้าวหย่ากุ๊

เช่น ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
ค่าตกแต่งสถานที ่เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย ค่าของขวัญ เงินรางวัล ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 411 ข้อ 119
(กองการศึกษา)
17. โครงการจัดงานประเพณีท าบุญตักบาตรพระอุปคุต(เป็งปุด๊) จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงานประเพณีท าบุญ
ตักบาตรพระอุปคุต(เป็งปุด๊) เช่น ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย 
ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
เงินรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
ค่าตกแต่งสถานที ่ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 403 ข้อ 104
(กองการศึกษา)
18. โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระบรมธาตุเจดีย์วัดดอนแก้ว จ านวน 50,000           บาท
(หมู่บ้านหน่อเก)

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า
พระบรมธาตุเจดีย์วัดดอนแก้ว  เช่น ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย 
ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
เงินรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
ค่าตกแต่งสถานที ่ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 404 ข้อ 105
(กองการศึกษา)
19. โครงการจัดงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุ 12 ราศี จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุ 12 ราศี
เช่น ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย ค่าตกแต่งสถานที ่
ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทน ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 405 ข้อ 107
(กองการศึกษา)
20. โครงการจัดงานประเพณีห่มพระธาตุ จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงานประเพณีห่มพระธาตุ
เช่น ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย ค่าตกแต่งสถานที ่
ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทน ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้า 406 ข้อ 109
(กองการศึกษา)
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21. โครงการจัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติ จ านวน 50,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติ

เช่น ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย ค่าตกแต่งสถานที ่
ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทน ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 411 ข้อ 120
(กองการศึกษา)
22. โครงการจัดงานประเพณีแห่ไม้ก๊ าสะหลี จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่ไม้ก๊ าสะหลี
เช่น ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย ค่าตกแต่งสถานที ่
ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทน ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 412 ข้อ 122
(กองการศึกษา)
23. โครงการจัดงานประเพณีถวายข้าวพระพุพธ จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดงานประเณีถวายข้าวพระพุพธ
เช่น ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย ค่าตกแต่งสถานที ่เงินรางวัล
ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 
ค่าตอบแทน ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562



271

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 425 ข้อ 152
(กองการศึกษา)
24. โครงการประเพณีตานก๋วยสลาก จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการประเพณีตานก๋วยสลาก
เช่น ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าจัดท าป้าย ค่าตกแต่งสถานที ่
ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุไฟฟ้า
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมค่าตอบแทน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง
ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 405 ข้อ 108
(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000        บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000        บาท
เงินอุดหนุนเพือ่กิจการสาธารณประโยชน์ จ านวน 100,000         บาท
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอแม่สอด ตามโครงการ
ค่ายเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทย หัวใจลูกทุง่ จ านวนเงิน  100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอแม่สอด ตามโครงการ
ค่ายเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทย หัวใจลูกทุง่ จ านวน 1 โครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึงฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 432 ข้อ 175
(กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 3,629,000      บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 145,000        บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 145,000         บาท
 1. จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง จ านวน 100,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว 
ส าหรับใช้ในงานสุสานหลวง จ านวน 33 ตัว
 − ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ
 − เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่176 ล าดับที ่15 (ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองสาธารณสุข)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
 2. จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง จ านวน 45,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว 
ส าหรับใช้ในงานสุสานบ้านเหนือ จ านวน 15 ตัว
 − ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ
 − เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่176 ล าดับที ่15 (ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในกองสาธารณสุข)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง    รวม 3,484,000      บาท
ค่าส่ิงก่อสร้างและสาธารณูปโภค รวม 3,484,000       บาท
1. โครงการปรับปรุงยกหลังคาพร้อมมุงกระเบือ้งหลังคา จ านวน 137,000         บาท
ศาลาสุสานบ้านเหนือ

