




ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลนครแม่สอด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลนคร
แม่สอดอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 162,713,469.43 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 198,273,241.21 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 44,654,848.69 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 36 โครงการ รวม 33,388,659.55 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 26 โครงการ รวม 10,888,538.58 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 65,849,483.71 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 437,267,897.37 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 44,639,031.50 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 9,619,168.25 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 8,977,518.95 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 21,661.95 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 523,871.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 151,512,798.72 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 221,973,847.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 20,256,891.58 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 438,277,617.45 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 80,116,986.55 บาท

งบบุคลากร จํานวน 161,275,651.11 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 130,132,798.27 บาท

งบลงทุน จํานวน 46,657,629.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 2,249,188.52 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 17,845,364.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 17,301,891.58 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 14,947,773.47 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครแม่สอด
อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 42,732,117.33 34,800,000.00 42,300,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 8,043,833.45 7,412,000.00 9,407,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 11,083,451.30 8,200,000.00 8,200,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 240,000.00 180,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 506,420.91 516,000.00 432,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 62,365,822.99 51,168,000.00 60,519,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 145,131,422.51 143,700,000.00 148,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 145,131,422.51 143,700,000.00 148,000,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 197,080,521.00 275,132,000.00 320,481,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 197,080,521.00 275,132,000.00 320,481,000.00

รวม 404,577,766.50 470,000,000.00 529,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 28,773,570.67 84,753,000.00 63,511,480.00

งบบุคลากร 149,160,201.82 182,783,130.00 189,336,330.00

งบดําเนินงาน 119,141,700.67 136,140,480.00 148,620,690.00

งบลงทุน 62,911,378.87 43,404,390.00 105,779,500.00

งบรายจ่ายอืน 1,920,159.76 3,914,000.00 3,914,000.00

งบเงินอุดหนุน 19,019,628.00 19,005,000.00 17,838,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 380,926,639.79 470,000,000.00 529,000,000.00

รวม 380,926,639.79 470,000,000.00 529,000,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลนครแม่สอด
อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 89,750,270

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 13,837,240

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 222,330,550

แผนงานสาธารณสุข 18,577,520

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,700,000

แผนงานเคหะและชุมชน 84,122,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13,137,600

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 21,027,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 1,006,300

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 63,511,480

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 529,000,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 21,146,820 5,646,490 8,919,000 35,712,310

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 7,450,200 0 0 7,450,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 13,696,620 5,646,490 8,919,000 28,262,110

งบดําเนินงาน 15,025,000 4,607,000 1,997,160 21,629,160

    ค่าตอบแทน 440,000 327,000 577,160 1,344,160

    ค่าใช้สอย 9,530,000 3,440,000 630,000 13,600,000

    ค่าวัสดุ 1,080,000 610,000 750,000 2,440,000

    ค่าสาธารณูปโภค 3,975,000 230,000 40,000 4,245,000

งบลงทุน 26,018,000 4,195,400 701,400 30,914,800

    ค่าครุภัณฑ์ 9,118,000 4,195,400 701,400 14,014,800

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 16,900,000 0 0 16,900,000

งบรายจ่ายอืน 764,000 0 50,000 814,000

    รายจ่ายอืน 764,000 0 50,000 814,000

งบเงินอุดหนุน 680,000 0 0 680,000

    เงินอุดหนุน 680,000 0 0 680,000

                                             รวม 63,633,820 14,448,890 11,667,560 89,750,270

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครแม่สอด

อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน รวม

งบบุคลากร 10,302,240 10,302,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 10,302,240 10,302,240

งบดําเนินงาน 2,365,000 2,365,000

    ค่าตอบแทน 270,000 270,000

    ค่าใช้สอย 440,000 440,000

    ค่าวัสดุ 980,000 980,000

    ค่าสาธารณูปโภค 675,000 675,000

งบลงทุน 1,170,000 1,170,000

    ค่าครุภัณฑ์ 1,170,000 1,170,000

                                             รวม 13,837,240 13,837,240

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 6,351,450 96,546,820 9,949,750 0 112,848,020

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,351,450 96,546,820 9,949,750 0 112,848,020

งบดําเนินงาน 1,321,000 28,290,140 0 44,183,790 73,794,930

    ค่าตอบแทน 81,000 71,000 0 0 152,000

    ค่าใช้สอย 680,000 17,577,800 0 43,763,790 62,021,590

    ค่าวัสดุ 495,000 9,333,340 0 420,000 10,248,340

    ค่าสาธารณูปโภค 65,000 1,308,000 0 0 1,373,000

งบลงทุน 328,500 10,544,100 2,407,000 6,000,000 19,279,600

    ค่าครุภัณฑ์ 328,500 1,517,000 0 800,000 2,645,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 9,027,100 2,407,000 5,200,000 16,634,100

งบเงินอุดหนุน 0 16,408,000 0 0 16,408,000

    เงินอุดหนุน 0 16,408,000 0 0 16,408,000

                                             รวม 8,000,950 151,789,060 12,356,750 50,183,790 222,330,550



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 8,527,420 0 0 8,527,420

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,527,420 0 0 8,527,420

งบดําเนินงาน 1,051,000 385,000 6,615,000 8,051,000

    ค่าตอบแทน 451,000 0 0 451,000

    ค่าใช้สอย 220,000 100,000 4,650,000 4,970,000

    ค่าวัสดุ 120,000 285,000 1,965,000 2,370,000

    ค่าสาธารณูปโภค 260,000 0 0 260,000

งบลงทุน 1,429,100 0 570,000 1,999,100

    ค่าครุภัณฑ์ 1,429,100 0 100,000 1,529,100

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 470,000 470,000

                                             รวม 11,007,520 385,000 7,185,000 18,577,520

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบรายจ่ายอืน 1,700,000 1,700,000

    รายจ่ายอืน 1,700,000 1,700,000

                                             รวม 1,700,000 1,700,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย

งบบุคลากร 12,420,800 0 0 0 4,053,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 12,420,800 0 0 0 4,053,640

งบดําเนินงาน 712,600 1,430,000 690,000 17,225,000 12,804,000

    ค่าตอบแทน 311,600 0 0 0 106,000

    ค่าใช้สอย 170,000 100,000 150,000 17,180,000 11,883,000

    ค่าวัสดุ 170,000 1,320,000 200,000 45,000 680,000

    ค่าสาธารณูปโภค 61,000 10,000 340,000 0 135,000

งบลงทุน 0 20,553,500 0 0 12,782,500

    ค่าครุภัณฑ์ 0 3,757,500 0 0 329,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 16,796,000 0 0 12,453,000

งบรายจ่ายอืน 0 0 0 0 1,400,000

    รายจ่ายอืน 0 0 0 0 1,400,000

งบเงินอุดหนุน 0 50,000 0 0 0

    เงินอุดหนุน 0 50,000 0 0 0

                                             รวม 13,133,400 22,033,500 690,000 17,225,000 31,040,140

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 5,471,900 0 5,471,900

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,471,900 0 5,471,900

งบดําเนินงาน 712,000 5,600,000 6,312,000

    ค่าตอบแทน 144,600 0 144,600

    ค่าใช้สอย 255,000 5,100,000 5,355,000

    ค่าวัสดุ 282,400 500,000 782,400

    ค่าสาธารณูปโภค 30,000 0 30,000

งบลงทุน 1,353,700 0 1,353,700

    ค่าครุภัณฑ์ 1,353,700 0 1,353,700

                                             รวม 7,537,600 5,600,000 13,137,600



งานงบ รวม

งบบุคลากร 16,474,440

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 16,474,440

งบดําเนินงาน 32,861,600

    ค่าตอบแทน 417,600

    ค่าใช้สอย 29,483,000

    ค่าวัสดุ 2,415,000

    ค่าสาธารณูปโภค 546,000

งบลงทุน 33,336,000

    ค่าครุภัณฑ์ 4,087,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 29,249,000

งบรายจ่ายอืน 1,400,000

    รายจ่ายอืน 1,400,000

งบเงินอุดหนุน 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000

                                             รวม 84,122,040



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 2,837,000 570,000 3,407,000

    ค่าใช้สอย 1,568,000 570,000 2,138,000

    ค่าวัสดุ 642,000 0 642,000

    ค่าสาธารณูปโภค 627,000 0 627,000

งบลงทุน 3,830,000 13,090,000 16,920,000

    ค่าครุภัณฑ์ 1,830,000 0 1,830,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,000,000 13,090,000 15,090,000

งบเงินอุดหนุน 0 700,000 700,000

    เงินอุดหนุน 0 700,000 700,000

                                             รวม 6,667,000 14,360,000 21,027,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบดําเนินงาน 25,000 175,000 200,000

    ค่าใช้สอย 0 120,000 120,000

    ค่าวัสดุ 25,000 55,000 80,000

งบลงทุน 184,000 622,300 806,300

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 184,000 622,300 806,300

                                             รวม 209,000 797,300 1,006,300

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 63,511,480 63,511,480

    งบกลาง 63,511,480 63,511,480

                                             รวม 63,511,480 63,511,480



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 89,750,270

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 13,837,240

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 222,330,550

แผนงานสาธารณสุข 18,577,520

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,700,000

แผนงานเคหะและชุมชน 84,122,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13,137,600

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 21,027,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 1,006,300

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 63,511,480

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 529,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครแม่สอด และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด
ตาก

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 529,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
529,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครแม่สอดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลนคร

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครแม่สอด
อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลนครแม่สอด
อําเภอ แม่สอด  จังหวัดตาก

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 55,931,026.16 35,835,869.63 29,000,000.00 20.69 % 35,000,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 946,285.52 388,023.70 400,000.00 0.00 % 400,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 7,554,339.00 6,086,580.00 5,000,000.00 30.00 % 6,500,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 413,730.00 421,644.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 64,845,380.68 42,732,117.33 34,800,000.00 42,300,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 732,834.00 622,134.00 720,000.00 -16.67 % 600,000.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0.00 0.00 125,460.00 0.00 100.00 % 120,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 29,623.80 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 2,260.00 3,124.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 202,060.00 331,400.00 310,000.00 316.13 % 1,290,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 3,690,324.00 3,731,985.00 3,000,000.00 16.67 % 3,500,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 144,448.00 98,195.00 101,000.00 0.00 % 101,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 351,560.00 422,040.00 380,000.00 0.00 % 380,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 220,500.00 276,850.00 150,000.00 6.67 % 160,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 0.00 16,080.00 8,020.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 0.00 142,370.00 226,170.00 200,000.00 100.00 % 400,000.00

     ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการบําบัดนําเสีย 0.00 0.00 432,049.80 300,000.00 66.67 % 500,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 10,790.00 9,990.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 12,990.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 439,500.00 438,750.00 500,000.00 60.00 % 800,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 0.00 0.00 30,065.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 38,190.00 29,420.00 40,000.00 -50.00 % 20,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 0.00 24,240.00 26,200.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 4,580.00 1,000.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 0.00 48,307.00 28,350.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 598,079.69 57,256.35 300,000.00 -66.67 % 100,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 885,150.00 877,000.00 1,020,000.00 0.00 % 1,020,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 59,640.00 58,560.00 102,000.00 0.00 % 102,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 63,960.00 67,440.00 82,000.00 0.00 % 82,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0.00 8,000.00 14,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 4,600.00 4,260.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 14,525.00 13,865.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 62,635.50 30,000.00 50.00 % 45,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 7,711,997.69 8,043,833.45 7,412,000.00 9,407,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าทีดิน 0.00 2,479,873.00 1,454,127.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 9,445,896.00 8,165,203.00 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00

     ดอกเบีย 0.00 1,729,830.75 1,464,121.30 1,700,000.00 0.00 % 1,700,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 13,655,599.75 11,083,451.30 8,200,000.00 8,200,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 0.00 0.00 0.00 240,000.00 -25.00 % 180,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 240,000.00 180,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 0.00 125,000.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 190,657.00 96,112.44 100,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 288,735.00 166,877.00 300,000.00 -33.33 % 200,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 3,920.00 9,250.00 6,000.00 100.00 % 12,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 2,258,044.00 109,181.47 100,000.00 100.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 2,741,356.00 506,420.91 516,000.00 432,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 2,022,147.75 2,500,000.00 -20.00 % 2,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 49,999,261.83 51,867,858.21 52,000,000.00 0.00 % 52,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 25,560,515.14 25,628,537.81 26,000,000.00 0.00 % 26,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 700,115.53 846,977.49 700,000.00 14.29 % 800,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 13,381,808.15 13,124,694.92 13,500,000.00 0.00 % 13,500,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 23,116,000.47 28,231,327.03 23,500,000.00 19.15 % 28,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 1,197,568.84 1,173,281.65 1,000,000.00 20.00 % 1,200,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 664,099.03 447,411.65 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 24,514,376.00 21,789,186.00 24,000,000.00 0.00 % 24,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 139,133,744.99 145,131,422.51 143,700,000.00 148,000,000.00

วันทีพิมพ์ : 16/10/2560  15:16:13 หน้า : 3/4



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 178,011,842.00 197,080,521.00 275,132,000.00 16.48 % 320,481,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 178,011,842.00 197,080,521.00 275,132,000.00 320,481,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 406,099,921.11 404,577,766.50 470,000,000.00 529,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลนครแม่สอด

อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 529,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 42,300,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 35,000,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน จากรายรับจริงปีทีผ่านมา เป็นรายได้จากการเก็บ
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและทีดิน พ.ศ. 2475 และแก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 4 พ.ศ. 2475 และ แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 4 พ.ศ. 2534

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม เป็นรายได้จากการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษี
บํารุงท้องที พ.ศ. 2508

ภาษีป้าย จํานวน 6,500,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน จากรายรับจริงปีทีผ่านมา เป็นรายได้จากการเก็บ
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2534

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ทีตก 52103/432 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560)
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 9,407,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 600,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ทีตก 52103/432 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560)
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ทีตก 52103/432 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560)
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม  จากรายรับจริงปีทีผ่านมา เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัด
เก็บจากใบอนุญาตขายสุราและโอนมาให้เทศบาล
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม จากรายรับจริงปีทีผ่านมา เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้เทศบาล
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,290,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน  (ตามบันทึกข้อความ กอง
ช่าง ที ตก 52104/608 ลงวันที 13 มิถุนายน 2560)
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 3,500,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน จากรายรับจริงปีทีผ่านมา  เป็นรายได้จากการเก็บ
ขนขยะมูลฝอย
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ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 101,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม จากรายรับจริงปีทีผ่านมา เป็นรายได้จากการให้
บริการดูดสิงปฏิกูลตามอาคารบ้านเรือน
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 380,000 บาท

ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ทีตก 52103/432 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560)
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 160,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน  (ตามบันทึกข้อความ งานเทศกิจ  ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ที ตก52101/353  ลงวันที 12 มิถุนายน 2560)
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ สํานักปลัดเทศบาล งาน
ทะเบียนราษฎร  ที ตก 52101/ท.ร.238 ลงวันที 16 มิถุนายน 2560)
ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน  (ตามบันทึกข้อความ สํานักปลัดเทศบาล งาน
ทะเบียนราษฎร  ที ตก 52101/ท.ร.238 ลงวันที 16 มิถุนายน 2560)
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน จํานวน 8,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ทีตก 52103/432 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560)
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการบําบัดนําเสีย จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน ตามบันทึกข้อความ กองช่าง
สุขาภิบาล ที ตก 52107/413 ลงวันที  22  มิถุนายน 2560
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม จากรายรับจริงปีทีผ่านมา เป็นรายได้จากการจด
ทะเบียนพาณิชย์ภายในเขตเทศบาล
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการ  (ตามบันทึกข้อความ กองสวัสดิการสังคม ที
ตก 52109/598  ลงวันที 18 กรกฎาคม 2560)
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน จากรายรับจริงปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 800,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน จากรายรับจริงปีทีผ่านมา เป็นรายได้ตามพระราช
บัญญัติค่าปรับจราจรทางบก พ.ศ. 2522
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการเท่าเดิม (ตามบันทึกข้อความ งานเทศกิจ  ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ที ตก52101/353  ลงวันที 12 มิถุนายน 2560)
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการลดลง  (ตามบันทึกข้อความ สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียน
ราษฎร  ที ตก 52101/ท.ร.238 ลงวันที 16 มิถุนายน 2560)
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ สํานักปลัดเทศบาล งาน
ทะเบียนราษฎร  ที ตก 52101/ท.ร.238 ลงวันที 16 มิถุนายน 2560)
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ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ทีตก 52103/432 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560)
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ทีตก 52103/432 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560)
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการลดลง เป็นรายได้ทีจัดเก็บจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของ
เทศบาล
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการตังรอรับไว้
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการตังรอรับไว้
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ทีตก 52103/432 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560)
ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ทีตก 52103/432 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560)
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 1,020,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ทีตก 52103/432 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560)
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 102,000 บาท

ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ทีตก 52103/432 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560)
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 82,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ทีตก 52103/432 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560)
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม  (ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ทีตก 52103/432 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560)
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการลดลง  (ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที ตก 52104/608 ลง
วันที 13 มิถุนายน 2560)
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตใช้เครืองขยายเสียง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง พ.ศ
. 2493
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 45,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน ตามบันทึกข้อความ กองช่าง
สุขาภิบาล ที ตก 52107/413 ลงวันที  22  มิถุนายน 2560
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 8,200,000 บาท
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม เป็นรายได้ทีจัดเก็บจากค่าเช่าทีดิน ณ สนง.ประปา
ส่วนภูมิภาคแม่สอด , ทีดินข้าง สนง.การประปาส่วนภูมิภาค
แม่สอด , ทีดินบริเวณบ่อกําจัดขยะ , ทีดินข้างสถานธนานุบาล
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 5,000,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม เป็นรายได้ทีจัดเก็บจากค่าเช่าอาคารอาคารไนท์บาร์
ซ่า, ซุ้มประตูเพือติดตังตู้ ATM, ค่าเช่ารถยนต์, ค่าเช่าศูนย์ประชุมฯ ทีวาง
ของขายตลาดสดเทศบาลบ้านเหนือ ค่าเช่าอาคารการเคหะฯ
ดอกเบีย จํานวน 1,700,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม เป็นรายได้ทีเกิดจากเงินฝากธนาคารประเภทต่างๆ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 180,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 180,000 บาท
ประมาณการลดลง (ตามบันทึกข้อความประมาณการรายรับจากสถานธนา
นุบาล)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 432,000 บาท
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน   โดยคาดว่าจะได้จากการขายเศษของ เช่น ครุภัณฑ์
สํานักงาน  และอืนๆ  ทีหมดสภาพแล้ว
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการลดลง เป็นรายได้ทีเก็บจากค่าจําหน่ายแบบแปลน และคําร้อง
ประเภทต่างๆ 
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 12,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน จากรายรับจริงปีทีผ่านมา 
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน  เป็นรายได้ทีไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึงข้างต้น 

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 148,000,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 2,000,000 บาท
ประมาณการลดลง จากรายรับจริงปีทีผ่านมา เป็นรายรับจากการเก็บภาษี
รถยนต์ ทีรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 52,000,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม จากรายรับจริงปีทีผ่านมา เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้เทศบาล
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 26,000,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม จากรายรับจริงปีทีผ่านมา เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้เทศบาล
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 800,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน  จากรายรับจริงปีทีผ่านมา เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้เทศบาล
ภาษีสุรา จํานวน 13,500,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม จากรายรับจริงปีทีผ่านมา เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้เทศบาล
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 28,000,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน จากรายรับจริงปีทีผ่านมา เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้เทศบาล
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 1,200,000 บาท
ประมาณการเพิมขึน จากรายรับจริงปีทีผ่านมา เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้เทศบาล
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม จากรายรับจริงปีทีผ่านมา เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้เทศบาล
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 24,000,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม จากรายรับจริงปีทีผ่านมา เป็นรายได้ทีรัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้เทศบาล

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 320,481,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 320,481,000 บาท

     1.เงินอุดหนุนทัวไปตามอํานาจหน้าที   จํานวนเงิน  30,000,000
.-บาท
     2.เงินอุดหนุนทัวไปตามภารกิจถ่ายโอน จํานวนเงิน 261,481,000
.-บาท
 ประมาณการเพิมขึน เป็นรายได้ทีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสําหรับ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและสําหรับภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา  และตาม
บันทึกข้อความ  กองการศึกษา ที ตก 52106/816 ลงวันที 23
 มิถุนายน 2560  และบันทึกข้อความกองสวัสดิการ
สังคม ที ตก 52109/550 ลงวันที 30 มิถุนายน 2560

วันทีพิมพ์ : 16/10/2560  15:17:02 หน้า : 5/5



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 660,817.29 1,726,560.00 1,726,560.00 0 % 1,726,560

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 62,647.44 432,000.00 432,000.00 0 % 432,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 62,647.44 432,000.00 432,000.00 0 % 432,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 383,485.02 723,556.45 729,000.00 0 % 729,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 2,132,968.64 4,262,940.00 4,130,640.00 0 % 4,130,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 3,302,565.83 7,577,056.45 7,450,200.00 7,450,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 6,693,274.88 6,639,944.51 6,176,900.00 39.01 % 8,586,240

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 533,627.74 411,593.39 413,700.00 27.82 % 528,780

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 369,767.74 360,090.32 410,800.00 12.17 % 460,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 651,630.00 690,620.00 520,500.00 5.94 % 551,400

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 2,373,762.56 2,517,855.48 2,785,920.00 13.12 % 3,151,320

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 323,781.41 329,368.39 329,940.00 26.71 % 418,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 10,945,844.33 10,950,752.09 10,637,760.00 13,696,620

รวมงบบุคลากร 0.00 14,248,410.16 18,527,808.54 18,087,960.00 21,146,820

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครแม่สอด
อําเภอแม่สอด    จังหวัดตาก
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 5,350.00 45,800.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเบียประชุม 0.00 25,250.00 11,687.50 30,000.00 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 64,300.00 27,680.00 60,000.00 0 % 60,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 331,753.24 297,000.00 300,000.00 -33.33 % 200,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 97,489.00 103,537.00 134,800.00 3.86 % 140,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 524,142.24 485,704.50 534,800.00 440,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 2,543,031.29 2,753,062.65 5,050,000.00 15.84 % 5,850,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 292,350.00 448,920.00 1,400,000.00 -54.29 % 640,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 1,965,404.17 625,020.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 710,000.00 -1.41 % 700,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการจัดงานการบําเพ็ญกุศลทักษิณา
นุประทานถวายราชสักการะเนืองในวัน
คล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการจัดงานบําเพ็ญกุศลทักษิณานุ
ประทาน วันสมเด็จพระนเรศวรฯ 0.00 29,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานบําเพ็ญกุศลทักษิณานุ
ประทานถวายราชสักการะเนืองในวัน
คล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานบําเพ็ญกุศลทักษิณานุ
ประทานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0.00 33,950.00 12,550.00 0.00 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันพระราชสมภพ 
รัชกาลที 10 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการจัดงานวันพ่อ 0.00 0.00 394,725.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันแม่ 0.00 0.00 114,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันแม่
(งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติพระบรมราชินีนาถเนืองในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการจัดงานวันแม่(งานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรม
ราชินีนาถเนืองในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ)

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (12 
สิงหาคม) 0.00 97,738.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 0.00 28,350.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช (วันยุทธหัตถี) 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช(วันยุทธหัตถี) 0.00 0.00 29,950.00 0.00 100 % 40,000

โครงการจัดอบรมสัมมนาดูงานบุคลากร
ของเทศบาล 0.00 66,250.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดู
งานบุคคลากรของเทศบาล 0.00 0.00 182,090.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงานเพือพัฒนาบุคลากรเทศบาลนคร
แม่สอด

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -16.67 % 250,000

โครงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการพ่อ ประจําปี 2557 0.00 97,764.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาชุมชนเทศบาลนคร
แม่สอด 0.00 25,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริม
อาชีพชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการวันสําคัญของชาติ
(วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช, วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พนักงานเทศบาล 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พนักงานเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 274,471.04 436,363.43 700,000.00 -67.14 % 230,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 5,454,308.50 5,026,681.08 10,570,000.00 9,530,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 1,183,952.80 508,058.00 1,178,000.00 -70.29 % 350,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 168,902.00 233,553.00 220,000.00 -72.73 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 28,147.00 39,293.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 16,647.00 79,165.00 600,000.00 -86.67 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 50,590.00 12,600.00 50,000.00 20 % 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 299,059.47 261,146.96 350,000.00 -28.57 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 269,131.00 358,012.00 250,000.00 -10 % 225,000

วัสดุอืน 0.00 42,133.25 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 2,058,562.52 1,491,827.96 2,723,000.00 1,080,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 2,210,922.31 2,211,792.22 2,400,000.00 25 % 3,000,000
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 583,060.88 475,228.46 400,000.00 25 % 500,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 112,599.69 127,057.17 144,000.00 21.53 % 175,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 134,563.00 161,765.00 180,000.00 -16.67 % 150,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 66,121.83 73,964.82 100,000.00 50 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 3,107,267.71 3,049,807.67 3,224,000.00 3,975,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 11,144,280.97 10,054,021.21 17,051,800.00 15,025,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอี เบาะเหล็ก ขาเหล็กล้อเลือนมี
พนักพิงพร้อมทีวางแขน จํานวน 50 ตัว 0.00 85,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเก้าอีประชุม. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

จัดซือเก้าอีประธาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จัดซือเก้าอีผู้บริหารสําหรับนายก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จัดซือเก้าอีผู้บริหารสําหรับรองนายก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

จัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

จัดซือเครืองทองน้อย 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองโทรศัพท์ไร้สาย 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองโทรสาร 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศขนาด 13,000 บี
ทียู จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศขนาด 24,000 บี
ทียู จํานวน 9 เครือง 0.00 0.00 297,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือชันเก็บแฟ้มชนิด 40 ช่อง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

จัดซือชันวางของแบบเหล็ก 4 ชัน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000
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จัดซือชันวางเอกสาร ขนาด 2 ชัน 0.00 0.00 19,800.00 0.00 0 % 0

จัดซือชุดรับแขกไม้บุนวม จํานวน 2 ชุด 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสารบานเปิด 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลินชัก 0.00 13,200.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน
เปิด 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 0.00 0.00 11,400.00 80,000.00 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็กบานเลือน 0.00 0.00 0.00 65,000.00 -100 % 0

จัดซือตู้เอกสาร 2 บานเลือน 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะ-เก้าอี ประชุมของสมาชิกสภา
เทศบาล 0.00 70,400.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี สําหรับประชุม 12 
ทีนัง (โต๊ะไม้) 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะเลคเชอร์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะหมู่บูชา 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า 
ขนาด 76x183 ซม. จํานวน 100 ตัว 0.00 153,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโทรสาร 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

จัดซือระบบบัตรคิวอัตโนมัติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,288,000

จัดซือรถบัสแอร์ชันเดียว 6 ล้อ 1คัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,500,000

จัดซือรถยนต์กระบะ 4 ประตู 0.00 0.00 764,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือรถยนต์ตู้ 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 100 % 2,200,000

จัดซือรถยนต์อเนกประสงค์ แบบ 5 
ประตู 0.00 0.00 1,560,000.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองปัมนํา จํานวน 5 เครือง 0.00 0.00 62,500.00 0.00 0 % 0

จัดซือปัมนํา 1.5 นิว 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองบันทึกเทปประชุมสภา
เทศบาล 0.00 83,900.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองบันทึกเสียง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

จัดซือระบบเครืองเสียงพร้อมอุปกรณ์
ห้องประชุม 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

จัดซือกล้องถ่ายวีดีโอ 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือโดรนถ่ายภาพชุดพร้อมบินถ่าย
ภาพมุมสูงขนาดพกพา 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือโทรทัศน์แอลอีดี 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าติดตังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด 0.00 92,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้นําดืม 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

จัดซือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตัง 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0 % 0

ติดตังผ้าม่านภายในอาคาร 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ 0.00 0.00 75,600.00 0.00 0 % 0

จัดซือคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) 0.00 0.00 0.00 63,000.00 -100 % 0

จัดซือคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 264,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองปรินเตอร์แบบเลเซอร์ 0.00 0.00 0.00 97,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองปรินเตอร์หัวฉีด 0.00 0.00 0.00 31,000.00 -100 % 0
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จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีด 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองพิมเลเซอร์ 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 39,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 724,900.00 5,341,300.00 1,570,000.00 9,118,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1.โครงการปรับปรุงตึกเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างทางเชือมอาคารศูนย์ส่ง
เสริมอาชีพชุมชนไปอาคารตํารวจท่อง
เทียว(เดิม)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างทางเชือมอาคารสํานัก
งานเทศบาลกับอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพ
ชุมชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองเทศบาล
นครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการจัดทําป้ายเฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที 10 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงซุ้มเฉลิม
พระเกียรติฯ(หน้าแขวงการทาง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000,000

โครงการตกแต่งห้องภายในอาคารสํานัก
งาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000

โครงการติดตังหม้อแปลงไฟฟ้าอาคาร
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่อง
เทียว (โอทอป)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500,000

โครงการปรับปรุงบูรณะศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสํานัก
งานเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์แสดง
สินค้าและส่งเสริมการท่องเทียวและศูนย์
การส่งเสริมฯเศรษฐกิจชายแดน
ไทย-พม่า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการปรับปรุงหลังคาและติดตังโครง
ตาข่ายกันนก อาคารสํานักงานเทศบาล
นครแม่สอด

0.00 2,345,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริม
อาชีพชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000,000

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมฯ 
เศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 2,345,000.00 0.00 500,000.00 16,900,000

รวมงบลงทุน 0.00 3,069,900.00 5,341,300.00 2,070,000.00 26,018,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 763,140.00 763,140.00 764,000.00 0 % 764,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 763,140.00 763,140.00 764,000.00 764,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 763,140.00 763,140.00 764,000.00 764,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 500,000.00 1,300,000.00 430,000.00 39.53 % 600,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 100 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 580,000.00 1,380,000.00 430,000.00 680,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 580,000.00 1,380,000.00 430,000.00 680,000

รวมงานบริหารทัวไป 0.00 29,805,731.13 36,066,269.75 38,403,760.00 63,633,820
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 2,704,898.33 3,012,214.19 4,550,800.00 -1.28 % 4,492,490

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 47,460.00 58,665.65 133,900.00 -58.85 % 55,100

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 139,200.00 0 % 139,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 707,400.00 672,480.00 772,300.00 11.98 % 864,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 83,000.00 84,000.00 93,000.00 2.04 % 94,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 3,542,758.33 3,827,359.84 5,689,200.00 5,646,490

รวมงบบุคลากร 0.00 3,542,758.33 3,827,359.84 5,689,200.00 5,646,490

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 49,800.00 95,240.00 88,000.00 -43.18 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 86,283.87 114,000.00 306,000.00 -13.73 % 264,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 8,770.00 10,900.00 11,900.00 9.24 % 13,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 144,853.87 220,140.00 405,900.00 327,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 2,466,005.00 2,322,415.00 2,469,000.00 -4.82 % 2,350,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด
แทน 0.00 0.00 0.00 105,400.00 -100 % 0

ค่าใช่จ่ายเดินทางไปราชการ 0.00 104,200.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 180,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 118,174.00 0.00 100 % 50,000

โครงการจัดงาน Maesod - 
myawaddy midnigth sonkran 0.00 284,800.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2559-2561) 0.00 69,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนสามปี (พ.ศ
.2560-2562) 0.00 0.00 49,600.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครแม่สอด 0.00 69,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทํารายการเทศบาลนคร
แม่สอดพบประชาชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการจัดทํารายการมัคคุเทศก์น้อย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาล
นครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การจัด
ตังท้องถินรูปแบบพิเศษนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการประชุมขับเคลือนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการ ศพส.นคร
แม่สอด

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการประชุมขับเคลือนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการ ศพส.นคร
แม่สอด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 0.00 0.00 30,000.00 0.00 100 % 20,000

โครงการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
เครือข่ายศูนย์ประสาน งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนคร
แม่สอด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด การบําบัดฟืนฟูผู้ติดยาเสพติด 0.00 0.00 49,000.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพคืนคนดีสู่สังคม 0.00 32,860.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการเพิมประสิทธิภาพเครือข่าย
องค์กรประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดเพือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนืองใน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาท้องถินใน
การเตรียมความพร้อมเพือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสัมนาก้าวรุก ตังรับ กับ
ประชาคมอาเซียน "การพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษแม่สอดและท้องถินรูปแบบพิเศษ
นครแม่สอด"

0.00 599,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบือง
ต้นสําหรับประชาชน 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 114,010.00 102,339.43 80,000.00 25 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 3,840,675.00 2,731,528.43 3,084,400.00 3,440,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 430,729.00 445,971.00 330,000.00 -69.7 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 47,880.00 334,940.00 180,000.00 11.11 % 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 24,941.00 14,820.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 191,000.00 -89.53 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 10,800.00 10,000.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 80,978.31 67,470.49 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 193,598.00 434,806.00 612,600.00 -91.84 % 50,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 15,359.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 788,926.31 1,323,366.49 1,513,600.00 610,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 526,301.89 685,015.78 200,000.00 0 % 200,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 6,600.18 6,624.87 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 14,124.00 11,123.37 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 547,026.07 702,764.02 230,000.00 230,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 5,321,481.25 4,977,798.94 5,233,900.00 4,607,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซือเครืองทําลายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 32,000.00 -100 % 0

2. จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจก
บานเลือน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิด 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีสําหรับ
พนักงาน ชนิดโต๊ะไม้ 4 ลินชัก 0.00 14,400.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 952,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือสว่านกระแทก 5/8" พร้อมชุดดอก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการขยายเขตเคเบิลเพือการศึกษา
เทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตระบบเคเบิลทีวี 0.00 1,991,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซืออุปกรณ์เคเบิล 0.00 796,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 16/10/2560  15:18:21 หน้า : 13/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการจัดซืออุปกรณ์เคเบิลทีวีเพือการ
ศึกษา 0.00 0.00 399,778.75 0.00 0 % 0

โครงการติดตังกล้อง CCTV 0.00 1,988,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ภายในสํานักงานเทศบาลนคร
แม่สอด

0.00 0.00 548,888.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV)พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ใน
เขตเทศบาลนครแม่สอด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการติดตังระบบเสียงตามสายภายใน
เขตเทศบาล 0.00 1,399,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 0.00 972,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเคเบิล
ทีวีเพือการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000,000

จัดซือเครืองวัดความแรงสัญญาณ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,100

จัดซือเครืองเสียงชนิดเคลือนที 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

จัดซือไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

จัดซืออุปกรณ์เคเบิลทีวีเพือการศึกษา
พร้อมติดตัง 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

ติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายรูป EOS 6D 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 65,000

จัดซือกล้องวีดีโอ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

จัดซือคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 0.00 0.00 0.00 58,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดสี 
แบบ Network 0.00 0.00 19,900.00 0.00 0 % 0

จัดซืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก 
(External Harddisk) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,300

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 49,690.00 0.62 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 7,180,900.00 968,566.75 3,754,690.00 4,195,400

รวมงบลงทุน 0.00 7,180,900.00 968,566.75 3,754,690.00 4,195,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 175,000.00 175,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 175,000.00 175,000.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 175,000.00 175,000.00 0.00 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0.00 16,220,139.58 9,948,725.53 14,677,790.00 14,448,890

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 5,124,847.65 5,365,179.87 6,233,880.00 9.66 % 6,835,860

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 162,455.00 135,150.65 126,120.00 -21.08 % 99,540

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 16,800.00 121,200.00 157,200.00 0 % 157,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 196,980.00 203,460.00 221,880.00 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 1,156,298.00 1,434,295.48 1,572,960.00 1.62 % 1,598,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 146,333.33 190,548.39 213,500.00 6.79 % 228,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 6,803,713.98 7,451,114.39 8,525,540.00 8,919,000

รวมงบบุคลากร 0.00 6,803,713.98 7,451,114.39 8,525,540.00 8,919,000
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 52,300.00 70,980.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 106,050.00 147,600.00 237,600.00 -9.09 % 216,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 65,010.00 106,080.00 189,840.00 63.91 % 311,160

รวมค่าตอบแทน 0.00 223,360.00 324,660.00 477,440.00 577,160

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 86,306.12 200,000.00 50 % 300,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 91,798.00 147,976.00 390,000.00 -74.36 % 100,000

โครงการสํารวจภาคสนาม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 54,854.80 44,961.00 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 146,652.80 279,243.12 670,000.00 630,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 355,377.85 455,409.43 530,000.00 -33.96 % 350,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 7,412.00 2,000.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 14,260.00 15,053.00 25,000.00 -20 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 1,440.00 20,600.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 78,606.56 58,399.48 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 144,100.00 198,741.00 310,000.00 -67.74 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 601,196.41 750,202.91 1,125,000.00 750,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 5,735.10 8,224.50 10,000.00 100 % 20,000
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 14,519.90 15,782.50 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 20,255.00 24,007.00 30,000.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 991,464.21 1,378,113.03 2,302,440.00 1,997,160

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

2.จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

3.จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

จัดซือเก้าอีทํางาน 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 10 ตัว 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเก้าอีทํางาน แบบมีล้อเลือน จํานวน 
1 ตัว 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองทําลายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

จัดซือชันเก็บแฟ้ม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

จัดซือตู้เก็บเอกสาร บานเลือน จํานวน 2 
หลัง 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสารจํานวน 4 หลัง 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เหล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 39,500

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 15,200.00 -100 % 0

จัดซือตู้เอกสารบานเลือนแบบมีกระจก 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,500