เพือ่จ่ายเป็นงานปรับปรุงยกหลังคามุงกระเบือ้งหลังคาสุสานบ้านเหนือ
 1.งานหลังคา (ศาลา)
 2.งานติดต้ังประตูห้องน้ า
 3.งานเดินสายไฟฟ้า
 4.งานร้ือถอนหลังคา
ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง เทศบาลนครแม่สอด
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่434 ล าดับที ่2 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณภายในสุสานวัดดอนแก้ว จ านวน 500,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณภายในสุสานดอนแก้ว
 1. งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
 2. งานระบบไฟฟ้าภายในศาลา
ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง เทศบาลนครแม่สอด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่441 ล าดับที ่9 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
3. โครงการก่อสร้างอาคารส้วมภายในสุสานหลวง จ านวน 491,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นงานก่อสร้างอาคารส้วมภายในสุสานหลวง จ านวน 5 ห้อง
 1. งานโครงสร้าง
 2. งานสถาปัตยกรรม
 3. งานระบบสุขาภิบาล
 4. งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร
ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง เทศบาลนครแม่สอด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่438 ล าดับที ่6
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
4. โครงการลาดยางแอสฟัลท์พืน้ทีโ่ดยรอบภายในสุสานหลวง จ านวน 955,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นงานก่อสร้าง ลาดยางแอสฟัลท์พืน้ทีโ่ดยรอบสุสานหลวง 
พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 3,120 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง เทศบาลนครแม่สอด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่440 ล าดับที ่8 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาราง จ านวน 970,000         บาท
บริเวณโดยรอบสุสานหลวง

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง งานรางระบายน้ ารูปตัวยู คสล. 
ขนาดกว้าง 0.50 ม.ฝารางระบบน้ า คสล. ขนาด 0.40x0.59x0.15 ม. 
ร้ือถอนถนน คสล. ขนาด 0.70x269x0.15 ม.
ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง เทศบาลนครแม่สอด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่442 ล าดับที ่10 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในสุสานมุสลิมแม่สอด จ านวน 140,000         บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าแบบไม่มีฝาปิดภายในสุสาน

มุสลิมแม่สอด ความยาวไม่น้อยกว่า 70 ม. กว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม.
ลึกไม่น้อยกว่า 50 ซม. 
ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง เทศบาลนครแม่สอด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม คร้ังที ่2 หน้าที ่20 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
7. โครงการปรับปรุงร้ัวก าแพงสุสานมุสลิมแม่สอด จ านวน 127,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นงานปรับปรุงร้ัวก าแพงสุสานมุสลิมแม่สอด
งานโครงสร้างก าแพง ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า
2.50 เมตร
ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง เทศบาลนครแม่สอด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม คร้ังที ่2 หน้าที ่21 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
 8. โครงการก่อสร้างห้องอาบน้ าและห้องส้วมภายใน จ านวน 164,000         บาท
สุสานมุสลิมแม่สอด

เพือ่จ่ายเป็นงานก่อสร้างห้องอาบน้ าและห้องส้วมภายใน
สุสานมุสลิมแม่สอด จ านวน 4 ห้อง แบ่งเป็น ห้องอาบน้ า 2 ห้อง 
และห้องส้วม 2 ห้องตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง 
เทศบาลนครแม่สอด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่436 ล าดับที ่4
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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แผนงานการพาณิชย์ รวม 1,175,000 บาท
งานตลาดสด รวม 825,000 บาท

งบด าเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 500,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น 
ถุงมือยาง ถุงด า น้ ายาเคมีภัณฑ์ต่างๆ น้ ายาก าจัดแมลงวัน น้ ายา EM 
วัสดุอุปกรณ์ อื่นๆทีจ่ าเป็น และเกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 325,000         บาท
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 325,000         บาท
ค่าส่ิงก่อสร้างและสาธารณูปการ จ านวน 325,000 บาท
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดนครแม่สอดไนท์บาร์ซ่า

เพือ่จ่ายเป็นงานปรับระดับเทพืน้ถนนด้านข้างบริเวณตลาด
นครแม่สอดไนท์บาร์ซ่า ต้ังแต่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวร ระหว่าง 
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีและโรงเรียนแม่สอด
 - ติดต้ังไฟประดับบริเวณตลาดนครแม่สอดไนท์บาร์ซ่า ถนนด้านข้าง
สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวร ระหว่างโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีและ
โรงเรียนแม่สอด
ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง เทศบาลนครแม่สอด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่524 ล าดับที ่2 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

แผนงานการพาณิชย์
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งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 350,000 บาท
งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใชส้อย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย จ านวน 30,000 บาท
หมวดอื่นๆ
โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
พืน้ทีเ่ทศบาลนครแม่สอด