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี 0.00 0.00 0.00 8,400.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 4 ตัว 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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จัดซือโต๊ะทํางาน โต๊ะเหล็ก 3 ลินชัก 
จํานวน 1 ตัว 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 208,000.00 52,000.00 -100 % 0

จัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 204,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือรถเข็น 4 ล้อ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องคอมแพค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

จัดซือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือเครืองวัดระยะทางแบบเลเซอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จัดซือคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 132,000

2.จัดซือคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

จัดซือคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 46,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 0.00 0.00 0.00 88,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,800

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด 
LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 55,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา 0.00 0.00 14,600.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสแกนเนอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

จัดซือเครืองสแกนเอกสาร 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 28,900.00 -100 % 0
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จัดซือเครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 69,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 67,300.00 278,600.00 346,500.00 701,400

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บ
เอกสาร-ฎีกา 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 147,300.00 278,600.00 346,500.00 701,400

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 903,295.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 903,295.00 0.00 50,000.00 50,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 903,295.00 0.00 50,000.00 50,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 8,845,773.19 9,107,827.42 11,224,480.00 11,667,560

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0.00 54,871,643.90 55,122,822.70 64,306,030.00 89,750,270

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 1,914,300.00 1,679,100.00 2,431,340.00 -29.26 % 1,719,960

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 63,960.00 4,420.00 120,000.00 -36.6 % 76,080

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0 % 18,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 1,311,930.00 1,377,300.00 1,215,700.00 8.13 % 1,314,480

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 2,551,792.00 2,733,797.42 3,393,520.00 88.04 % 6,381,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 273,218.08 292,461.94 372,000.00 113.06 % 792,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 6,115,200.08 6,087,079.36 7,550,560.00 10,302,240

รวมงบบุคลากร 0.00 6,115,200.08 6,087,079.36 7,550,560.00 10,302,240

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 65,060.00 100,800.00 140,000.00 7.14 % 150,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 28,800.00 34,200.00 36,000.00 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 48,250.00 48,945.00 102,400.00 17.19 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 142,110.00 183,945.00 278,400.00 270,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 19,500.00 4,280.00 55,000.00 -9.09 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 28,538.00 45,260.00 0.00 100 % 100,000

โครงการจัดตังศูนย์บริการประชาชนช่วง
เทศกาลสําคัญ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับ
เมือเกิดอัคคีภัยและสถานการณ์แผ่นดิน
ไหวในเขตเทศบาลนครแม่สอด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสนันสนุนกิจการ อปพร. 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร. 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร. 0.00 92,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 29,520.00 87,610.00 100,000.00 -30 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 170,058.00 187,150.00 305,000.00 440,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 18,472.00 10,800.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 9,950.00 19,980.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 8,876.00 5,069.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 9,900.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 50,730.00 69,920.00 100,000.00 50 % 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 194,770.49 293,835.93 350,000.00 -42.86 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 10,000.00 16,950.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 220,310.00 99,380.00 326,000.00 -38.65 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 9,999.00 0.00 50,000.00 -50 % 25,000

วัสดุอืน 0.00 313,518.00 215,600.00 393,000.00 -41.48 % 230,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 836,625.49 741,434.93 1,394,000.00 980,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 147,668.59 136,026.23 200,000.00 100 % 400,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 83,137.62 91,666.87 150,000.00 66.67 % 250,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 8,111.68 9,808.75 13,500.00 85.19 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 238,917.89 237,501.85 363,500.00 675,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,387,711.38 1,350,031.78 2,340,900.00 2,365,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 37,000.00 37,000.00 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถยนต์บรรทุกนํา 0.00 0.00 0.00 4,200,000.00 -100 % 0

จัดซือรถยนต์ปิกอัพ  ขนาด  2,400  ซีซี 0.00 0.00 584,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือรถยนต์ปิกอัพ ขนาด 2,400 ซีซี 0.00 0.00 578,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองเลือยโซ่ยนต์ 0.00 0.00 0.00 65,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองรับส่งวิทยุแบบมือถือ 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือวิทยุสือสารแบบติดตังประจําที 0.00 0.00 30,000.00 36,000.00 -100 % 0

จัดซือวิทยุสือสารระบบ VHF ชนิดถือมือ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

จัดซือวิทยุสือสารระบบ VHF ชนิดมือถือ 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องดิจิตอล 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซือเครืองอัดอากาศท่อคู่ 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือชุดเครืองช่วยหายใจ(SCBA) แบบ
สะพายหลัง 0.00 0.00 450,000.00 500,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดชือพัดลมระบายควัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 520,000

จัดซือตู้คอนเทรนเนอร์สําหรับฝึกดับไฟ 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือเครืองสูบนําชนิดหาบหาม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 0.00 0.00 29,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 3,000.00 7,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 23,080.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 60,000.00 2,214,080.00 5,039,000.00 1,170,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ก่อสร้างต่อเติมหลังคากันสาดอาคาร
สถานีดับเพลิง 0.00 996,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมกันห้องธุรการสํานัก
งานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 76,000.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรัวและขยายถนน
เข้า-ออก ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0.00 0.00 799,000.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงห้องพักอาคารสถานีดับเพลิง 
จํานวน 11 ห้อง 0.00 0.00 271,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างโรงเก็บเครืองสูบนํา 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0 % 0

โครงการทําป้ายอาคารฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิง เทลาน
คอนกรีต 0.00 0.00 0.00 574,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 996,500.00 2,246,000.00 574,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 1,056,500.00 4,460,080.00 5,613,000.00 1,170,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 8,559,411.46 11,897,191.14 15,504,460.00 13,837,240

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 8,559,411.46 11,897,191.14 15,504,460.00 13,837,240

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 2,537,285.44 3,392,592.00 3,904,700.00 5.01 % 4,100,400
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 107,160.00 117,397.00 97,200.00 25.96 % 122,430

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 67,200.00 67,200.00 85,200.00 0 % 85,200

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0 % 84,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 1,649,280.00 1,815,226.47 1,717,015.00 3.27 % 1,773,120

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 183,806.68 50,125.00 186,600.00 -0.16 % 186,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 4,544,732.12 5,442,540.47 6,074,715.00 6,351,450

รวมงบบุคลากร 0.00 4,544,732.12 5,442,540.47 6,074,715.00 6,351,450

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 36,000.00 36,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 19,000.00 4,260.00 7,060.00 27.48 % 9,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 55,000.00 40,260.00 79,060.00 81,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 249,018.73 185,135.74 45,409.00 120.22 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการ
ศึกษาของพนักงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

0.00 0.00 0.00 181,260.00 -100 % 0

5. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ครูและบุคลการทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00 160,000.00 -100 % 0

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 475,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 198,801.00 144,500.00 0.00 100 % 100,000

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการการ
ศึกษาของเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มสําหรับครูผู้ช่วย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการ
ศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา
ของเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครู
และบุคลการทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสอบแข่งขันเพือบรรจุและตังตัง
บุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล 0.00 3,200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 359,875.69 647,454.80 35,450.00 182.09 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 4,007,695.42 977,090.54 997,119.00 680,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 124,815.00 163,814.00 240,730.00 -58.46 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 79,016.70 0.00 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 104,000.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 55,400.00 19,160.00 29,430.00 69.89 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 136,655.15 122,516.15 190,000.00 5.26 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 79,900.00 49,900.00 120,000.00 -25 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 396,770.15 538,406.85 600,160.00 495,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 12,422.70 11,625.55 15,000.00 0 % 15,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 23,486.50 41,323.40 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 35,909.20 52,948.95 65,000.00 65,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 4,495,374.77 1,608,706.34 1,741,339.00 1,321,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองโทรศัพท์/โทรสาร 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสารบานเปิด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

จัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน 2 ชัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

จัดซือโต๊ะหมู่บูชา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 0.00 52,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพวิดีโอ ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 46,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 132,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์ 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์สี 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสแกนเนอร์ 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 100,000.00 400,000.00 -25 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 34,500.00 100,000.00 750,000.00 328,500

รวมงบลงทุน 0.00 34,500.00 100,000.00 750,000.00 328,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 9,074,606.89 7,151,246.81 8,566,054.00 8,000,950

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 59,423,321.18 64,565,182.52 77,576,460.00 4.85 % 81,339,170

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 6,555,251.65 6,657,862.55 1,411,200.00 -4.76 % 1,344,030
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เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 5,443,200.00 1.08 % 5,502,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 678,600.00 771,080.00 871,320.00 -7 % 810,300

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 54,000.00 90,000.00 70,620.00 -9.06 % 64,220

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 2,377,633.55 2,804,792.48 6,500,200.00 0.36 % 6,523,440

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 347,153.23 706,515.74 1,031,640.00 -6.59 % 963,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 69,435,959.61 75,595,433.29 92,904,640.00 96,546,820

รวมงบบุคลากร 0.00 69,435,959.61 75,595,433.29 92,904,640.00 96,546,820

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0 % 21,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 71,000.00 71,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

2. โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับ
เด็กปฐมวัย 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 18,169,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 65,670.00 27,620.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่าง
ประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกัด

0.00 1,193,350.00 1,174,900.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานสัปดาห์วิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร
แม่สอด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียน
รู้ของครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลนครแม่สอด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการประชุมคณะกรรมการบริการ 
ศพด. พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา
โดยใช้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนทีสําเร็จการ
ศึกษา 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาวิชาการหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัยและการจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 16,404,688.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 18,436,991.96 0.00 0.00 100 % 17,467,800

รวมค่าใช้สอย 0.00 19,726,011.96 17,607,208.00 18,449,000.00 17,577,800

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 8,913,792.20 8,641,750.84 9,446,880.00 -2.05 % 9,253,340

วัสดุก่อสร้าง 0.00 12,800.00 5,836.85 0.00 100 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 8,926,592.20 8,647,587.69 9,456,880.00 9,333,340

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 1,768,014.18 1,682,558.03 1,608,716.00 -68.92 % 500,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 644,450.39 624,209.48 743,000.00 7.67 % 800,000
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ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 7,194.05 7,059.75 7,500.00 6.67 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 2,419,658.62 2,313,827.26 2,359,216.00 1,308,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 31,072,262.78 28,568,622.95 30,336,096.00 28,290,140

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซือวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซืออัฒจันทร์แบบพับเก็บได้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,517,000

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

โครงการจัดซือครุภัณฑ์ดนตรีสากล แยก
เป็น 
1. โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี 
150,000 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  
150,000 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส 
120,000 บาท 

0.00 420,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 420,000.00 0.00 1,000,000.00 1,517,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

2.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

3.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000
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4.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

5.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างป้ายชือ ร.ร.ท.ชุมพลฯ 0.00 277,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรัวด้านหน้าโรงเรียน 
พร้อมป้ายชือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,984,100

โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ร.ร.ท.วัด
มณีฯ 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อส้รางหลังคาโรงจอดรถ
พนักงานครู-ร.ร.ท.เฉลิมพระเกียรติฯ 0.00 181,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา 
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี 0.00 0.00 366,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา 
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 0.00 0.00 537,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา 
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร
.ร.ท.ดอนแก้ว 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร
.ร.ท.บุญญาวาส 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ร.ร.ท.ชุม
พลฯ 0.00 202,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน สน.ศท
.อนุบาล 8โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน สน.ศท
.อนุบาล8 โรงเรียนเทศบาลวัดมณี
ไพรสณฑ์

0.00 70,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
การกีฬาและนันทนาการ โรงเรียน
เทศบาลวัดชุมพลคีรี

0.00 0.00 0.00 457,000.00 1,222.32 % 6,043,000
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โครงการรือถอนอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี 0.00 0.00 450,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 3,300,000.00 2,393,400.00 1,457,000.00 9,027,100

รวมงบลงทุน 0.00 3,720,000.00 2,393,400.00 2,457,000.00 10,544,100

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 16,241,281.00 16,390,000.00 16,044,000.00 2.27 % 16,408,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 16,241,281.00 16,390,000.00 16,044,000.00 16,408,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 16,241,281.00 16,390,000.00 16,044,000.00 16,408,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 120,469,503.39 122,947,456.24 141,741,736.00 151,789,060

งานระดับมัธยมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 6,523,690.00 7,490,322.00 9,578,510.00 -2.79 % 9,311,350

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 505,400.00 512,400.00 800.00 8,300 % 67,200

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 646,000.00 -11.58 % 571,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 7,029,090.00 8,002,722.00 10,225,310.00 9,949,750

รวมงบบุคลากร 0.00 7,029,090.00 8,002,722.00 10,225,310.00 9,949,750

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซือครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียน
เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 0.00 999,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 999,000.00 0.00 500,000.00 0
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
รอบโรงเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 407,000

โครงการก่อสร้างสนามหญ้า/ถมดิน
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมรัวโรงเรียนเทศบาล
เฉลิมพระเกียรติฯ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 0.00 0.00 677,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงพืนห้องประชุม
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯโรงเรียน
เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 0.00 0.00 997,800.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
การกีฬาและนันทนาการของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครแม่สอด

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 100 % 2,000,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 3,014,800.00 1,500,000.00 2,407,000

รวมงบลงทุน 0.00 999,000.00 3,014,800.00 2,000,000.00 2,407,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0.00 8,028,090.00 11,017,522.00 12,225,310.00 12,356,750

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 346,380.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 388,380.00 0.00 0.00 0

รวมงบบุคลากร 0.00 388,380.00 0.00 0.00 0
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งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 44,915.00 567.93 % 300,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน 
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 13)

0.00 0.00 22,877,520.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 1)

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู 
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 5)

0.00 0.00 443,347.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 3)

0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 4)

0.00 0.00 250,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถานศึกษา 9)

0.00 0.00 75,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา2)

0.00 0.00 84,000.00 0.00 0 % 0

ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 12)

0.00 0.00 802,000.00 0.00 0 % 0

โครงการการจัดงานแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาคหนือประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

โครงการเข้าค่ายทางวิชาการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000
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โครงการแข่งขันคนเก่งนักเรียนกลุ่มการ
ศึกษาที 7 0.00 34,960.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้อง
ถิน 0.00 79,148.00 78,680.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้อง
ถิน 0.00 0.00 0.00 46,380.00 -100 % 0

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้อง
ถินระดับประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาต่าง
ประเทศ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาต่าง
ประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการคัดลายมืองามตามแบบไทย 0.00 10,000.00 15,000.00 0.00 100 % 15,000

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านดนตรี-ศิลปวัฒนธรรม 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาคเหนือ (มหกรรมการ
จัดการศึกษาขององค์ปกครองส่วนท้อง
ถิน ระดับภาค) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2559

0.00 0.00 2,020,392.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่าง
ประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกัด

0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 -100 % 0

โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่าง
ประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกัด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

โครงการจัดกิจกรรมคนสร้างภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โครงการจัดกิจกรรมลานคนเก่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่ง
ชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถินระดับประทศ 0.00 0.00 86,832.00 0.00 100 % 150,000

โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถินระดับภาคเหนือ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0
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โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถินระดับภาคเหนือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการจัดงานมหากรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถินระดับภาคเหนือ 0.00 151,010.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดตังโรงเรียนกีฬาสังกัด
เทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000,000

โครงการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติฯ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาท้องถิน ระดับภาคเหนือ 
ประจําปี พ.ศ.2559

0.00 0.00 1,525,699.20 0.00 0 % 0

โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล 0.00 9,975.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครแม่สอด

0.00 0.00 0.00 291,945.00 -100 % 0

โครงการประเมินคุณภาพการจัดการ
ศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาที 17 0.00 99,924.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนทีสําเร็จการ
ศึกษา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนทีสําเร็จการ
ศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการเปิดฉายภาพยนต์ เรือง 
โครงการปิดทองหลังพระ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการวันครู 0.00 99,900.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการวันครู 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการวันครู 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 33,559,070.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 650,000.00 0.00 0.00 100 % 31,610,790
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โครงการสรุปผลการปฎิบัติงานพนักงาน
ครูเทศบาล 0.00 29,750.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ครูเทศบาล 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ครูเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถินระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้อง
ถินที 17

0.00 0.00 0.00 42,424.00 -100 % 0

โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถินระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้อง
ถินที 17

0.00 0.00 39,835.00 0.00 0 % 0

โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถินระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้อง
ถินที 17

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการอบรมคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขันพืนฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 91,280.00 447.77 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,194,667.00 28,948,305.20 36,211,014.00 43,763,790

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 150 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 35,000.00 471.43 % 200,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 3,646.00 1,271.37 % 50,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 150 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 78,646.00 420,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,194,667.00 28,948,305.20 36,289,660.00 44,183,790
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 69,000.00 0.00 100 % 800,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 69,000.00 0.00 800,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์นคร
แม่สอด/ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติฯและพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000,000

โครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้และ
ปรับปรุงสวนสาธารณะ 0.00 0.00 1,998,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้วิทยา
ศาสตร์และสิงแวดล้อม "ทีปังกรรัศมี
โชติ" เพือซ่อมแซมโซนไดโนเสาร์(ไดโน
ปาร์ค)

0.00 1,980,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้วิทยา
ศาสตร์และสิงแวดล้อมทีปังกรรัศมีโชติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรัวตาข่ายโซนไดโนพา
ร์ค 0.00 425,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 2,405,000.00 3,998,000.00 0.00 5,200,000

รวมงบลงทุน 0.00 2,405,000.00 4,067,000.00 0.00 6,000,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0.00 3,988,047.00 33,015,305.20 36,289,660.00 50,183,790

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 141,560,247.28 174,131,530.25 198,822,760.00 222,330,550
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 3,801,546.35 4,418,899.25 4,720,500.00 5.2 % 4,966,080

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 169,580.00 183,645.00 284,280.00 -44.77 % 157,020

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 82,600.00 157,616.67 171,200.00 -1.17 % 169,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 1,001,670.00 1,045,580.00 913,900.00 0.67 % 920,040

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 7,688.00 0.00 100 % 17,160

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 1,503,094.00 1,665,468.39 1,642,760.00 23.97 % 2,036,500

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 176,683.34 193,698.71 193,860.00 34.85 % 261,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 6,735,173.69 7,672,596.02 7,926,500.00 8,527,420

รวมงบบุคลากร 0.00 6,735,173.69 7,672,596.02 7,926,500.00 8,527,420

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 316.67 % 250,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 83,500.00 56,150.00 36,000.00 38.89 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 36,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 37,260.00 22,220.00 36,550.00 -15.18 % 31,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 120,760.00 174,370.00 252,550.00 451,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 170,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 35,950.00 42,339.00 0.00 100 % 50,000

วันทีพิมพ์ : 16/10/2560  15:18:22 หน้า : 38/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุเทศบาล
นครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 132,928.70 11,580.00 90,000.00 -44.44 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 168,878.70 53,919.00 290,000.00 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 4,994.00 29,988.00 45,000.00 -33.33 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 400 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 1,977.00 4,118.00 5,000.00 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 500 % 30,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 11,971.00 39,106.00 77,000.00 120,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 353,904.87 425,000.00 -52.94 % 200,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 31,968.51 40,000.00 -25 % 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 3,428.28 7,703.96 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 8,881.00 24,352.17 25,000.00 -20 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 12,309.28 417,929.51 500,000.00 260,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 313,918.98 685,324.51 1,119,550.00 1,051,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือชันเก็บแฟ้มเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

จัดซือตู้เอกสารบานเปิด 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เอกสารบานเลือน 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 16/10/2560  15:18:22 หน้า : 39/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซือตู้เอกสารสไลด์แบบมีกระจก ชนิด 
2บาน2ชัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จัดซือโต๊ะ-เก้าอีคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,200

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,000

จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าขาว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถยนต์กระบะ 4 ประตูพร้อม
หลังคา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 295,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองขยายเสียงชนิดเคลือนที 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือตู้นําดืม (ร้อน-เย็น) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์ 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก inkjet 
Printer 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 78,000.00 0.00 50,000.00 1,429,100

รวมงบลงทุน 0.00 78,000.00 0.00 50,000.00 1,429,100

วันทีพิมพ์ : 16/10/2560  15:18:22 หน้า : 40/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0.00 7,127,092.67 8,357,920.53 9,096,050.00 11,007,520

งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 86,400.00 85,470.96 80,000.00 25 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 128,400.00 85,470.96 80,000.00 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 1,839.00 3,720.00 0.00 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 2,000.00 400 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 386,970.55 328,313.18 345,000.00 -27.54 % 250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 806,000.00 790,000.00 -96.84 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 388,809.55 1,138,033.18 1,137,000.00 285,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 517,209.55 1,223,504.14 1,217,000.00 385,000

รวมงานโรงพยาบาล 0.00 517,209.55 1,223,504.14 1,217,000.00 385,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพฯ 0.00 42,203.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 42,203.00 60,000.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 42,203.00 60,000.00 0.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0.00 42,203.00 60,000.00 0.00 0

วันทีพิมพ์ : 16/10/2560  15:18:22 หน้า : 41/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0.00 63,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 63,000.00 0.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 3,954,000.00 3,309,387.04 3,870,000.00 16.28 % 4,500,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการให้ความรู้ในการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาโรคนิวล๊อค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 3,954,000.00 3,309,387.04 3,870,000.00 4,650,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 2,000.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 2,000.00 400 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 49,997.38 65,000.00 1,648,000.00 15.29 % 1,900,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 51,997.38 65,000.00 1,705,000.00 1,965,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 230,107.66 0.00 0.00 0 % 0

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 26,619.78 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 4,167.64 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 10,143.60 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 271,038.68 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 4,340,036.06 3,374,387.04 5,575,000.00 6,615,000

วันทีพิมพ์ : 16/10/2560  15:18:22 หน้า : 42/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 52,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที
คลีนิกชุมชนอบอุ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1. ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซือเครืองช่วยหายใจ 0.00 780,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 780,000.00 52,000.00 500,000.00 100,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการจัดทําป้ายคลีนิกชุมชนอบอุ่น 
(ป้ายหินอ่อน) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที
คลีนิกชุมชนอบอุ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้า 0.00 0.00 545,000.00 0.00 0 % 0

ติดตังระบบไฟฟ้าตู้ MDB คลีนิกชุมชน
อบอุ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 545,000.00 0.00 470,000

รวมงบลงทุน 0.00 780,000.00 597,000.00 500,000.00 570,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0.00 5,270,036.06 4,121,387.04 6,075,000.00 7,185,000

วันทีพิมพ์ : 16/10/2560  15:18:22 หน้า : 43/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 12,956,541.28 13,762,811.71 16,388,050.00 18,577,520

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 165,000.00 930.3 % 1,700,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 165,000.00 1,700,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 165,000.00 1,700,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 215,000.00 1,700,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 215,000.00 1,700,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 3,942,928.72 4,616,625.48 4,222,200.00 60.14 % 6,761,220

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 119,618.47 136,067.17 199,900.00 -28.11 % 143,700

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 16,800.00 67,200.00 103,200.00 0 % 103,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 1,780,290.00 1,859,580.00 1,386,600.00 0.6 % 1,394,940

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 1,290.00 2,564.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 4,277,181.34 4,621,430.72 3,312,800.00 8.24 % 3,585,740

วันทีพิมพ์ : 16/10/2560  15:18:22 หน้า : 44/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 474,660.00 526,064.96 415,000.00 4.1 % 432,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 10,612,768.53 11,829,532.33 9,639,700.00 12,420,800

รวมงบบุคลากร 0.00 10,612,768.53 11,829,532.33 9,639,700.00 12,420,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 61,120.00 0.00 90,000.00 -66.67 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 145,330.00 183,600.00 197,600.00 -4.05 % 189,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 110,340.00 94,250.00 58,000.00 58.62 % 92,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 316,790.00 277,850.00 345,600.00 311,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 27,962.00 68,886.00 0.00 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 96,054.90 43,120.12 120,000.00 -58.33 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 124,016.90 112,006.12 270,000.00 170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 265,817.17 272,954.08 180,000.00 -44.44 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 3,120.00 9,772.00 0.00 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 4,910.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 82,850.00 2,650.00 0.00 0 % 0

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 2,330.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 113,870.00 131,350.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 470,567.17 419,056.08 250,000.00 170,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 4,624.04 5,067.01 35,000.00 0 % 35,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 26,707.20 27,338.50 20,000.00 30 % 26,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 31,331.24 32,405.51 55,000.00 61,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 942,705.31 841,317.71 920,600.00 712,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือชุดรับแขก 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเก้าอีพลาสติก 0.00 248,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสารบานเปิด(กองช่าง) 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน(กองช่าง) 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้จัดเก็บเอกสาร(กองช่าง
สุขาภิบาล) 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน 0.00 29,400.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือผ้าใบเต๊นท์ สีขาว 0.00 298,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเครืองเชือมไฟฟ้า 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือรถตักหน้าขุด-หลัง 0.00 4,970,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือกล้องระดับ 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาว
เทียมแบบพกพา 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือล้อวัดระยะทาง 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 32,270.00 118,940.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 5,619,770.00 197,940.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 5,619,770.00 197,940.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0.00 17,175,243.84 12,868,790.04 10,560,300.00 13,133,400

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 10,763.00 423,881.00 55,000.00 -9.09 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 20,130.00 49,480.00 140,000.00 -64.29 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 30,893.00 473,361.00 195,000.00 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 998,180.00 1,033,002.00 900,000.00 -55.56 % 400,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 698,260.00 2,098,560.00 1,720,000.00 -76.74 % 400,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 9,250.00 70,000.00 185.71 % 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 163,902.03 161,336.57 300,000.00 0 % 300,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 10,000.00 22,500.00 -11.11 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 1,860,342.03 3,312,148.57 3,012,500.00 1,320,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 345,866.22 0.00 0.00 0 % 0

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 101,456.88 4,086.33 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 447,323.10 4,086.33 10,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 2,338,558.13 3,789,595.90 3,217,500.00 1,430,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 6 ตัว 0.00 17,600.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง 0.00 5,200.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 4*4 เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

จัดซือเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 4*8 เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

จัดซือเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก 
อุปกรณ์ครบชุด ขนาดประมาณ 4x8 
เมตร พร้อมพ่นตราสัญลักษณ์เทศบาล 
จํานวน 10 หลัง

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 6 ตัว 0.00 27,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือบันไดอลูมิเนียม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

จัดซือผ้าใบสีขาวคลุมเต็นท์ ขนาด
ประมาณ 4x8 เมตร พร้อมพ่นตรา
สัญลักษณ์เทศบาล จํานวน 20 ผืน

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะ
เหล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,920,000

จัดซือรถบรรทุก แบบธรรมดา (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000

จัดซือรถยนต์กะบะ 4 ประตู 0.00 0.00 0.00 800,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเครืองเชือมไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองตบดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

จัดซือเครืองสกัดคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

จัดซือสว่านไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0
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จัดซือสว่านไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือเครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

จัดซือเครืองตัดเหล็ก 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

จัดซือเลือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,900

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือเครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาว
เทียม 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

จัดซือล้อวัดระยะทาง 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 66,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (A3) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,700

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถังหมึกพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 50,300.00 0.00 1,605,500.00 3,757,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม หอ
นาฬิกา(บริเวณวงเวียนหน้าทีว่าการ
อําเภอแม่สอด)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 264,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา 5 
อําเภอชายแดน 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสรา◌้งป้ายจราจรป้ายบอก
ทาง 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทนนิสใน
อําเภอแม่สอด 0.00 0.00 0.00 850,000.00 -100 % 0
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โครงการจ้างทีปรึกษาศึกษาความเหมาะ
สมและออกแบบปรับปรุงสนามกีฬา 5 
อําเภอชายแดน เทศบาลนครแม่สอด

0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0 % 0

โครงการทําเครืองหมายบนผิวทางจราจร
ภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500,000

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม และปรับ
ปรุงภูมิทัศน์ภายในศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

0.00 558,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร
สํานักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 0.00 0.00 1,829,500.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ส่ง
เสริมอาชีพชุมชน ชันที 5-6 0.00 0.00 6,500,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
เขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 110,000

โครงการปรับปรุงไฟสาธารณะบริเวณ
หน้าเทศบาลฯ ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล
วัดชุมพลคีรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จ
นเรศวรมหาราช 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ 
OTOP 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟ
จราจร ภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟ
จราจร ภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,900,000

โครงการปรับปรุงศูนย์การค้าตลาด
ไนท์บาร์ซ่า เทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์แสดงสินค้าและ
ศูนย์ประชุมเพือส่งเสริมการท่องเทียว 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคาร ททท.เดิม
เทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,975,000

โครงการเปลียนหลอดไฟ LED ใน
อาคารสํานักงานเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภาย
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 421,600.00 -100 % 0

2.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภาย
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 67,400.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้งปรับปรุงยกผิวจราจร 
ถนนสายแม่สอด-แม่ตาว กม.ที1+130ถึง 
กม.ที1+250

0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนบ้าน
ทุ่ง ซอย 3/6 และซอย 3/6.2 0.00 0.00 0.00 347,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนบ้าน
ทุ่ง ซอย 3/6.1 0.00 0.00 0.00 637,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนสอง
แควใต้ 0.00 0.00 0.00 130,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร วางท่อ
ระบายนําและบ่อพักถนนพัฒนานคร
แม่สอด  ซอย  1  (ประโมทัย)

0.00 435,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนและไหล่
ทางภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 500,000.00 200 % 1,500,000

โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ถนนศรี
พานิช (ข้างหมู่บ้านถุงทอง) 0.00 288,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน ส.สิริ
พัฒน์ ซอย 1/3 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้าน
ใหม่ ซอย 8/3 0.00 56,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสมัคร
สรรพการ ซอย 12 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนอินทร
คีรี  ซอยบ้านลุงมูล 0.00 0.00 78,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนอินทร
คีรี ซอย 21/1 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนอินทร
คีรี ซอย 22/1 0.00 419,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนอินทร
คีรี ซอย 22/2 แยก 2 0.00 261,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนอินทร
คีรี ซอยข้าง ธอส. 0.00 23,100.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนร่วม
แรง ซอย 3/4(บ้าน อ.วาสนา) 0.00 0.00 0.00 162,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสวรรค์
วิถี ซอย 7/1 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสอง
แควเหนือ ซอย 6 และซอย 6/4 0.00 0.00 650,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10/3 
(หน้า รร.บุญญาวาส) 0.00 0.00 0.00 562,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายนํา ถนนอินทรคีรีซอย 10/3 ช่วง
ท้ายซอย

0.00 0.00 0.00 294,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนร่วมแรง  ซอย  1 0.00 0.00 250,600.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนสมัครสรรพการ  ซอย  5 0.00 0.00 16,300.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายเอเชีย ซอย 10/3 (บ่อน
ไก่)

0.00 0.00 204,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนอินทรคีรี ซอย 22/1 แยก 2 0.00 0.00 68,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณถนนดอนแก้ว ซอย 
3)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,000

โครงการก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณถนนสองแควใต้ 
ซอย 5/1)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 677,000

โครงการก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณถนนสองแควเหนือ 
ซอย 10)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 297,000

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ถนนซอยชุมพลคีรี(ร้านปีนัง) 0.00 0.00 0.00 102,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ถนนซอยชุมพลคีรีถึงแยกไฟ
แดงกรุงไทย

0.00 0.00 0.00 272,000.00 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ถนนซอยสุวรรณวิทย์ 0.00 0.00 0.00 195,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ถนนอินทรคีรี ซอย 32 และ 
32/1

0.00 0.00 0.00 551,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกถนนศรี
พานิช-สามแยกหน้าโรงพยาบาลฯ 0.00 0.00 0.00 2,260,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนน ศรีพานิช (ซอยถุงทอง) 0.00 886,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนชิดวนา ซอยศาลปู่แดง 0.00 0.00 378,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนซอยศรีพาณิช ร้านวีนัสไป
แยกไทยแสงทอง

0.00 471,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนศรีเวียง 0.00 518,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนสันคือ 0.00 433,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต(ซอยเจริญพุง-หน้าไปรษณีย์) 0.00 644,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนบัวคูณ (ซอย 2) 0.00 372,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนสันคือ ซอย 5 0.00 0.00 233,400.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล
.บริเวณสนามแยกชุมชนประชารักษ์ 0.00 243,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียว(ถนนเลียบ
คลองชลประทาน)

0.00 0.00 0.00 800,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงคอสะพานหลัง
วัดอรัญเขตด้านทิศตะวันออก 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม 
Over-Ray ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(ถนนบ้านทุ่งซอยกลางไปถนนราษฎร์
อุทิศ)

0.00 0.00 210,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม 
Over-Ray ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย4

0.00 0.00 210,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอลฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนซอยร่วมจิต (หน้าบุญโรจน์
ทีวี)

0.00 0.00 238,200.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอลฟัลท์ติก
คอนกรีตสีแยกไทยแสงทองถึงถนนชิด
ลม

0.00 0.00 289,400.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตซอยร่วมแรง ซอย3 0.00 0.00 430,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนบ้านทุ่งซอยกลางช่วงแยก
ปากซอยร่วมจิตถึงหน้าศาลพ่อท้าว

0.00 0.00 251,500.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสีแยกไฟแดงธนาคารกรุงไทย
ถึงสะพานธนาคารไทยพานิชย์

0.00 0.00 209,500.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบบนํารูปตัวยู 
ถนนสองแควใต้ ซอย 2/3 0.00 0.00 0.00 332,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  
ถนนร่วมแรง  ซอย 5 0.00 0.00 295,700.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  
ถนนอินทรคีรี  ซอย  22/2  แยก  1 0.00 0.00 288,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ซอย ข้างนิสสิน 0.00 0.00 0.00 658,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนข้างบริษัทนิสสัน แม่สอด 0.00 466,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนร่วมแรง ซอย 3 0.00 0.00 650,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนร่วมแรง ซอย3 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนศรีพานิช ซอยบ้านดาบช้าง 0.00 0.00 645,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนสวรรค์วิถี ซอย 3/1 (2ข้าง) 0.00 0.00 155,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนอินทรคีรี ซอย 3/5 0.00 234,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู
ถนนทางข้างโรงแรมเซ็นทาราแม่สอด
ฮิลล์ รีสอร์ท

0.00 980,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู
ถนนสองแควใต้  ซอย  2/1 0.00 0.00 1,044,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู
ถนนสองแควใต้  ซอย  2/2 0.00 0.00 825,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู
ถนนสองแควใต้  ซอย  6 0.00 0.00 182,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู
ถนนสองแควใต้ (หน้าบ้านประธานเดช 
ถึงสีแยกบ้านประธานต๋อย)

0.00 2,110,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู
ถนนอินทรคีรี  ซอย  12  แยก  2 0.00 0.00 749,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสองแควใต้ ซอย 2/1 0.00 0.00 160,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน 0.00 0.00 289,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนอินทรคีรี ซอย 7 , ซอย 
7/1 และ ซอย 9

0.00 0.00 535,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างห้องนํา 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตประปา ซอยอินทรคีรี 
5/1 0.00 69,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายผัด 0.00 0.00 48,840.22 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าหลังโรงแรมเซ็น
ทารา 0.00 0.00 586,879.90 0.00 0 % 0

โครงการขยายประปาหลัง Makro 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายผิวจราจร  ถนนอินทรคีรี  
22/2 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายผิวจราจร วางท่อระบาย
นนําและบ่อพัก ถนนสวรรค์วิถี  ซอย 7 0.00 0.00 205,300.00 0.00 0 % 0
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โครงการขยายผิวจราจร วางท่อระบายนํา
และบ่อพัก ถนนสวรรค์วิถี ซอย 1 0.00 0.00 296,700.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายผิวจราจร วางท่อระบายนํา
และบ่อพัก หลังวัดชุมพลคีรี 0.00 0.00 13,200.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายสะพานคลองห้วยแห้ง หลัง
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500,000

โครงการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ภาย
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 539,922.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมหอนาฬิกา 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเทลานคอนกรีตบริเวณหัว
สะพายภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 107,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายนํา 
คสล. และ ถนน คสล. ถนนสายแม่สอด - 
แม่ตาว

0.00 0.00 443,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรัวเทศบาล 
จํานวน 4 แห่ง 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
กลางการแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมและ
ส่งเสริมการท่องเทียว

0.00 999,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีพานิช (ซอย
บ้านดาบมนูญ)

0.00 391,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนภายในเขต
เทศบาลนครแม่สอด(บริเวณซอยสิริ
วรรณ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 458,000

โครงการปรับปรุงถนนภายในเขต
เทศบาลนครแม่สอด(บริเวณถนนตาล
เดียว)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 935,000

โครงการปรับปรุงถนนภายในเขต
เทศบาลนครแม่สอด(บริเวณถนน
ประสาทวิถี ซอย 11 )

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 253,000

โครงการปรับปรุงถนนภายในเขต
เทศบาลนครแม่สอด(บริเวณถนน
ประสาทวิถี ซอย 7)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 364,000
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โครงการปรับปรุงถนนภายในเขต
เทศบาลนครแม่สอด(บริเวณถนนอินทร
คีรี 16)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 550,000

โครงการปรับปรุงถนนภายในเขต
เทศบาลนครแม่สอด(บริเวณถนนอินทร
คีรีซอยบ้านป้าขันทอง-อินทรคีรีซอย8)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 769,000

โครงการปรับปรุงฝายทดนําลําห้วย
แม่สอด 0.00 0.00 54,000.00 0.00 0 % 0

โครงการยกระดับคอสะพานหลังวัดอรัญ
เขตด้านทิศตะวันตก 0.00 202,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 15,211,400.00 30,593,942.12 12,991,000.00 16,796,000