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการอบรมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตเทศบาลนครแม่สอด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง น้ าด่ืม
และเคร่ืองด่ืมค่าจัดท าเอกสาร ให้ความรู้ แผ่นพับ ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ในการจัดอบรมและค่าวัสดุอุปกรณ์ในการออกปฏิบัติงานในชุมชน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่170 ล าดับที ่3
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท

เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือ
กรณีอื่นใดให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุก่อสร้างทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 
เช่น ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ตะปู ค้อน ชะแลง เสียม คีม 
จอบ สว่าน เล่ือย ขวาน ทราย ท่อต่างๆ ซีเมนต์บล๊อก อ่างล้างมือ 
ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปาและวัสดุอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 100,000 บาท
เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือ

กรณีอื่นใดให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ทีใ่ช้ในการด าเนินงาน เช่น ถุงมือยางถุงด า น้ ายาเคมีภัณฑ์ต่างๆ 
น้ ายาก าจัดแมลงวัน น้ ายา EM วัสดุอุปกรณ์อื่นๆทีจ่ าเป็น และเกี่ยวข้อง 
รวมถึงการจัดซ้ือวัคซีน ค่าวัสดุการแพทย์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด 
ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที ่10 เมษายน 2561
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่เป็นรายจ่ายส าหรับซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า ท าเอง หรือ
          กรณีอื่นใดให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธิใ์นวัสดุเคร่ืองแต่งกายทีใ่ช้ในการ

ด าเนินงาน เช่น หมวกรองเท้า ถุงมือ ชุดปฏิบัติงานของบุคลากร 
เส้ือกันฝน และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000         บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000         บาท
อุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 200,000         บาท
อุดหนุนส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตากตามโครงการจัดต้ังศูนย์พักพิง
สุนัขจรจัด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ ปศุสัตว์จังหวัดตาก ตามโครงการจัดต้ัง
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที ่มท 0810.5/ว 2072  ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561
 - เป็นไปตามหนังสืออ าเภอแม่สอด ที ่ตก 0023.11/ว 3473
ลงวันที ่31 พฤษภาคม  2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที ่ 176  ล าดับที ่ 14
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 65,700,780       บาท

งบกลาง รวม 65,700,780       บาท
ค่าช าระหนี้เงินต้น รวม 12,424,000        บาท
1. ช าระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 6,924,000          บาท
สาขาแม่สอด 

เพือ่ช าระหนี้เงินกู้ค่าก่อสร้างโรงฆา่สัตว์เทศบาลนครแม่สอด
ให้แก่ธนาคารกรุงไทยจ ากัด(มหาชน) สาขาแม่สอด
จ านวนทัง้ส้ิน 90,000,000 บาท ตามสัญญาเลขที ่22/2548
ลงวันที ่30 พฤศจิกายน2548  ปีนี้ เงินต้น 6,924,000 บาท 
ตามหนังสือธนาคารกรุงไทย ที ่มด.443/2561 ลงวันที่13 มิถุนายน 2561
(ส านักปลัดเทศบาล)
2. ช าระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 5,500,000          บาท
สาขาแม่สอด 

เพือ่ช าระหนี้เงินกู้ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง และแก้ไขปัญหา
ของประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่องเทศบาลนครแม่สอด
ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) สาขาแม่สอด 
จ านวนทัง้ส้ิน 5,500,000 บาท ตามสัญญากู้เงินธนาคารกรุงไทย
ลงวันที ่31 มีนาคม  2552 เงินต้น 5,500,000 บาท  
ตามหนังสือ ธนาคารกรุงไทย ที ่มด.222/2562
ลงวันที ่25 มีนาคม 2562
(ส านักปลัดเทศบาล)
ค่าช าระดอกเบีย้ รวม 1,268,700          บาท
1. ช าระดอกเบีย้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด (มหาชน)  จ านวน 810,000            บาท
สาขาแม่สอด   

เพือ่ช าระดอกเบีย้เงินกู้ค่าก่อสร้างโรงฆา่สัตว์
เทศบาลนครแม่สอด ตามหนังสือธนาคารกรุงไทย 
ที ่มด.220/2562 ลงวันที ่25 มีนาคม 2562
(ส านักปลัดเทศบาล)
2. ช าระดอกเบีย้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  จ านวน 458,700            บาท
สาขาแม่สอด

เพือ่ช าระดอกเบีย้เงินกู้ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง และแก้ไขปัญหา
ของประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่องเทศบาลนครแม่สอด
ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) สาขาแม่สอด 
ตามหนังสือ ธนาคารกรุงไทย ที ่มด.222/2562
ลงวันที ่25 มีนาคม 2562
(ส านักปลัดเทศบาล)

แผนงานงบกลาง



282

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 1,906,100          บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที ่22  มกราคม 2557 เร่ือง การจ่ายเงิน
เบีย้ประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามประกาศ เร่ือง มาตรฐาน
ทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่3) จึงให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 33 “ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าทีต้่องปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกันสังคม” ซ่ึงมีผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงิน
สมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ต้ังแต่วันที ่1 มกราคม 2557
โดยค านวณอัตราเงินสมทบของฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนเป็น
อัตราฝ่ายร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยเทศบาลจะต้องจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมแทนพนักงานจ้างเป็นเงิน 1,500,987 บาท
และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาของเทศบาล
และผู้ดูแลเด็กกรมศาสนาเป็นเงิน 405,021 บาท    
(ส านักปลัดเทศบาล)
เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 76,250              บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
เป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทัง้ปี
ตามหนังสือส านักงานประกันสังคม ด่วนทีสุ่ด ที ่รง 0625/ว.5344 
ลงวันที ่ 16 ต.ค. 61 เร่ือง การบังคับใชพระราชบัญญัติเงินทดแทน
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที ่24 ธันวาคม 2561
เร่ือง การต้ังงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
(ส านักปลัดเทศบาล)
เงินส ารองจ่าย จ านวน 1,000,000          บาท

เพือ่จ่ายในกรณีจ าเป็นตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 ข้อ 19
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 1,824,670          บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 500,000            บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกบัการจราจร 
ทีป่ระชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง
เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหล่ียมหยดุตรวจ ป้ายจราจร เป็นต้น 
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3892
ลงวันที ่28 มิถนุายน 2562 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจา่ยและเบิกจา่ย
เงินค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการจดัการจราจร
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 - ตามมาตรา 146 แห่งพรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 
 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก าหนดท้องถิ่นตามมาตรา 146 
แห่งพรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
(ส านักปลัดเทศบาล) 
2. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที ่ จ านวน 918,900            บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
งบประมาณทีจ่ะใช้จัดสรรของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ทีไ่ด้รับในอัตรา 45 บาท ต่อจ านวนประชากร โดยคิดจาก
ประชากรกลางปี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีจ านวน
40,840 คน ดังนั้นต้องสมทบไม่น้อยกว่า          
(40,840 × 45 บาท) × 50% = 918,900 
(ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ.2561 ข้อ 8 (3)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
3. ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จ านวน 405,770            บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   
ในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงประจ าปี
ทีล่่วงมายกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาด เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท
ทัง้นี้ไม่เกิน 750,000 บาท ตามข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2545 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2546 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2547
หมวดที ่3 บทที ่2 ข้อที ่16 (รายรับจริงประจ าปีทีผ่่านมา 
518,111,931.96 - 275,137,160.20
= 242,974,771.76 x 0.00167 = 405,770.00
(ส านักปลัดเทศบาล)
เงินช่วยพิเศษ จ านวน 1,000               บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาล
หรือลูกจ้างถึงแก่ความตาย 
บ าเหน็จ/บ านาญ รวม 6,590,460          บาท
1. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ จ านวน 4,872,380          บาท
ส่วนท้องถิ่น(กบท.)       

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ            
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  ในอัตรา  ร้อยละ 2 ของประมาณ   
การรายรับประจ าปี ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ีผู้ 
อุทิศให้และเงินอุดหนุน ตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที ่มท 0808.5/ว 30  ลงวันที ่12 กรกฎาคม 2560
ประมาณการรายรับปี 2563
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550,000,000 – 326,325,000 
= 223,675,000 x 2 % = 4,473,500 บาท
2. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของข้าราชการ จ านวน 309,480            บาท
ส่วนท้องถิ่นทีม่ิใช่ต าแหน่งครู (ชคบ.)