รวมงบลงทุน 0.00 15,261,700.00 30,593,942.12 14,596,500.00 20,553,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 -95.45 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 50,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 17,600,258.13 34,383,538.02 18,914,000.00 22,033,500

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 284,659.10 85,000.00 510,000.00 -60.78 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 284,659.10 85,000.00 510,000.00 200,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 187,722.37 228,660.47 280,000.00 -10.71 % 250,000

วันทีพิมพ์ : 16/10/2560  15:18:23 หน้า : 57/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 80,427.19 65,427.18 107,000.00 -15.89 % 90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 268,149.56 294,087.65 387,000.00 340,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 552,808.66 379,087.65 897,000.00 690,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองตัดกิงไม้ 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย แบบข้อ
แข็ง 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองยนต์ตัดแต่งพุ่มไม้ 0.00 5,600.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสูบนํา (ปัมชนเครือง) 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือรถตัดหญ้าแบบเดินตาม 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 98,100.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 98,100.00 0.00 0.00 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 650,908.66 379,087.65 897,000.00 690,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 17,230,210.00 25,061,193.00 17,000,000.00 0.59 % 17,100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โคงการธนาคารขยะ 0.00 28,826.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการธนาคารขยะ 0.00 0.00 47,240.00 0.00 100 % 80,000

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ
ในชุมชน 0.00 0.00 48,800.00 0.00 0 % 0
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โครงการรณรงค์ชุมชนคัดแยกขยะ 0.00 45,735.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 17,304,771.00 25,157,233.00 17,000,000.00 17,180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 3,000.00 66.67 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 425,313.00 789,077.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 593,236.00 204,996.36 0.00 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 32,250.00 20,100.00 0.00 100 % 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 7,043.61 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 1,050,799.00 1,021,216.97 23,000.00 45,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 542,211.42 623,702.28 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 542,211.42 623,702.28 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 18,897,781.42 26,802,152.25 17,023,000.00 17,225,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0.00 18,897,781.42 26,802,152.25 17,023,000.00 17,225,000

งานบําบัดนําเสีย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 1,026,900.00 11.19 % 1,141,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 18,000.00 540 % 115,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 85,200.00 0 % 85,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 439,640.00 6.3 % 467,340

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 2,116,290.00 -4.17 % 2,028,100
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 216,000.00 0 % 216,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 3,902,030.00 4,053,640

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 3,902,030.00 4,053,640

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42.86 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 88,000.00 106,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 9,241,070.00 28.05 % 11,833,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการธนาคารขยะในชุมชน 0.00 0.00 0.00 37,385.00 -100 % 0

2. โครงการจัดตังศูนย์การเรียนรู้การ
บริหารจัดการขยะและพลังงานทดแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 70,850.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 9,389,305.00 11,883,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 1,855.00 439.08 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 560,000.00 -82.14 % 100,000
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 124,150.00 -19.45 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 240,000.00 -16.67 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 3,100.00 222.58 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -75 % 10,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 1,129,105.00 680,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 400,000.00 -75 % 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 5,668.86 4,622.40 15,000.00 0 % 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 5,668.86 4,622.40 435,000.00 135,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 5,668.86 4,622.40 11,041,410.00 12,804,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 102,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือรอกไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 27,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องดิจิดอล 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 262,660.00 -23.86 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 352,660.00 329,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ชุมชนร่วมใจ ซอย 32/5 (เขต 3 ) 0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ซอยสันคือ ซอย 7/2 (เขต 2 ) 0.00 0.00 0.00 282,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนซอยข้างศาลสมเด็จฯ (หลังสวน) 
(เขต 1 )

0.00 0.00 0.00 631,500.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนซอยสันคือ ซอย 1/1(บ้านวาด
ฝัน)(เขต 2 )

0.00 0.00 0.00 623,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนซอยสันคือ ซอย 7 (เขต 2 ) 0.00 0.00 0.00 695,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนซอยหลังอู่ช่างเปียก (เขต 4 ) 0.00 0.00 0.00 902,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนบ้านทุ่ง ซอย 2/2 (เขต 4) 0.00 0.00 0.00 602,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนบ้านทุ่ง ซอย 3/11 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 518,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนบ้านทุ่ง ซอย 3/6.1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 740,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนบ้านทุ่ง ซอยบ้านแม้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 421,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนบ้านใหม่ ซอย 8/1  (เขต 1 ) 0.00 0.00 0.00 731,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนร่วมแรง ซอย 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 607,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนศรีพานิช ซอย 6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,511,000
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนสมัครสรรพการ ซอยที 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 406,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนสมัครสรรพการ ซอยที 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 438,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนสวรรค์วิถี ซอย 3 (เขต 3 ) 0.00 0.00 0.00 505,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนสองแควใต้ ซอย 2/3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 618,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนอินทรคีรี ซอย 10 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 181,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนอินทรคีรี ซอย 12 (เขต 1 ) 0.00 0.00 0.00 650,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนอินทรคีรี ซอย 21 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 425,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนอินทรคีรี ซอย 21 (ตลาดบ้านเหนือ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 418,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
สวนแสนพันธ์ (เขต 2 ) 0.00 0.00 0.00 1,360,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงท่อระบายนํา ค.ส.ล
.พร้อมบ่อพัก (MAIN HOLE) ภายใน
เขตเทศบาลนครแม่สอด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 949,000

โครงการปรับปรุงท่อระบายนําภายใน
เขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 2,733,000.00 1,500,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงท่อระบายนําภายใน
เขตเทศบาลนครแม่สอด บริเวณถนนชิด
ลม ซอย 4

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,726,000

โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายนําภายใน
เขตเทศบาล 0.00 0.00 1,860,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายนําภายใน
เขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,495,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 4,593,000.00 8,831,500.00 12,453,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 4,593,000.00 9,184,160.00 12,782,500
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งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 1,157,019.76 1,360,500.00 2.9 % 1,400,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 1,157,019.76 1,360,500.00 1,400,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 1,157,019.76 1,360,500.00 1,400,000

รวมงานบําบัดนําเสีย 0.00 5,668.86 5,754,642.16 25,488,100.00 31,040,140

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 54,329,860.91 80,188,210.12 72,882,400.00 84,122,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 3,003,478.71 3,127,906.77 3,431,000.00 10.64 % 3,796,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 91,200.00 81,600.00 80,000.00 -11.25 % 71,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 67,200.00 67,200.00 121,200.00 0 % 121,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 1,279,253.34 1,261,846.45 1,705,000.00 -27.06 % 1,243,700

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 67,400.00 185,462.36 264,000.00 -9.09 % 240,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 4,508,532.05 4,724,015.58 5,601,200.00 5,471,900

รวมงบบุคลากร 0.00 4,508,532.05 4,724,015.58 5,601,200.00 5,471,900

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบียประชุม 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 144,309.68 129,000.00 114,000.00 0 % 114,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 10,000.00 11,430.00 29,800.00 -67.79 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 0.00 154,309.68 140,430.00 164,800.00 144,600
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 4,810.21 9,718.35 25,000.00 -80 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0.00 222,933.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0.00 97,716.00 212,732.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 99,777.91 7,504.91 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 425,237.12 229,955.26 325,000.00 255,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 135,308.00 158,613.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 14,545.00 14,796.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 1,370.00 21,800.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 41,583.22 33,435.20 44,400.00 0 % 44,400

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 3,800.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 81,940.00 98,920.00 100,000.00 -20 % 80,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 274,746.22 336,364.20 302,400.00 282,400

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 6,172.19 7,825.56 30,000.00 -40 % 18,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 10,272.00 11,123.37 15,000.00 -20 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 16,444.19 18,948.93 45,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 870,737.21 725,698.39 837,200.00 712,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซือโต๊ะ-เก้าอีคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 4,200.00 -100 % 0

2.จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 0.00 0.00 0.00 44,000.00 -100 % 0

โครงการจัดหาผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติด
ตังของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

จัดซือเก้าอีสํานักงานพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,400

จัดซือครุภัณฑ์ชุดรับแขก 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือชันเก็บแฟ้ม ชนิด 20 ช่อง 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือชันเก็บเอกสาร 20 ช่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

จัดซือชันวางของแบบเหล็ก 4 ชัน 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือชุดตู้บานเลือน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 26,800

จัดซือชุดโต๊ะประชุม 10 ทีนัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 41,500

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 15 ลินชัก 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เอกสาร 2 บานเปิดสูง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

จัดซือโต๊ะ-เก้าอีคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีสําหรับ
พนักงาน 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะสํานักงานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,000

จัดซือโต๊ะหมู่บูชา 0.00 0.00 0.00 9,900.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะเหล็กเสริมข้างมีล้อ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,200

จัดซือพัดลมอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0

โต๊ะสํานักงานเหล็กขนาด 5 ฟุต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,200
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 52,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 952,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองขยายเสียง 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 90,000.00 30,000.00 29,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (lnkjet 
printer) 0.00 25,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 9,000.00 0.00 3,200.00 337.5 % 14,000

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 129,000.00 189,500.00 134,200.00 1,353,700

รวมงบลงทุน 0.00 129,000.00 189,500.00 134,200.00 1,353,700

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0.00 5,508,269.26 5,639,213.97 6,572,600.00 7,537,600

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพือยุติความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและครอบครัว 0.00 0.00 22,574.00 0.00 100 % 50,000

วันทีพิมพ์ : 16/10/2560  15:18:23 หน้า : 67/80



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพืนฐาน
เขตเมืองชุมชนในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด

0.00 0.00 76,650.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดทําแผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการเทศบาลเคลือนทีพบประชาชน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการเทศบาลเคลือนทีพบประชาชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงไปใช้ในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 141,000.00 -100 % 0

โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 185,500.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการประกวดอาหารพืนเมือง 0.00 346,980.00 300,000.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอาชีพให้ความรู้ชุมชนในเขต
เทศบาลนครแม่สอดระยะยาว 0.00 0.00 0.00 310,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอาชีพให้ความรู้ชุมชนในเขต
เทศบาลนครแม่สอดระยะยาว 0.00 0.00 99,980.00 0.00 100 % 150,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
ส่งเสริมอาชีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้
ความรู้คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการเลือกตังคณะกรรมการกลุ่ม
พัฒนาสตรี 0.00 20,372.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเลือกตังคณะกรรมการกลุ่ม
พัฒนาสตรีในเขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการเลือกตังคณะกรรมการผู้สูงอายุ 0.00 20,772.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเลือกตังคณะกรรมการผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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โครงการเลือกตังประธานชุมชนในเขต
เทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานในศูนย์
บริการคนพิการทัวไป 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิน 0.00 0.00 112,200.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิน 0.00 112,200.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายในครอบครัวการส่งเสริมบทบาท
พ่อแม่สร้างความรักความผูกพันในครอบ
ครัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและให้
ความรู้ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการสํารวจและช่วยเหลือคนไร้ทีพึง
และขอทาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอบรมการป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
เทศบาลนครแม่สอด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมเครือข่ายต่อต้านการค้า
มนุษย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของกลุ่ม
เกษตรกรทํานาแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 667,036.00 -100 % 0

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของกลุ่ม
พัฒนาสตรี 0.00 0.00 0.00 662,196.00 -100 % 0

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของกลุ่ม
พัฒนาสตรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการชุมชน 0.00 0.00 0.00 555,768.00 43.94 % 800,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการอบรมเพิมศักยภาพให้ความรู้
กลุ่มเกษตรทํานานครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอบรมฟืนฟูประสิทธิภาพการทํา
งานของคณะกรรมการชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 200,000.00 0.00 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มพัฒนาสตรี
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มพัฒนาสตรี
ระดับชุมชน 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้การจัด
สวัสดิการผู้พิการในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ
ชุมชนระดับชุมชน 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการ
ดําเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุระดับ
ชุมชน 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอาหารพืนเมืองเทศบาลนคร
แม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

โคราการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพืนฐาน
เขตเมืองในเขตชุมชนเทศบาลนคร
แม่สอด

0.00 78,045.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,163,869.00 811,404.00 2,736,000.00 5,100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 29,993.00 0.00 0.00 100 % 500,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 29,993.00 0.00 0.00 500,000
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รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,193,862.00 811,404.00 2,736,000.00 5,600,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 1,193,862.00 811,404.00 2,736,000.00 5,600,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 6,702,131.26 6,450,617.97 9,308,600.00 13,137,600

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับภาคและระดับ
ประเทศ

0.00 0.00 0.00 640,000.00 -100 % 0

12.โครงการฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬา 0.00 0.00 0.00 175,000.00 -100 % 0

4.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 0.00 0.00 0.00 110,000.00 -100 % 0

8.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาเฟรนชีพลีคอําเภอแม่สอด 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

9.โครงการจัดการแข่งขันกีฬายุวชน
เยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 65,000.00 -100 % 0

โครงการกิจกรรมเนืองในวันเยาวชนแห่ง
ชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่ม
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด 
ประจําปี 2559

0.00 0.00 90,000.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับภาคและระดับ
ประเทศ

0.00 543,830.00 559,994.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาในวันกีฬาแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลคัพ 0.00 0.00 49,800.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลคัพ 0.00 49,950.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์จังหวัด
ตากชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์จังหวัด
ตากชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

0.00 0.00 199,978.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันฟุตบอลประเภทเยาวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 0.00 132,150.00 569,910.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬายุวชน
เยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬายุวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติดเนืองในเทศการ
ลอยกระทง

0.00 9,700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬายุวชนและ
ประชาชนเนืองในเทศกาลงานประเพณี
สงกรานต์

0.00 107,968.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินจังหวัดตาก 0.00 239,561.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการจัดการแข่งขันเซปัคตะก้อ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเภท
ประชาชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน
กลุ่มโรงเรียนในสังกัด 0.00 139,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมรณค์
ป้องกันและศึกษาดูงานต้านยาเสพติดใน
สถานศึกษา

0.00 74,994.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินระดับภาคและระดับประเทศ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 450,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาเฟรนชีพลีคอําเภอแม่สอด 0.00 0.00 30,000.00 0.00 100 % 30,000
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โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาเฟรนชีพลีคอําเภอแม่สอด 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย "THILAND PRIME 
MINISTER CUP"

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการเดินวิงมินิมาราธอนนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการปันจักรยาน Bike For Two 
Country Sister City Maesot-
Myawaddy

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 558,000

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินและพัฒนาครูแกน
นํายาเสพติด

0.00 17,965.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,335,718.00 1,499,682.00 1,020,000.00 1,568,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 150 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 150,115.00 60,445.00 160,000.00 -87.5 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 10,500.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 100.00 4,900 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 100.00 14,900 % 15,000

วัสดุกีฬา 0.00 109,986.00 194,876.00 20,000.00 2,310 % 482,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 260,101.00 265,821.00 280,200.00 642,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 776,227.86 1,175,340.50 990,400.00 -87.18 % 127,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 257,293.67 211,590.73 339,000.00 47.49 % 500,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 1,033,521.53 1,386,931.23 1,329,400.00 627,000
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รวมงบดําเนินงาน 0.00 2,629,340.53 3,152,434.23 2,629,600.00 2,837,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซือคอร์ดเซปัคตะกร้อ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

จัดซือวัสดุอุปกรณ์ออกกําลังกายศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,830,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการติดตังเมนไฟฟ้าแรงตําอัฒจรรย์ 
สนามกีฬานานาชาติ 5 อําเภอชายแดน 0.00 0.00 298,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงโรงยิมเนเซียมศูนย์
กีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงสนามกีฬานานาชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล 7 
คน 0.00 0.00 453,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 0.00 1,110,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 1,861,000.00 0.00 2,000,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 1,861,000.00 0.00 3,830,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 294,628.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 294,628.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 294,628.00 0.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 2,629,340.53 5,308,062.23 2,629,600.00 6,667,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการจัดงานประเพณีจํานําพรรษา 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0

2.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

3.โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

4.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 69,800.00 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีจํานําพรรษา 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีจํานําพรรษา 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0.00 0.00 229,472.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0.00 182,568.00 0.00 0.00 100 % 400,000

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจํานํา
พรรษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 0.00 0.00 49,500.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 302,568.00 398,972.00 424,800.00 570,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 5,238.18 0.00 0.00 0 % 0

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 2,879.59 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 8,117.77 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 310,685.77 398,972.00 429,800.00 570,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1.โครงการปรับปรุงศาลาบําเพ็ญกุศล
สุสานหลวง 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างห้องสุขาสุสานดอนแก้ว 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างห้องสุขาสุสานบ้าน
เหนือ 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างห้องสุขาสุสานหลวง 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารสถานทีอาคาร
เอนกประสงค์สุสานหลวง เทศบาลนคร
แม่สอด

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 350 % 9,000,000

โครงการต่อเติมอาคารศาลา(สุสานบ้าน
เหนือ) 0.00 0.00 999,500.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานบ้าน
เหนือ 0.00 0.00 988,750.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานภายใน
เขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานหลวง 0.00 0.00 930,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสมเด็จพระ
นเรศวรฯ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีและปรับ
ปรุงภูมิทัศน์(เมรุเดิมสุสานหลวง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,090,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 4,118,250.00 3,500,000.00 13,090,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 4,118,250.00 3,500,000.00 13,090,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 650,000.00 630,000.00 700,000.00 0 % 700,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 650,000.00 630,000.00 700,000.00 700,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 650,000.00 630,000.00 700,000.00 700,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 960,685.77 5,147,222.00 4,629,800.00 14,360,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 3,590,026.30 10,455,284.23 7,259,400.00 21,027,000

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -50 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 55,000.00 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 67,064.26 0.00 0.00 0 % 0

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 2,568.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 69,632.26 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 69,632.26 0.00 55,000.00 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีตลาดสด
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด (ตลาดสด
บ้านเหนือ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 184,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงรางระบายนําตลาดสด
บ้านเหนือ 0.00 0.00 137,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 137,000.00 0.00 184,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 137,000.00 0.00 184,000

รวมงานตลาดสด 0.00 69,632.26 137,000.00 55,000.00 209,000

งานโรงฆ่าสัตว์

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 47,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 47,500.00 0.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการสํารวจและขึนทะเบียนสัตว์เลียง
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 1,840.00 1,584.00 0.00 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 6,017.00 3,000.00 66.67 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 10,900.00 0.00 35,000.00 -71.43 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 36,077.70 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -68.75 % 25,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 48,817.70 7,601.00 132,000.00 55,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 96,317.70 7,601.00 132,000.00 175,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุง,ต่อเติม,ซ่อมแซม
อาคารสถานทีและปรับภูมิทัศน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 622,300

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 622,300

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 622,300

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 0.00 96,317.70 7,601.00 132,000.00 797,300

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 165,949.96 144,601.00 187,000.00 1,006,300

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 0.00 6,924,000.00 16,853,000.00 16,853,000.00 0 % 16,853,000

ค่าชําระดอกเบีย 0.00 4,153,986.95 3,606,254.58 2,821,300.00 -27.62 % 2,042,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 839,477.00 1,188,032.00 1,497,300.00 16.91 % 1,750,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 24,944,400.00 11.33 % 27,771,600

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 6,614,400.00 -12.92 % 5,760,000
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 464,000.00 511,000.00 720,000.00 8.33 % 780,000

สํารองจ่าย 0.00 182,450.00 156,800.00 600,000.00 66.67 % 1,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 2,267,931.34 1,757,374.72 25,887,900.00 -93.51 % 1,680,500

เงินช่วยพิเศษ 0.00 117,660.00 130,740.00 1,000.00 0 % 1,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 3,612,305.76 3,936,792.00 3,897,360.00 7.01 % 4,170,380

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0.00 361,476.46 364,958.93 378,900.00 -6.78 % 353,200

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 268,334.15 268,618.44 910,740.00 48.15 % 1,349,300

รวมงบกลาง 0.00 19,191,621.66 28,773,570.67 85,126,300.00 63,511,480

รวมงบกลาง 0.00 19,191,621.66 28,773,570.67 85,126,300.00 63,511,480

รวมงบกลาง 0.00 19,191,621.66 28,773,570.67 85,126,300.00 63,511,480

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 19,191,621.66 28,773,570.67 85,126,300.00 63,511,480

รวมทุกแผนงาน 0.00 301,927,434.01 380,926,639.79 470,000,000.00 529,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครแม่สอด
อําเภอ แม่สอด   จังหวัดตาก

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 529,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 63,633,820 บาท
งบบุคลากร รวม 21,146,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 7,450,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,726,560 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี    
รองนายกเทศมนตรี  เทศบาลนครแม่สอด    
รวม 5 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    
(สํานักปลัด)   

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 432,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี   
รองนายกเทศมนตรี  เทศบาลนครแม่สอด    
รวม 5 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน12 เดือน   
(สํานักปลัด)   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 432,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครแม่สอด  
รวม 5 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
(สํานักปลัด) 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 729,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี    
เทศบาลนครแม่สอด รวม 5 อัตรา โดยคํานวณ 
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 4,130,640 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่  
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล    
และสมาชิกสภาเทศบาล  รวม 24 อัตรา โดยคํานวณ  
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    
(สํานักปลัด)  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 13,696,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 8,586,240 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
(สํานักปลัด) 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 528,780 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรายเดือน  
ของผู้บริหารเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ   
ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือนขันสูงของอันดับ   
และเงินเพิมอืน ๆ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
(สํานักปลัด)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 460,800 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ  
พนักงานเทศบาล ตําแหน่งผู้บริหาร  
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    
(สํานักปลัด)  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 551,400 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา  
ทีปฏิบัติงานในเทศบาลโดยคํานวณตังจ่ายไว้  
ไม่เกิน 12 เดือน   
(สํานักปลัด)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,151,320 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
พนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในเทศบาล 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน  
(สํานักปลัด) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 418,080 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
ให้แก่พนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานในเทศบาล 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
(สํานักปลัด) 

งบดําเนินงาน รวม 15,025,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 440,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้บุคคลภายนอก
เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง เงินรางวัล  
ค่าตอบแทน อปพร. เงินประโยชน์ตอนแทนอืน 
เป็นกรณีพิเศษทีได้รับการแต่งตังร่วมเป็นคณะกรรมการ  
จัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  
(สํานักปลัด) 
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ค่าเบียประชุม จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียประชุมกรรมการสําหรับ
ผู้ทีได้รับแต่งตังให้เป็นคณะกรรมการสามัญหรือ 
คณะกรรมการวิสามัญสภาเทศบาล 
(สํานักปลัด) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง  ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  
(สํานักปลัด) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  
ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  
(สํานักปลัด) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 140,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานและลูกจ้างประจํา  
(สํานักปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 9,530,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,850,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการรับวารสารและระเบียบกฎหมาย   
จํานวน  150,000  บาท
 
    เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารและระเบียบกฎหมาย       
ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม        
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างยามบ้านพักการเคหะ        
ค่าทําประกันภัยรถราชการภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ.        
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ค่าจ้าง        
ทําแผ่นพับ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง        
โทรศัพท์ และค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ         
(สํานักปลัด)        

2. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด   จํานวน  2,600,000  บาท
 
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด         
จํานวน 13 แห่ง จํานวน 18 อัตรา         
ตามหนังสือจังหวัดตาก ที ตก 0023.4/ว 7229        
ลงวันที 20 เมษายน 2560        
(สํานักปลัด)        

3. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  จํานวน  3,100,000  บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย       
ในสถานทีราชการ จํานวน 11 แห่ง จํานวน 17 อัตรา         
ตามหนังสือจังหวัดตาก ที ตก 0023.4/ว 7229        
ลงวันที 20 เมษายน 2560        
(สํานักปลัด)        
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 640,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล            จํานวน 
 500,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ   
คณะบุคคล ตังจ่ายได้ไม่เกิน ร้อยละ 1 ของรายได้จริง   
ในปีทีล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      
เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้    
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว2381     
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 (รายรับจริงประจําปีทีผ่าน
มา=207,401,133.06 x 0.01 = 2,074,011.33    
แต่ตังไว้จํานวน 800,000 บาท       
(สํานักปลัด)

2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ 
     จํานวน  40,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุม     
สภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ    
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/3 2381   
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548       
(สํานักปลัด)        

3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธี      จํานวน  100,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธี   (สํานักปลัด)        

       
        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 700,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง     
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ            
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม        
ในการใช้สนามบิน 
(สํานักปลัด)    

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลาและอืน ๆทีเกียวข้อง      
(สํานักปลัด)    
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โครงการจัดงานการบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายราชสักการะเนืองใน
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จํานวน 40,000 บาท

 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดงาน    
การบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายราชสักการะ  
เนืองในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    
เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าพวงมาลา ค่าตกแต่งสถานที ค่าเต็นท์   
ค่าเครืองเสียง ค่าเครืองดืมผู้เข้าร่วมกิจกรรม และอืนๆทีเกียวข้อง   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 65) 
(สํานักปลัด)     

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดงานวันเทศบาล 
เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าเครืองไทยธรรม/จตุปัจจัย ค่าตกแต่ง            
สถานที  ค่าอาหารและเครืองดืมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญ  
และการจัดกิจกรรมอืน ๆทีเกียวข้อง   
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 66)  
(สํานักปลัด)  

โครงการจัดงานวันพระราชสมภพ รัชกาลที 10 จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันพระราชสมภพ 
รัชกาลที 10 เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตกแต่งสถานที  
ค่าเต็นท์ ค่าเครืองเสียง ค่าเครืองดืมผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอืน ๆทีเกียว
ข้อง (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้าที 5)  
(สํานักปลัด)  

โครงการจัดงานวันแม่
(งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถเนืองใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ)

จํานวน 100,000 บาท

 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันแม่ เช่น ค่าวัสดุ 
ค่าใช้สอย ค่าตกแต่งสถานที ค่าเต็นท์ ค่าเครืองเสียง ค่าเครืองดืม  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอืน ๆทีเกียวข้อง      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 66) 
(สํานักปลัด)    

โครงการจัดงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(วันยุทธหัตถี) จํานวน 40,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันสมเด็จ   
พระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย    
ค่าตกแต่งสถานที ค่าเต็นท์ ค่าเครืองเสียง ค่าเครืองดืม    
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอืนๆทีเกียวข้อง       
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 65)    
(สํานักปลัด)    
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โครงการจัดอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพือพัฒนาบุคลากรเทศบาล
นครแม่สอด

จํานวน 250,000 บาท

 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน  
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ   
ลูกจ้างในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าวัสดุ   
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ   
เครืองดืมผู้เข้ารับการอบรม ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ   
ค่าวัสดุเชือเพลิงและอืนๆ ทีเกียวข้อง กับการดําเนินงาน   
ตามโครงการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด    
ที มท 0808.2/ว3446 ลงวันที 19 ตุลาคม 2548 รายได้เกิน    
300 ล้านบาท ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 2.0   
โดยนําฐานรายได้ทุกประเภท และรวมถึงเงินอุดหนุนทีต้องนํามา   
จัดทํางบประมาณตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของ   
ปีงบประมาณทีผ่านมาคิดคํานวณ   
(รายรับจริงประจําปีทีผ่านมา=478,411,037.4x0.02   
= 9,568,220.748) แต่ตังไว้จํานวน 500,000 บาท   
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 70)   
(สํานักปลัด)   

โครงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 1,000,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตกแต่งสถานที ค่าเต็นท์ ค่าเครืองเสียง  
ค่าเครืองดืมผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอืน ๆทีเกียวข้อง  
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1ยุทธศาสตร์ ที 7 
หน้าที 6) 
(สํานักปลัด) 

โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน จํานวน 200,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน
เทศบาลนครแม่สอด เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าเครืองไทยธรรม           
/จตุปัจจัย ค่าตกแต่งสถานที  ค่าอาหารและเครืองดืมผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมทําบุญ และอืน ๆทีเกียวข้อง  
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1ยุทธศาสตร์ ที 7 
หน้าที 12) 
(สํานักปลัด) 

โครงการเลือกตัง จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายกเทศมนตรี 
และสมาชิกสภาท้องถิน เช่น ค่าตอบแทน คณะกรรมการต่าง ๆ  
ทีได้รับการแต่งตัง ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที ค่าตอบแทนผู้อํานวยการ  
กรรมการ เจ้าหน้าทีประจําหน่วยเลือกตัง ค่าตอบแทน พนักงาน  
ลูกจ้าง เทศบาลนครแม่สอด ทีได้รับคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติงาน  
เกียวกับการเลือกตัง ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดพิมพ์  
บัญชีรายชือผู้มีสิทธิเลือกตัง ค่าจ้างเหมา ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
เกียวกับการเลือกตัง และอืน ๆทีเกียวข้อง   
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 69)  
(สํานักปลัด)  
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โครงการวันสําคัญของชาติ
(วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช, วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ)

จํานวน 50,000 บาท

 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันสําคัญ   
ของชาติ เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตกแต่งสถานที ค่าเต็นท์  
ค่าเครืองเสียง ค่าเครืองดืมผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอืนๆทีเกียวข้อง   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที 6 )    
(สํานักปลัด)    

โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการ ค่าจ้างวิทยากรค่าใช้จ่ายที 
เกียวข้องในการจัดอบรม   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 70)  
(สํานักปลัด)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 230,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดย
มีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการหรือเป็นการจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกให้ดําเนินการโดย อปท.ดําเนินการจัดซือสิงของเอง   
(สํานักปลัด)      

ค่าวัสดุ รวม 1,080,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 350,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น    
โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ     
ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม ซอง ธงชาติ    
ตรายาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่านําดืม กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์และอืนๆ 
ทีใช้ในการปฏิบัติงาน 
(สํานักปลัด)       

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในอาคารสํานักงาน    
อาคารศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์การประชุม   
เพือส่งเสริมการท่องเทียว เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า     
หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า บัลลาส สตาร์ทเตอร์    
ถ่านไฟฉายและอืนๆ  ทีเกียวข้อง 
(สํานักปลัด)   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ผ้าปูโต๊ะ   
ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง กระจกเงา    
นําจืดทีซือจากเอกชน ถาด โอ่งนํา มีด กระโถน    
เตาไฟฟ้า และอืนๆ เป็นต้น  
(สํานักปลัด)     
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้   
ตะปู ลวด เชือก สี ปูนซีเมนต์ ทราย ปูนขาว    
และอืนๆ ทีเกียวข้อง 
(สํานักปลัด)    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน    
กรองเครือง กรองอากาศ นํากลัน หัวเทียน     
นํามันเบรค ฟิล์มกรองแสง ชินส่วนอะไหล่ต่างๆ    
และอืนๆ ทีเกียวข้อง
 (สํานักปลัด)   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ    
เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง     
นํามันหล่อลืนและอืนๆ ทีเกียวข้อง 
(สํานักปลัด)    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น    
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม     
เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด     
ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ เป็นต้น  
(สํานักปลัด)    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 225,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น    
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์    
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์     
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ แบบเลเซอร์     
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล     
แผงแป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด     
เมมโมรีซิป และอืนๆ 
 (สํานักปลัด)      

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์นํา     
มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ     
หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด ปิดแก๊สและวัสดุอืนๆ     
(สํานักปลัด)    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,975,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 3,000,000 บาท

      เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน     
ในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ ศูนย์แสดงสินค้า   
และส่งเสริมการท่องเทียว อาคารเขตพัฒนา   
เศรษฐกิจพิเศษ ศาลเจ้าพ่อพะวอ   
(สํานักปลัด)   
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 500,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของหน่วยงาน    
ในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ ศูนย์แสดงสินค้า    
และส่งเสริมการท่องเทียว อาคารเขตพัฒนา    
เศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมฯ เศรษฐกิจชายแดน    
ไทย - พม่า ศาลเจ้าพ่อพะวอ (สํานักปลัด)      

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 175,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของหน่วยงาน     
ค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนทีและค่าใช้จ่ายที    
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการเช่น ค่าเช่าเครือง     
ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ     
(สํานักปลัด)    

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์    
ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์     
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหาร    
การเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์ (GFMIS)     
และอืนๆ  
(สํานักปลัด)     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและ    
ค่าบริการเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและ    
ค่าสือสารอืนๆ  
(สํานักปลัด)     
    

งบลงทุน รวม 26,018,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,118,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีประชุม. จํานวน 300,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานพนักพิงเตียหุ้มหนังเทียม  
ปรับสูง - ตํา ขนาด 60 x 68 x 92 ซม จํานวน 60 ตัว   
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม)ครังที 1 หน้าที 141
 )(สํานักปลัด)      

จัดซือเก้าอีประธาน จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานพนักพิงสูงหุ้มหนังเทียม  
ปรับสูง - ตํา ขนาด 68 x 72 x 111 ซม. จํานวน 1 ตัว   
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้าที 141
 )(สํานักปลัด)     
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จัดซือเก้าอีผู้บริหารสําหรับนายก จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานพนักพิงสูงหุ้มหนังเทียม  
ปรับสูง - ตํา ขนาด 68 x 72 x 111 ซม. จํานวน 1 ตัว   
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้าที 141
 )(สํานักปลัด)      

จัดซือเก้าอีผู้บริหารสําหรับรองนายก จํานวน 40,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานพนักพิงสูงหุ้มหนังเทียม  
ปรับสูง - ตํา ขนาด 64 x 68 x 117 ซม. จํานวน 4 ตัว   
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้าที 141
 )(สํานักปลัด)     

จัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จํานวน 2 เครือง    
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง มีนาคม 2560)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 333 )     
(สํานักปลัด)    

จัดซือชันวางของแบบเหล็ก 4 ชัน จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางของแบบเหล็ก 4 ชัน    
ขนาด 180 x 40 x 183 ซม. จํานวน 3 หลัง    
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 333 )     
(สํานักปลัด)    
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จัดซือระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จํานวน 300,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือระบบบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมติดตัง   จํานวน 1
 ระบบ คุณลักษณะดังนี     
 - ใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Micro Controller    
 - จัดการคิวผู้ขอบริการให้เข้ารับบริการตามช่องบริการ  
ได้อย่างถูกต้อง     
 - ตังการ Reset หมายเลขคิวได้อัตโนมัติเมือเริมต้น   
การทํางานในวันใหม่     
 - ช่องบริการสามารถเรียกคิวแบบระบุประเภทได้แบบอิสระ  
- ช่องบริการสามารถเปิดรองรับการบริการได้ ขันตํา 4 ช่อง  
หรือมากกว่าตามต้องการ     
 - ตังระบบให้มีการช่วยเหลือกันของแต่ละประเภทบริการได้ 
หรือเรียกการบริการจากช่องบริการทีว่างได้     
 - สามารถปรับเปลียนช่องบริการ ประเภทการบริการได้  
ตามต้องการ     
 - รองรับการบันทึกหรือเล่นเสียง แบบ DIGITAL support 
ไฟล์ *.wav, mp3     
 - มีระบบขยายเสียง    
 - รองรับเสียงเรียกได้ ขันตํา 3 ภาษา    
 - สามารถติดต่อกับ Computer ผ่าน port RS232 หรือ  LAN ได้ 
- ใช้ LED บอร์ดเป็นตัวแสดงผล    
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1
 หน้าที 141 )     
(สํานักปลัด)     

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) จํานวน 1,288,000 บาท
 เพือจัดซือรถโดยสารขนาด 12 ทีนัง เครืองยนต์ดีเซล  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี.ซี. มีคอนโซล    
หลังคนขับ ปูพืน และกรุผนังโดยรอบ แยกทีนัง มีพนักพิง   
สามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ พร้อมเครืองปรับอากาศ   
ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม      
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง มีนาคม 2560)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้าที 141
 )(สํานักปลัด)     
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จัดซือรถบัสแอร์ชันเดียว 6 ล้อ 1คัน จํานวน 4,500,000 บาท
 เพือจัดซือรถบัสแอร์ชันเดียว 6 ล้อ    
- ความยาวตัวรถทังหมดไม่เกิน 12,000 มิลลิเมตร     
- ความกว้างทังหมดไม่เกิน 2,550 มิลลิเมตร    
- ความสูงทังหมดเมือประกอบเสร็จไม่เกิน 3,880 มิลลิเมตร    - ระยะห่าง
ช่วงล้อหน้า - หลัง ไม่น้อยกว่า 6,200 มิลลิเมตร    - ถังนํามันเชือเพลิงมี
ความจุไม่เกิน 400 ลิตร    
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 341)     
(สํานักปลัด)    

จัดซือรถยนต์ตู้ จํานวน 2,200,000 บาท
 เพือจัดซือรถยนต์ตู้ ขนาดไม่เกิน 7 ทีนัง เครืองยนต์ดีเซล 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี.ซี. ระบบเกียร์อัตโนมัติ 
ประตูเลือนด้านข้าง ซ้าย - ขวา พร้อมเครืองปรับอากาศ  
ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม เบาะหนัง เบาะนังผู้โดยสาร 
สามารถปรับได้พวงมาลัยเพาเวอร์ปรับระดับได้ กระจกไฟฟ้า 
เซ็นทรัลล็อค ไฟตัดหมอกหน้า ไล่ฝ้ากระจกหลัง ถุงลมนิรภัย  
สําหรับผู้ขับขีและผู้โดยสารด้านหน้า เข็มขัดนิรภัย อุปกรณ์เสริม 
ประกอบด้วย ทีวี.มอร์นิเตอร์ เครืองเล่นซีดี วีซีดี ดีวีดี และ MP3  
พร้อมลําโพง ผ้าม่านบังแดด และอืน ๆ จํานวน 1 คัน   
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้าที 141
)(สํานักปลัด)     