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทีม่ิใช่ต าแหน่งครู 14 ราย
3. เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 1,408,600          บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ าแบบรายเดือน
ของเทศบาลซ่ึงเกษียณอายุราชการและหรือมีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จลูกจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
เพิม่เติม(ฉบับที ่3) พ.ศ.2552

รวม 32,029,600        บาท
- เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 4,045 ราย ดังนี้
ผู้สูงอายุ(ปี) อัตราX12เดือน จ านวน(คน) รวม

60-69 600 2,400 17,280,800

70-79 700 1,070 8,988,800

80-89 800 475 4,560,000

90ขึ้นไป 1,000 100 1,200,000

4,045 32,029,600

รวมเป็นเงิน 32,029,600 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิม่เติมถึง
(ฉบับที ่4 ) พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ว 2429 
ลงวันที ่6 ธันวาคม 2554 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561                                 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 585 ล าดับที ่2
(กองสวัสดิการสังคม)

รวม 7,680,000          บาท
เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้พิการ จ านวน 800 รายๆ ละ 800 บาท

ต่อเดือน  จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 7,680,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4 ) พ.ศ.2562

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ

รวม

เบีย้ยังชีพผู้พิการ
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 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0810.6/ว 684 ลงวันที ่21 กุมภาพันธ์ 2562
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนสงเคราะห์เบีย้ความพิการ) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 584 ล าดับที ่1
(กองสวัสดิการสังคม)
เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวม 900,000            บาท

เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ่ายสมทบ จ านวน 75 ราย ๆ
ละ 500 บาท ต่อเดือน  เป็นเงิน 37,500  บาท จ านวน 12 เดือน 
รวมเป็นเงิน 450,000  บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด  
ที ่มท 0810.6/ว 684 ลงวันที ่21 กุมภาพันธ์ 2562
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า               
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหนุนส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 586 ล าดับที ่3

เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวน 75 ราย ๆ ละ 500 บาท 
ต่อเดือน เป็นเงิน 37,500 บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 450,000  บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด                       
ที ่มท 0891.3/ว 1403 ลงวันที ่17 กรกฎาคม  2552  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนส าหรับโครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 586 ล าดับที ่3
(กองสวัสดิการสังคม)
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ส่วนที่ 3 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ของ 

 
เทศบาลนครแม่สอด 

อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
 



286 

 

 
รายรับ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ค าแถลง 
ประกอบงบประมาณรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวด 
รายรับจริง 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
หมวดรายได้        
       ประเภทดอกเบี้ยรับจ าน า 
       ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
       ประเภทก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด 
       ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด   
หมวดเงินได้อื่น 
       ประเภทก าไรสุทธิ 

 
4,207,177.75 

12,455.92 
594,342.00 

- 
 

567,934.40 

 
4,000,000.00 

20,000.00 
1,000,000.00 

5,000.00 
 

900,000.00 

 
4,300,000.00 

20,000.00 
1,000,000.00 

5,000.00 
 

1,200,000.00 
รวมรายรับ 5,381,910.07 5,925,000.00 6,525,000.00 

 
 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ค าแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวด 
รายจ่ายจริง 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
หมวดรายจ่ายประจ า 
    งบบุคลากร 
    งบด าเนินงาน 
    งบรายจ่ายอ่ืน 
    งบลงทุน 
    งบกลาง 

 
1,452,930.00 

670,409.85 
597,134.40 

- 
1,563,667.41 

 
1,380,000.00 
1,111,000.00 

929,200.00 
- 

1,581,794.00 

 
1,480,000.00 
1,171,000.00 
1,457,058.64 

49,000.00 
2,196,279.00 

รวมรายจ่าย 4,284,141.66 5,001,994.00 6,353,058.64 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  

กิจการสถานธนานุบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลนครแมส่อด 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

  
ประมาณการรายรับท้ังสิ้น    6,525,000   บาท  แยกเป็น 
1.  หมวดรายได้      จ านวน   5,325,000   บาท   
 1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจ าน า     จ านวน   4,300,000    บาท 
     โดยค านวณจากดอกเบี้ยรับจ าน าของเดือน 
    ตุลาคม  2560  -  กันยายน  2561 เป็นเกณฑ์ 
 1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร        จ านวน       20,000     บาท 
  โดยค านวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือน 
  ตุลาคม  2560 – กันยายน 2561 เป็นเกณฑ์ 
 1.3 ประเภทก าไรในการจ าหน่ายทรัพย์หลุด       จ านวน    1,000,000      บาท 
  โดยค านวณจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด 
  ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
 1.4  ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด      จ านวน        5,000      บาท 
  โดยค านวณจากการจ าหน่ายวัสดุเหลือใช้ 
2.  หมวดเงินได้อื่น         จ านวน     1,200,000      บาท   
 ประเภทเงินก าไรสุทธิประจ าปีงบประมาณ  2562       จ านวน     1,200,000      บาท 
  -  บ าเหน็จรางวัล 20% ของก าไรสุทธิ      จ านวน         240,000       บาท 
  -  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% ของก าไรสุทธิ      จ านวน        360,000       บาท 
  -  สมทบทุนด าเนินการ 50% ของก าไรสุทธิ         จ านวน         600,000       บาท 
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    รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
กิจการสถานธนานุบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลนครแม่สอด 
อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,353,337.64  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และ เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป แยก
เป็น 
 