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จํานวน 40,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล    
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี     - ขนาดความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล      - มีระบบแฟลชในตัว     
 - สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก   
เมือข้อมูลเต็มหรือเมือต้องการเปลียน      
 - สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้   - มี
กระเป๋าบรรจุกล้อง     
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้าที 141
 ) (สํานักปลัด)      
      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์  
ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมแซม 
บํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง   
(สํานักปลัด)   
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 16,900,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างทางเชือมอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนไปอาคารตํารวจ
ท่องเทียว(เดิม)

จํานวน 500,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างทางเชือม   
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน ไปอาคารตํารวจท่องเทียว (เดิม)  
ตามแบบแปลนกองช่าง    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1  
ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที 14 ) (สํานักปลัด)    

โครงการก่อสร้างทางเชือมอาคารสํานักงานเทศบาลกับอาคารศูนย์ส่งเสริม
อาชีพชุมชน

จํานวน 500,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างทางเชือม  
อาคารสํานักงานเทศบาล กับอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน    
ตามแบบแปลนกองช่าง   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1    
ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 10 )   
(สํานักปลัด)   

โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ   
ตามแบบแปลนกองช่าง    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1  
ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 4 )    
(สํานักปลัด)    

โครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 1,000,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างศาลหลักเมือง 
เทศบาลนครแม่สอด ตามแบบแปลนกองช่าง     
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 1,000,000 บาท 
และก่อหนีผูกพันประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562  
จํานวน 9,000,000 บาท รวมทังสิน 10,000,000 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 74 ) 
(สํานักปลัด)     

โครงการจัดทําป้ายเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที 10 จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําป้าย   
เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที 10 ตามแบบแปลนกองช่าง    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1  
ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 9 )  (สํานักปลัด)    

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ(หน้าแขวงการทาง) จํานวน 2,000,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมและปรับปรุง  
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ (หน้าแขวงการทาง) ตามแบบแปลนกองช่าง 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1   
ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที 14 ) (สํานักปลัด)     
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โครงการตกแต่งห้องภายในอาคารสํานักงาน จํานวน 800,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตกแต่งห้องภายในอาคาร 
สํานักงานเทศบาล ตามแบบแปลนกองช่าง    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที 78 ) 
(สํานักปลัด)    

โครงการติดตังหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน จํานวน 1,000,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตังหม้อแปลงไฟฟ้า   
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามแบบแปลนกองช่าง    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1  
ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที 12 )    
(สํานักปลัด)    

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่อง
เทียว (โอทอป)

จํานวน 1,500,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์ประชุม
เพือส่งเสริมการท่องเทียว (โอทอป)     
ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลนครแม่สอด  
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 1,500,000 บาท 
และก่อหนีผูกพันประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562  
จํานวน 4,000,000 บาท รวมทังสิน 5,500,000 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 80 ) 
(สํานักปลัด)     

โครงการปรับปรุงบูรณะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จํานวน 1,000,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงบูรณะ    
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช     
ตามแบบแปลนกองช่าง     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 785) 
(สํานักปลัด)     

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จํานวน 1,000,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
โดยรอบศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   
ตามแบบแปลนกองช่าง   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 78 ) 
(สํานักปลัด)   

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสํานักงานเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 1,500,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์   
โดยรอบสํานักงานเทศบาลนครแม่สอด ตามแบบแปลนกองช่าง  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1   
ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที 14 ) (สํานักปลัด)    
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเทียวและ
ศูนย์การส่งเสริมฯเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า

จํานวน 400,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
หน้าศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเทียวและศูนย์   
ส่งเสริมฯ เศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า ตามแบบแปลน   
กองช่าง   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1    
ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที 11 )   
(สํานักปลัด)   

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน จํานวน 5,000,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงอาคาร   
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามแบบแปลนกองช่าง    
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 5,000,000 บาท 
และก่อหนีผูกพันประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562    
จํานวน 7,000,000 บาท รวมทังสิน 12,000,000 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1  
ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที 13 ) (สํานักปลัด)    

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมฯ เศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า จํานวน 300,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงอาคาร    
ศูนย์ส่งเสริมฯ เศรษฐกิจชายแดน ไทย-พม่า ตามแบบแปลนกองช่าง 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที 11 )     
(สํานักปลัด)     

งบรายจ่ายอืน รวม 764,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 764,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 764,000 บาท

ชําระค่าเช่าอาคารการเคหะแห่งชาติ   
    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารการเคหะแห่งชาติ  
สําหรับเป็นค่าเช่าห้องเช่า จํานวน 79 ห้อง    
ไว้บริการห้องพักราคาถูกให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง    
และผู้มีรายได้น้อยภายในเขตอําเภอแม่สอด     
(สํานักปลัด)   

งบเงินอุดหนุน รวม 680,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 680,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 600,000 บาท
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1. อุดหนุนอําเภอแม่สอด   (โครงการรวมพลังสร้างความยังยืนในการเอา
ชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ 2561) 
จํานวน  150,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อําเภอแม่สอด     
ตามโครงการรวมพลังสร้างความยังยืนในการ     
เอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ.2561 ตามหนังสืออําเภอแม่สอด ที ตก 0318.1/2450  
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 316
)(สํานักปลัด)        
        
2. อุดหนุนอําเภอแม่สอด 
(โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ ปี พ.ศ.2561) 
จํานวน  200,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อําเภอแม่สอด     
ตามโครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ ปี พ.ศ.2561     
ตามหนังสืออําเภอแม่สอด ที ตก 0318.1/2450    
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 318
)(สํานักปลัด)        

3. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลพะวอ       จํานวน  50,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบล   
พะวอ ตามโครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์รวม 
ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
ระดับอําเภอ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจําปีงบประมาณ 2561 
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลพะวอ ที ตก 73401/ว 164 
ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 122)  (สํานักปลัด)        
4. อุดหนุนสถานีตํารวจท่องเทียว 6 กองกํากับการ 4 กองบังคับการ
ตํารวจท่องเทียว        
(โครงการอบรมอาสาสมัครเยาวชนคนรักถิน) 
จํานวน  100,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตํารวจท่องเทียว 6 
กองกํากับการ 4 ตามโครงการอบรมอาสาสมัคร     
เยาวชนคนรักถิน ตามหนังสือสถานีตํารวจท่องเทียว 6  
กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจท่องเทียว    
ที ตช 0026.546/351 ลงวันที 16 พฤษภาคม 2560     
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน        
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 123)  (สํานักปลัด)        
5. อุดหนุนสถานีตํารวจท่องเทียว 6 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจ
ท่องเทียว (โครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเทียว) 
จํานวน  100,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตํารวจท่องเทียว 6    
กองกํากับการ 4 ตามโครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือ    
นักท่องเทียว ตามหนังสือสถานีตํารวจท่องเทียว 6    
กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจท่องเทียว    
ที ตช 0026.546/351 ลงวันที 16 พฤษภาคม 2560    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน        
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 121)  (สํานักปลัด)        
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 80,000 บาท
1. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก      
(โครงการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก   
ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย ประจําปี   
งบประมาณ 2561 จํานวน  30,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้เหล่ากาชาดจังหวัดตาก   
เพือดําเนินโครงการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ    
ผู้ป่วย เด็ก ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย  
ประจําปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือสํานักงาน   
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ที กช.ตก.ว162/2560    
ลงวันที 30 พฤษภาคม 2560 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 317
)(สํานักปลัด)        

2. อุดหนุนกิงกาชาดอําเภอแม่สอด      
(โครงการงานประเพณีเจ้าพ่อพะวอ และงานกาชาด   
อําเภอแม่สอด ประจําปี 2560) 
จํานวน  50,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กิงกาชาดอําเภอแม่สอด เพือดําเนินโครงการ
งานประเพณีเจ้าพ่อพะวอ และงานกาชาดอําเภอแม่สอด 
ประจําปี 2560) ตามหนังสือกิงกาชาดอําเภอแม่สอด ที 008/2560 
ลงวันที 15 พฤษภาคม 2560 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 317
)(สํานักปลัด)        

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 14,448,890 บาท
งบบุคลากร รวม 5,646,490 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,646,490 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,492,490 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี   
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    
(กองวิชาการฯ)   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 55,100 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรายเดือน    
ของผู้บริหารเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ  
ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือนขันสูงของอันดับ  
และเงินเพิมอืน ๆ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    
(กองวิชาการฯ)    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 139,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร   
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน     
(กองวิชาการฯ)    
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,800 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่   
พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในเทศบาล    
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน     
(กองวิชาการฯ)    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 94,900 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว   
ของพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในเทศบาล    
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    
(กองวิชาการฯ)    

งบดําเนินงาน รวม 4,607,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 327,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   
นอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจํา    
และพนักงานจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงาน    
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ    
(กองวิชาการฯ)    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 264,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  
ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ    
(กองวิชาการฯ)   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   
ของพนักงานและลูกจ้างประจํา     
(กองวิชาการฯ)    
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ค่าใช้สอย รวม 3,440,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,350,000 บาท

 1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานต่างๆ เช่น      จํานวน 1,000,000
 บาท
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลิขสิทธิ     
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปฏิทิน เอกสารการทําประชาคมต่างๆ  
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รายงานผลการติดตามและประเมินผล    
รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ    
เอกสารเผยแพร่การจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี เทศบัญญัติ   
งบประมาณรายจ่ายประจําปี วารสารของเทศบาล ป้ายไวนิล   
ป้ายประชาสัมพันธ์ เกียวกับเทศบาลวารสารเกียวกับการ   
ดําเนินงานของเทศบาล แผ่นพับ ใบปลิว สติกเกอร์      
(กองวิชาการฯ)        
 2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผลิตรายการเคเบิล     จํานวน 1,330,000 
บาท
ทีวีเพือการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด (กองวิชาการฯ)     3. เพือจ่ายเป็น
ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลและอืนๆ     จํานวน 20,000 บาท
ทีเกียวข้อง (กองวิชาการฯ)        
        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป    
ราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง     
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ   
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และอืนๆ 
(กองวิชาการฯ)     
     

โครงการจัดทํารายการเทศบาลนครแม่สอดพบประชาชน จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายการให้ความรู้    
โดยให้แต่ละหน่วยงานทังฝ่ายบริหาร และข้าราชการ     
มาแนะนําให้ความรู้ การทํางาน ลักษณะงาน นําเสนอผลงาน   
ประชาสัมพันธ์งานในหน่วย ตัวอย่างการทํางาน     
ขันตอน และวิธีทําเพือประโยชน์กับประชาชนในพืนที    
ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ การสัมภาษณ์  การเล่าเรือง   
โดยผลิตเดือนละ 1-2 ตอน และอืน ๆทีเกียวข้อง      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 7  หน้า 85)
(กองวิชาการฯ)     

โครงการจัดทํารายการมัคคุเทศก์น้อย จํานวน 150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายการโดยให้เยาวชนใน
เทศบาลนครแม่สอด มาแนะนําสถานทีสําคัญ ด้านการท่องเทียว  
และประวัติศาสตร์ อีกทังข้อมูลด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาพืนบ้าน และเทคโนโลยีทีมีในท้องถิน    
โดยผลิตเดือนละ 2 ตอน และอืน ๆทีเกียวข้อง       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 7  หน้า 82)  
(กองวิชาการฯ)      
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โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตสือประชาสัมพันธ์ชนิดต่างๆ 
เช่น สือสิงพิมพ์ ป้ายคัทเอาท์ สือวีดีทัศน์ สปอร์ตโทรทัศน์    
ผลิตรายการโทรทัศน์ ฯลฯ และอืน ๆทีเกียวข้อง      
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 7  หน้า 96)   
(กองวิชาการฯ)     
     

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การจัดตังท้องถินรูปแบบพิเศษนคร
แม่สอด

จํานวน 100,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์  
ให้ความรู้การจัดตังท้องถินรูปแบบพิเศษนครแม่สอด     
ประกอบด้วย ค่าตกแต่งสถานทีสําหรับจัดเวที     
ประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร - อาหารว่างสําหรับ     
ผู้เข้าร่วมการจัดทําประชุมประชาคม ค่าวัสดุอุปกรณ์    
ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 87 ) 
(กองวิชาการฯ)     

โครงการประชุมขับเคลือนการดําเนินงานของคณะกรรมการ ศพส.นคร
แม่สอด

จํานวน 30,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจัดประชุมการขับเคลือนการดําเนินงาน  
ของคณะกรรมการ ศพส. นครแม่สอด เพือสรุปสถานการณ์  
ปัญหายาเสพติดในชุมชนและให้สมาชิกเครือข่ายได้แลกเปลียน  
ความคิดปัญหา และอุปสรรคจากการทํางาน ประกอบด้วย   
ค่าสถานที  ค่าอาหาร - อาหารว่าง  ค่าวิทยากร       
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 92 ) 
(กองวิชาการฯ)     

โครงการประชุมสรุปผลการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพือขับเคลือน    
การดําเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับ ชุมชนสันต้นปิน  
ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนบ้านเหนือสามัคคี และชุมชนตาลเดียว   
ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าสถานที ค่าอาหาร - อาหารว่าง  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 92 ) 
(กองวิชาการฯ)     

โครงการประชุมสรุปผลการดําเนินงานเครือข่ายศูนย์ประสาน งานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครแม่สอด

จํานวน 30,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าประชุมสรุปผลการดําเนินงาน    
เครือข่ายศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไข     
ปัญหายาเสพติดเทศบาลนครแม่สอดประกอบด้วย     
ค่าจัดทําแผ่นพับ เอกสาร ต่างๆ ค่าวิทยากร     
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 90 ) 
(กองวิชาการฯ)     
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โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  ค่าเอกสาร      
ค่าตกแต่งสถานที  ค่าอาหาร -  เครืองดืม     
ค่าวิทยากร  ค่าเกียรติบัตร  ค่าของขวัญ      
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและจําเป็นในโครงการ     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิมเติม) ครังที 1   
ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที 7)     
(กองวิชาการฯ)     

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน

จํานวน 50,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ   
บุคลากรเจ้าหน้าที ประกอบด้วย ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  ค่าเอกสาร   
ค่าตกแต่งสถานที  ค่าอาหาร -  เครืองดืม    
ค่าวิทยากร  ค่าเกียรติบัตร  ค่าของขวัญ     
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องและจําเป็นในโครงการ    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิมเติม) ครังที 1  
(ยุทธศาสตร์ที 7   หน้า 13)    

โครงการเพิมประสิทธิภาพเครือข่ายองค์กรประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดเพือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมเสริมสร้างเครือข่าย    
เทศบาลนครแม่สอดในการมีส่วนร่วมให้ความ     
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  ประกอบด้วย     
ค่าวิทยากร  ค่าสถานที  ค่าอาหาร - อาหารว่าง     
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 97 ) 
(กองวิชาการฯ)     

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์     
ให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักถึง       
โทษภัยของยาเสพติด และรู้เท่าทันสถานการณ์      
ปัญหาของยาเสพติดในปัจจุบัน ประกอบด้วย      
ค่าจัดทําแผ่นพับ เอกสารต่างๆ  ค่าวิทยากร      
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 8 )  
(กองวิชาการฯ)      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองใช้สํานักงาน   
เครืองปรับอากาศ เครืองเสียง เครืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง  
ทีอยู่ในความรับผิดชอบ ฯลฯ 
(กองวิชาการฯ)      
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ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในการ  
ดําเนินงาน เช่น  กระดาษ ปากกา  ตรายาง     
นําดืม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์    
มู่ลี ม่านปรับแสง แผงกันห้อง และอืนๆ   
ทีเกียวข้องในสํานักงาน  
(กองวิชาการฯ)   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีใช้ในการ   
ดําเนินงานประชาสัมพันธ์ และงานทีเกียวข้อง     
เช่น สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า    
ลําโพง  ไมโครโฟน  และวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ   
ทีจําเป็นสําหรับงานประชาสัมพันธ์ และอืนๆ    
ทีเกียวข้อง 
(กองวิชาการฯ)    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น    
ถ้วยชาม ช้อน แก้วนํา ชุดถ้วยกาแฟ  กะละมัง        
ถังใส่นํา กระติกนําแข็ง  ถาด  ผ้าเช็ดมือ      
กระดาษชําระ นํายาล้างจาน ผงซักฟอก      
กระติกนําร้อน ไม้กวาด และอืนๆทีเกียวข้อง
(กองวิชาการฯ)     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้  สี  ทินเนอร์   
ตะปู  เครืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับทําป้าย     
ประชาสัมพันธ์ และงานอืนๆ ทีเกียวข้อง (กองวิชาการฯ)     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น    
แบตเตอรี ยางนอก ยางใน เครืองกรองอากาศ      
นํากลัน หัวเทียน นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง     
กันชนรถ เข็มขัดนิรภัย ชินส่วน อะไหล่ต่างๆ      
และอืนๆทีเกียวข้อง(กองวิชาการฯ)    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและนํามัน   
หล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน     
นํามันเครือง นํามันหล่อลืน และอืนๆทีเกียวข้อง    
(กองวิชาการฯ)    
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   เช่น    
กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม ค่าใช้จ่าย     
ในการจัดทําภาพกิจกรรมต่างๆ ทังสีและขาวดํา     
ค่าอัด ขยายภาพ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ     
ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD  และอืนๆทีเกียวข้อง      
(กองวิชาการฯ)    

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายสําหรับ   
พนักงานงานเคเบิลทีวีฯ เช่น เสือ กางเกง    
สําหรับช่าง เข็มขัดนิรภัย หมวกนิรภัย  ถุงมือ    
และอืนๆทีจําเป็น (กองวิชาการฯ)    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น     
หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์อืนๆ     
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ และอืนๆ(กองวิชาการฯ)    

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ และอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น   
บันไดไม้ไผ่  บันไดอะลูมิเนียม  เครืองมือดึงสายสัญญาณเคเบิล  
และอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้องในการปฎิบัติงาน     
(กองวิชาการฯ)    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 230,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน   
และการปฏิบัติงานในห้องส่งเคเบิลทีวีเพือการศึกษา     
ห้องควบคุม CCTV  จุดติดตัง CCTV
(กองวิชาการฯ)    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ทีเกิดขึน   
ในระหว่างการปฏิบัติงาน 
(กองวิชาการฯ)    

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต และสือสาร รวมถึงค่าติดตัง และ
อืนๆ เกียวข้อง  
(กองวิชาการฯ)      
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งบลงทุน รวม 4,195,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,195,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร     
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 4 ชัน  ชนิดกระจกบานเลือนจํานวน 2 หลัง  
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิมเติม)ครังที 1 หน้า 144
  )(กองวิชาการฯ)      