แผนงานการพาณิชย์ 
แผนงานการพาณิชย์     รวม   4,157,058.64   บาท 
งานกิจการสถานธนานุบาล       รวม  4,157,058.64   บาท  
 งบบุคลากร       รวม   1,480,000   บาท 
  เงินเดือน       รวม   1,480,000   บาท 
  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า                     จ านวน   1,400,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 
   ตามต าแหน่งที่ส านักงาน จ.ส.ท. ก าหนดไว้ และจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
   นอกเหนือค่าจ้างตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจา้ง  
   ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการและเงินโบนัส (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559  
   โดยตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  
  เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน       60,000   บาท  
   เพ่ือจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานสถานธนานุบาล 
   ผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการฯและผู้ช่วยผู้จัดการฯ ผู้ตรวจการ 
   สถานธนานุบาลเขตและภาค ตามตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท.  
   ว่าด้วยการก าหนดอัตราเงินประจ าต าแหน่ง พนักงานสถานธนานุบาล 
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
  เงินเพิ่มต่างๆ     จ านวน       20,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล  
   ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ 
   ชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558  
                   

        งบด าเนินงาน     รวม    1,171,000 บาท   
       ค่าตอบแทน    รวม      695,000   บาท 
  ค่าพาหนะเหมาจ่าย      จ านวน       48,000     บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายของนายกเทศมนตรี  
   ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท ตามหนังสือด่วนมาก 
   ที่ มท 0801.5/ว18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550    
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  ค่ารางวัลเจ้าหน้าที่     จ านวน     100,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่ารางวัลให้ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล  
   ซึ่งท าหน้าที่ตรวจและควบคุมการบริหารงานสถานธนานุบาล 
   ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท และเบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้ท าการแทน 
   ในระหว่างที่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
   วันละ 100 บาท และค่ารางวัลเจ้าหน้าที่ส าหรับพนักงานสถานธนานุบาล 
   ที่ท าการตรวจสอบทรัพย์จ าน า ฯลฯ 
  ค่าอาหาร     จ านวน      130,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารประจ าวันท าการให้แก่ 
   พนักงานสถานธนานุบาล    
  ค่าจ่ายเงินสมทบเงินสะสม     จ านวน     140,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนานุบาล  
   10 % ของค่าจ้างประจ า    
  ค่าเบี้ยเลี้ยงจ าหน่ายทรัพย์หลุด       จ านวน       17,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ 
   จ าหน่ายทรัพย์หลุด     
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน        30,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน 
   สถานธนานุบาล ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ 
   การศึกษาบุตร ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท.    
  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล      จ านวน      200,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
   ของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิได้รับ    
   การช่วยเหลือ ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท.    
   เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน      จ านวน        30,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 
   ของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิได้รับ    
   การช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท.    
 
 ค่าใช้สอย   จ านวน      226,000     บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      รวม         86,000    บาท 
  ค่าเบี้ยประกันภัย   จ านวน         30,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์รับจ าน า และ 
   ทรัพย์สินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือที่ มท 0314/ว1079 
   ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2519  
  ค่าใบอนุญาตตั้งโรงรับจ าน า   จ านวน         1,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจ าน าของสถานธนานุบาล   
   ตามกฎหมาย 
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  ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  จ านวน        10,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามหนังสือ ที่ มท 0304/ว1638 
   ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2554        
  ค่าสอบบัญชี       จ านวน       10,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชี  
   และรับรองงบการเงินของ สถานธนานุบาลตาม หนังสือส านักงาน จ.ส.ท.  
   ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 
        ค่าธรรมเนียม   จ านวน         10,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการซื้อดร๊าฟ แคชเชียร์เช็ค 
   ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ  
  ค่าจ้างเหมาบริการ   จ านวน        20,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
   ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ 
   สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ของสถานธนานุบาล 
  ค่าวารสารหรือหนังสือพิมพ์   จ านวน         5,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นรับวารสารหรือหนังสือพิมพ์ ฯลฯ   
   ส าหรับบริการประชาชนผู้มาใช้บริการ 
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จ านวน       10,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล 
  ที่มาตรวจเยี่ยมกิจการสถานธนานุบาล  
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ       รวม       60,000   บาท     
  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
  และนอกราชอาณาจักร   จ านวน  50,000 บาท      
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพั่กและค่าพาหนะเดินทางให้กับพนักงานสถานธนานุบาล 
   ในการเดินทางไปราชการ ประชุม สัมมนาภายในประเทศ หรือดูตลาดการค้าต่างประเทศ  
   ตามโครงการของส านักงาน จ.ส.ท. และกรณีที่มีการแต่งตั้ง โอน(ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล 
   และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประชุม สัมมนา เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ระลึกวันสถาปณา
   สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกๆปี และจ่ายเป็น
   ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
   เบิกเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอตัราที่หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมเรียกเก็บ ตามระเบียบส านักงาน 
   คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
   ฝึกอบรมและการจัดงาน พ.ศ.2559 
  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกสถานธนานุบาล    จ านวน  10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้ง 
   สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกๆปี 
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  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                  รวม         70,000    บาท 
      1. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์รับจ าน า        จ านวน           10,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งาน) 
   ได้ตามปกติ) ทรัพย์รับจ านวนต่างๆ ที่หลุดจ าน า ที่ช ารุดเสียหาย จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซม  
   ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ พร้อมจะออกประมูลจ าหน่ายได้  
       2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง         จ านวน       40,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งาน) 
   ได้ตามปกติ) อาคารสถานธนานุบาลและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาน 
   ธนานุบาล ที่ช ารุดเสียหายจ าเป็นต้องท าการซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
   3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์       จ านวน       20,000    บาท
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งาน) 
   ได้ตามปกติ) ครุภัณฑ์ต่างๆที่ช ารุดเสียหาย จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซม เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน  
   เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ค่าดูแลบ ารุงรักษาโปรแกรมเครือข่าย 
   เชื่อมโยงกับส านักงาน จ.ส.ท. ฯลฯ ตลอดจนอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ อยู่ในความรับผิดชอบของ
   สถานธนานุบาล ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
 
  ค่าวัสดุ    รวม    150,000    บาท 
  วัสดุส านักงาน    จ านวน      50,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าวาสาร กระดาษ 
   ค่าน้ าดื่ม ฯลฯ และค่าวัสดุอ่ืนที่จ าเป็นในการเก็บรักษาทรัพย์สิน 
   จ าน าของสถานธนานุบาล ฯลฯ  
  วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ   จ านวน       10,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่ียวข้องกับสถานธนานุบาล 
   เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ลวดน าความร้อน ฯลฯ     
  วัสดุงานบ้านงานครัว   จ านวน       20,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องมือเครื่องใช้ ถังท าน้ าเย็นแบบขวดคว่ า  
   วัสดุที่ใช้ท าความสะอาด จาน ชาม ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ 
  วัสดุคอมพิวเตอร์   จ านวน       50,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก หัวพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
   และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ 
   ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท กระดาษต่อเนื่อง แบบพิมพ์ต่อเนื่อง ฯลฯ  
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน       10,000   บาท
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของสถานธนานุบาล 
   เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม ค่าอัดขยายภาพ  
   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ อุปกรณ์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
  วัสดุอื่นๆ   จ านวน       10,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ของสถานธนานุบาล เช่น มิเตอร์น้ า  
    มิเตอร์ไฟฟ้า  คลิปติดบัตร ตราสัญลักษณ์ต่างๆ ฯลฯ  
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  ค่าสาธารณูปโภค    รวม     100,000    บาท 
 ค่าไฟฟ้า   จ านวน      60,000    บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล    
 ค่าน้ าประปา   จ านวน      10,000      บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของสถานธนานุบาล    
  ค่าโทรศัพท์   จ านวน      15,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการของสถานธนานุบาล  
  ค่าไปรษณีย์     จ านวน        5,000     บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ ของสถานธนานุบาล  
  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   จ านวน       10,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าการ์ดชั่วโมงอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอ่ืนๆ 
   และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ 
     

 งบรายจ่ายอ่ืน    รวม    1,457,058.64   บาท    

  รายจ่ายอ่ืน     รวม    1,457,058.64   บาท    
  ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ   จ านวน         29,200.00    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการให้ส านักงาน 
   จ.ส.ท. ตามท่ีก าหนดให้ตั้งในแต่ละปี 

  ส่งใช้เงินยืมทุนด าเนินการสถานธนานุบาล  แยกเป็น           รวม     227,858.64  บาท  
  เงินบ าเหน็จ 20 % ของก าไรสุทธิ         จ านวน       45,571.73   บาท 
   เพ่ือส่งใช้เงินยืมทุนด าเนินการสถานธนานุบาลที่ได้ยืมในปีงบประมาณ 2562  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จรางวัลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล  
   และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการบริหาร ควบคุมตรวจสอบ 
   กิจการสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินก าไรสุทธิ  
   โดยจ่ายจากเงินส่งใช้เงินยืมทุนด าเนินการสถานธนานุบาล 
  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 % ของก าไรสุทธิ จ านวน     68,357.59  บาท 
   เพ่ือส่งใช้เงินยืมทุนด าเนินการสถานธนานุบาลที่ได้ยืมในปีงบประมาณ 2562  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เทศบาลนครแม่สอด 
   ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินก าไรสุทธิ  
   โดยจ่ายจากเงินส่งใช้เงินยืมทุนด าเนินการสถานธนานุบาล 
  สมทบทุนด าเนินการ 50 % ของก าไรสุทธิ      จ านวน    113,929.32  บาท 
   เพ่ือส่งใช้เงินยืมทุนด าเนินการสถานธนานุบาลที่ได้ยืมในปีงบประมาณ 2562  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 
   ใช้ในการรับจ าน าเพ่ือบริการประชาชนตามระเบียบส านักงาน 
   จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินก าไรสุทธิ  
   โดยจ่ายจากเงินส่งใช้เงินยืมทุนด าเนินการสถานธนานุบาล 
 
  เงินบ าเหน็จ 20 % ของก าไรสุทธิ         จ านวน       240,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จรางวัลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล  
   และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการบริหาร ควบคุมตรวจสอบ 
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   กิจการสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินก าไรสุทธิ  
  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 % ของก าไรสุทธิ จ านวน       360,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เทศบาลนครแม่สอด 
   ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินก าไรสุทธิ  
  สมทบทุนด าเนินการ 50 % ของก าไรสุทธิ      จ านวน       600,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 
   ใช้ในการรับจ าน าเพ่ือบริการประชาชนตามระเบียบส านักงาน 
   จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินก าไรสุทธิ  
 
 งบลงทุน    รวม         49,000   บาท   
  ค่าครุภัณฑ ์   จ านวน         49,000   บาท  
    ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 43 ล าดับที่ 9  
    1. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ 
    22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
    - มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 หัวเข็ม 
    - มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Coumn) 
    - มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูงขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษร 
      ต่อวินาที 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360X360 dpi 
    - มีความจ าแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
    - ช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
      ทั้งนี้ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 รายการที่ 40 
    2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
    2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
    - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ขนาด 800 VA (480 Watts) 
    - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
     ทั้งนี้ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 รายการที่ 61 
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แผนงานงบกลาง 
 
 

แผนงานงบกลาง     รวม      2,196,279   บาท 
 รายจ่ายงบกลาง    รวม      2,196,279   บาท    
  ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารหรือสถาบันการเงิน        จ านวน      1,500,000   บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี้ยเบิกเงินเกินบัญชี 
   ค่าดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคาร ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสัญญา 
   กู้เบิกเงินเกินบัญชี และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินจากธนาคาร  
   ได้แก่ ธนาคารสหกรณ์การเกษตรและเพ่ือการเกษตร และ 
   ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ 
  ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ กบท.        จ านวน      600,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเบิกเงินเกินเงินกู้จาก 
   ส านักงาน กบท. และสถานบันการเงินอ่ืนๆ 
  รายจ่ายตามข้อผูกพัน           จ านวน       96,279  บาท 
         เพ่ือจ่ายให้ส านักงาน จ.ส.ท. เป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการ 
   เป็นพนักงานสถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา 
   ซึ่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. 
    ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554  
   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