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบกระจกบานเลือน จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารตู้บานเลือนกระจกสูง 
ชนิด 2 บาน 4 ชัน ขนาด 914 x 457 x 1,830 มล   
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิมเติม)ครังที 1 หน้า 144
  )(กองวิชาการฯ)      

จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก   
ขนาด 5 ฟุต 154 x 78 x 75.3 ซม.จํานวน 5 ตัว พร้อมเก้าอีหุ้มหนัง  
สวิงหลัง จํานวน 5 ตัว    
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิมเติม) ครังที 1
 หน้า 144  )(กองวิชาการฯ)    

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 952,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล     
รถยนต์กระบะ 4 ประตู ขนาด 1 ตัน     
ปริมาณกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุด 
ไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 4 ล้อ เป็นกระบะสําเร็จรูป  
ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคป 4 ประตู     
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง มีนาคม 2560)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิมเติม)ครังที 1 หน้า 170
 )(กองวิชาการฯ)     
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือสว่านกระแทก 5/8" พร้อมชุดดอก จํานวน 3,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสว่านกระแทก5/8" พร้อมชุดดอก  
รุ่น HP1630KX3 พร้อมอุปกรณ์สว่านขนาด 16 mm (5หุน)  
กําลังไฟฟ้า 710 w. อุปกรณ์ครบชุด ประกอบด้วย   
ชุดดอกสว่าน + ดอกไขควง 100 ชิน จําปาขันหัวสว่าน 5/8"  
User Guild คู่มือการใช้งาน มีโหมดการทํางาน 2 ระบบ   
(เจาะธรรมดา,เจาะคอนกรีด) ปรับหมุนได้ซ้ายขาว    
มาพร้อมชุดกล่อง      
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 (เพิมเติม)ครังที 1 หน้า 149
  )(กองวิชาการฯ)      

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการติดตังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

จํานวน 1,000,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในเขตเทศบาลนครแม่สอด   
จํานวน 6 จุด 12 ตัว ประกอบด้วย งานติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
และงานระบบบริหารจัดการภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   
ในศูนย์ควบคุม ฯลฯ และอุปกรณ์อืนๆทีใช้ในการติดตังระบบ    
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989    
ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิมเติม) ครังที 1   
ยุทธศาสตร์ที 7  หน้า 8  )      
(กองวิชาการฯ)      

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเคเบิลทีวีเพือการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 2,000,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง แก้ไข      
ซ่อมแซมเคเบิลทีวีเพือการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด     
ในชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอด       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิมเติม) ครังที 1   
ยุทธศาสตร์ที 7   หน้า 7  )      
(กองวิชาการฯ)      
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จัดซือเครืองวัดความแรงสัญญาณ จํานวน 4,100 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเครืองวัดความแรงสัญญาณ    
DE164ELAA41WE5ANTH - โมเดล bdee-000116    
ขนาด 17.00 x 27.00 x 9.5 cm. นําหนัก 1.2 kg.      
ใช้สําหรับตรวจสอบความแรงสัญญาณช่องต่างๆ      
ในการวางระบบ (MATV CATV) แสดงผลออกมา     
เป็นตัวเลข หน่วยวัดเป็น dBV ทําให้การทํางาน     
ระบบง่ายขึนสะดวกสบายด้วยขนาดเล็กกระทัดรัด      
นําหนักเบา พร้อมกระเป๋าใส่อย่างดี     
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิมเติม)ครังที 1 หน้า 148
   )(กองวิชาการฯ)     

จัดซือไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไมโครโฟนไร้สายพร้อม   
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย    
SVX88 Dual Diversity Receiver 1 เครือง และ    
SVX2/PG28 Handheld Transmitters 2 ตัว    
SVX88 Dual Diversity Receiver 8 selectable   
frequencies per band. Up to 4 compatible     
chanels per band. Offer two option     
1) single chanel deversity receiver.    
2) dual chanel deversity receiver.     
Antenna diversity ensures continuous reception.  
Balanced and unbalanced audio output.     
Adjustable Fixed antennaat front. External     
power supply. SVX handheld transmitter     
w/g 28 mic head 2 AA batteries-over 10 hours    
continous use. Selectable high/low output power.  
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 (เพิมเติม)ครังที 1 หน้า 146
(กองวิชาการฯ)    

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องถ่ายรูป EOS 6D จํานวน 65,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายรูป EOS 6D      
Body Mid-size SLR เซนเซอร์ CMOS ขนาดฟูลเฟรม    
ความละเอียด 20.2 พิกเซล ระบบประมวลผล DIGIC 5+    
IOS อัตโนมัติ 100 ถึง 25,600 Wi-Fi และ GPS ในตัว จํานวน 1 ตัว 
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิมเติม) ครังที 1
 หน้า 146 )(กองวิชาการฯ)       
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 21,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน   
ประมวลผล จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี   
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก    
(2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  
หรือดีกว่า ดังนี     
ในกรณีทีมีความจําแบบ Case Memory ไม่น้อยกว่า 2 MB   
ต้องมีความเร็วนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz มีหน่วย  
ประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit)   
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ    
Case Memory ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ  
ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกา  
ได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง   
มีความจําหลัก(RAM) ชนิดDDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย  
กว่า 8 GB 'มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุ  
ไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย มีจอภาพทีรองรับ   
ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel มีขนาด    
ไม่น้อยกว่า 12 นิว มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน  1 หน่วย  
มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)    
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจําปี 2560 ข้อ11 ณ วันที 21 เมษายน 2560)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิมเติม)ครังที 1
 หน้า 144 )    
(กองวิชาการฯ)    

จัดซืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Harddisk) จํานวน 5,300 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก    
(External Harddisk) Ext. 2.5" มีความจุ 4 TB หรือ 4000 GB   
เชือมต่อผ่านทาง USB 3.0/USB 2.0 Compatible สนับสนุนระบบ  
ปฏิบัตการ Windows 10,Windows 8 หรือWindows 10    
ขนาดสูง 21.5 มม. ความลึก 81.5 มม. ความกว้าง 110 มม.   
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิมเติม)ครังที 1 หน้า 146
)(กองวิชาการฯ)      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์   
ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น  ซึงไม่รวมถึง   
ค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง     
(กองวิชาการฯ)     
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งานบริหารงานคลัง รวม 11,667,560 บาท
งบบุคลากร รวม 8,919,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,919,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,835,860 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล   
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    
(กองคลัง)   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 99,540 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของ    
ของผู้บริหารเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ   
ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือนขันสูงของอันดับ   
และเงินเพิมอืน ๆ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    
(กองคลัง)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 157,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  
ตําแหน่งผู้บริหารระดับ 8 ขึนไป โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(กองคลัง)   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,598,400 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  
ให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในเทศบาล    
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    
(กองคลัง)   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 228,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่   
พนักงานจ้างทีปฎิบัติหน้าทีในเทศบาล    
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    
(กองคลัง)    

งบดําเนินงาน รวม 1,997,160 บาท
ค่าตอบแทน รวม 577,160 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   
นอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจํา    
และพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
หรือในวันหยุดราชการ    
(กองคลัง)    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 216,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล   
ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ     
(กองคลัง)    
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 311,160 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร     
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา     
(กองคลัง)    

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ    
ค่าทําแผ่นพับ ใบปลิว เอกสารด้านโฆษณาและ      
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดเก็บภาษี        
ค่าทําประกันภัยรถราชการภาคบังคับ      
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535      
และเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลระบบโปรแกรม    
สําเร็จรูประบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Gis) และ     
ระบบงานแผนทีและทะเบียนทรัพย์สินและรายจ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง   
(กองคลัง)      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
ในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร ค่าเบียเลียงเดินทาง     
ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนาม
บิน  และอืนๆ ทีเกียวข้อง 
(กองคลัง)    

โครงการสํารวจภาคสนาม จํานวน 150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และอืนๆ  
ทีเกียวข้อง ในการออกสํารวจภาคสนาม    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 7  หน้า 101
)    (กองคลัง)   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถ   
ใช้การได้ตามปกติโดยมีลักษณะเป็นการจ้างดําเนินการหรือ   
เป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซ่อมแซม   
โดย อปท.ดําเนินการจัดซือสิงของเอง     
(กองคลัง)    

ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 350,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ  เช่น      
กระดาษพิมพ์  กระดาษไข  สมุดเงินสดรับ – จ่าย        
บัญชีแยกประเภท ต่างๆ  กระดาษโรเนียว  ดินสอ      
ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ สก๊อตเทป แฟ้ม  ซอง     
กาว ลวดเย็บกระดาษ กระดาษพิมพ์เขียว กระดาษคาร์บอน    
ตรายาง  แบบพิมพ์ต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน  ใบอนุญาต       
ตัวตลาด อุปกรณ์เครืองเขียน และอืน ๆ ทีเกียวข้อง     
(กองคลัง)     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์   
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า ถ่านนาฬิกา    
และอืน ๆ ทีเกียวข้อง    
(กองคลัง)   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น   
แก้วนํา ไม้กวาด ถังขยะ ถ้วยชาม  ช้อน ชุดกาแฟ    
ถาด กาละมัง ถังใส่นํา กระดาษชําระ สบู่     
นํายาดับกลิน ตะกร้า ถุงพลาสติก นํายากําจัดยุง    
หรือแมลงสาบหรือหนูและอืนๆ ทีเกียวข้อง  (กองคลัง)    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้   
ตะปู ลวด เชือก สี ปูนซีเมนต์ ทราย ปูนขาว และอืนๆ ทีเกียวข้อง  
(กองคลัง)    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เช่น แบตเตอรี  ตลับลูกปืน  สายเบรค  หัวเทียน       
ยางนอก  ยางในรถ เครืองกรองอากาศ  นํากลัน    
ชินส่วนอะไหล่ต่างๆ  และอืนๆ  ทีเกียวข้อง    
(กองคลัง)   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น  
นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันเบรค  และ อืนๆทีเกียวข้อง    
(กองคลัง)   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    
เช่น แผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การยืนแบบภาษีฯ    
กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  โฟม    
และอืน ๆ  ทีเกียวข้อง     
(กองคลัง)    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น    
กระดาษคอมพิวเตอร์  ผ้าหมึก   แผ่นบันทึกข้อมูล     
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง   แผงแป้นพิมพ์     
เมนบอร์ด เมมโมรีชิพ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์    
แบบ Laser  เม้าส์  และอืน ๆ ทีเกียวข้อง    
(กองคลัง)    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในภารกิจของหน่วยงาน  
(กองคลัง)   
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบ  
อินเตอร์เน็ตและสือสารอืน ๆ ของเทศบาลนครแม่สอด     
(กองคลัง)   

งบลงทุน รวม 701,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 701,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 9,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเปิดแบบกระจก  
ขนาด 3 ฟุต จํานวน 2 หลังเป็นเงิน 9,000 บาทสําหรับงานจัดเก็บฯ 
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 149
)    (กองคลัง)     

2.จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 7,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้สําหรับเก็บเอกสารบานทึบแบบเลือน
จํานวน 2 หลัง เป็นเงิน 7,000 บาท สําหรับงานจัดเก็บฯ   
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 149
)    (กองคลัง)     

3.จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลือนกระจก  
ชนิด 2 บาน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 3 ตู้ สําหรับงานพัสดุ   
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที มท 0808.2/ว 1989ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 150
)    (กองคลัง)   

จัดซือเครืองทําลายเอกสาร จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทําลายเอกสาร     
แบบทําลายครังละ 10 แผ่น ขนาดทีกําหนด      
เป็นแบบทําลายขันตําต่อครัง ขนาดกระดาษทีย่อย     
ไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร จํานวน1เครือง      
สําหรับงานพัสดุฯ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 60)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 149
)    (กองคลัง)      
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จัดซือชันเก็บแฟ้ม จํานวน 9,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บแฟ้มชนิด 2 ชัน 20 ช่อง    
จํานวน 3 ตู้  สําหรับงานพัสดุ      
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย       
ที มท 0808.2/ว 1989ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 150
)    (กองคลัง)      

จัดซือตู้เหล็ก จํานวน 39,500 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก ขนาด 4 ลินชัก(มอก.)    
มีมือจับชนิดฝังคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
จํานวน 5 หลัง สําหรับงานแผนทีฯ     
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 150
)    (กองคลัง)     

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 13,500 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์/หน้าเมลามีน    
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 3 ตัว เป็นเงิน13,500 บาทสําหรับงานจัดเก็บฯ  
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 149
)    (กองคลัง)     

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 204,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 4 คัน(บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2560)     
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  
กระทรวงการคลัง มีนาคม 2560)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564  หน้า 338)        
(กองคลัง)     
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องคอมแพค จํานวน 18,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องคอมแพค จํานวน 2 ตัว    
เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digttal Camera)     
ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ    
(Image Sensor) มีระบบแฟลซในตัว       
สมารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก     
เมือข้อมูลเต็ม หรือเมือต้องการเปลียน สามารถ     
โอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้     
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล มีกระเป๋าบรรจุกล้อง สําหรับงานแผนทีฯ  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
วันที 21 เมษายน 2560         
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564  หน้า 352)           
(กองคลัง)       

ครุภัณฑ์สํารวจ
จัดซือเครืองวัดระยะทางแบบเลเซอร์ จํานวน 3,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองจัดระยะทางแบบเลเซอร์ จํานวน 1 เครือง 
 1.ระยะทางทีสามารถวัดได้ตังแต่ 0.05-200 เมตร     
 2.แบตเตอรีวัดระยะได้ไม่น้อยกว่า 5000 ครัง     
 3.ระบบปิดเครืองอัตโนมัต สําหรับงานแผนทีฯ     
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
วันที 21 เมษายน 2560  (กองคลัง)      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1
 หน้า 150)          
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.จัดซือคอมพิวเตอร์ จํานวน 132,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบท1ี จํานวน 6 เครือง คุณลักษณะดังนี    
  -  มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 CORE)
หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา  
ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จํานวน 1 หน่วย    
  -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 6  MB    
  -  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี    
 1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ    
 2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ    3. มีหน่วย
ประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB     
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB    
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย    
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย    
  -  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)   
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์    
  - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio    
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1
 หน่วย (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
วันที 21 เมษายน 2560 )     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
หน้า 151)        
(กองคลัง)    
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2.จัดซือคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
(แบบที2)จํานวน 3 เครือง    
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง CPUไม่น้อยกว่า 4      
แกนหลัก(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 thread)    
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย    
กว่า 3.2 Ghz จํานวน 1 หน่วย    
     - หน่วยประมวลผลกลาง CPU มีหน่วยความจํา    
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB    
     - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมี    
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี    
    1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผง    
วงจรหลักทีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า    
1 GB หรือ     
   2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตัง    
อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ    
 Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วย    
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า1 GB หรือ  
    3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตัง    
อยู่บนแผงวงจรหลักแบบ onoard Graphics ทีมี    
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB    
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือ    
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB    
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ((Hard Drive)ชนิดSATA    
หรือดีกว่า   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB    
จํานวน 1 หน่วย    
 - มี  DVD -RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย    
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย    (Network  -    
Interface  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า   
จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์    
   - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio   
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว  
จํานวน 1 หน่วย     
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
วันที 21 เมษายน 2560 )    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
หน้า 153)        
(กองคลัง)    
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จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction จํานวน 15,800 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์Multifunction   
แบบฉีดหมึก (inkjet) จํานวน 2 เครือง     
  - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,     
Coier,Scanner,Fax  ภายในเครืองเดียวกัน     
  - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  (Inkjet)      
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า     
4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi     
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33    
หน้าต่อนาที  (PPM) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)    
  - มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 15 หน้า    
ต่อนาที (PPM) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)     
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด 4 A(ขาวดํา-สี) ได้    
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า    
1,200x2,400 dpi     
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document feed)   
 - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา     
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา    
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์    
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)   
 แบบ 10/10 Base-t หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง   
 - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (wi-fi) ได้    
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom    
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom    
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
วันที 21 เมษายน 2560)       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 155) 
    
(กองคลัง)     
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จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ จํานวน 36,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์  
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 4  เครือง      
 - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier,   
Scanner และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน     
 - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED     
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า    
 128   MB      
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ    
ดีกว่ า   จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง      
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)   
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600Dpi   
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  27  หน้า    
ต่อนาที  (ppm)      
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้      
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า    
 1,200x1,200 dpi      
 -  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ       
 (Auto Document Feed)      
 - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้      
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา    
 - สามารถย่อขยายได้25 ถึง400 เปอร์เซ็นต์     
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
วันที 21 เมษายน 2560        
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1
 หน้า 155)          
(กองคลัง)      

จัดซือเครืองสแกนเนอร์ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด  A 4  
อัตโนมัติไม่น้อยกว่า50 แผ่น มีความละเอียดไม่น้อยกว่า600*600dpi
มีความเร็วไม่น้อยกว่า 8 dpi สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า
กระดาษ A4มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบ Parallel หรือUSB 2.0
หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สําหรับงานแผนทีฯ จํานวน 1 เครือง   
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 150
)    (กองคลัง)       
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จัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 69,600 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองสํารองไฟ     
 ขนาด 1kVA  12 เครือง      
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1KVA (630 Watts)    
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที      
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
วันที 21 เมษายน 2560       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1
 หน้า 156)          
(กองคลัง)      

งบรายจ่ายอืน รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 50,000 บาท

ค่าภาษีอากรถอนคืน
    เพือจ่ายเป็นค่าภาษีอากรและถอนคืน   
ให้แก่ผู้ชําระภาษีในกรณีทีเกิดความผิดพลาด   
ในการจัดเก็บภาษี และในกรณีทีได้รับการ   
ลดหย่อนในการอุทธรณ์และอืนๆ     
(กองคลัง)   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 13,837,240 บาท
งบบุคลากร รวม 10,302,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,302,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,719,960 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล    
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีโดยคํานวณ     
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน      
(สํานักปลัด)     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 76,080 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรายเดือน   
ของผู้บริหารเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ 
ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือนขันสูงของอันดับ  
และเงินเพิมอืน ๆ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    
(สํานักปลัด)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้า   
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยคํานวณ    
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน     
(สํานักปลัด)    

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,314,480 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา    
พร้อมทังปรับปรุงค่าจ้างประจํา ทีปฏิบัติงานในเทศบาล   
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน      
(สํานักปลัด)     
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,381,120 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่    
พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในเทศบาล      
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน       
(สํานักปลัด)     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 792,600 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว    
ให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติงาน โดยคํานวณตังจ่าย     
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน      
(สํานักปลัด)     

งบดําเนินงาน รวม 2,365,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   
นอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจํา    
และพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอก    
เวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ    
(สํานักปลัด)    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 120,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ    
พนักงานและลูกจ้างประจํา     
(สํานักปลัด)     

ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

 1. เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารและระเบียบกฎหมาย    
ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและ  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าทําประกันภัยรถราชการภาคบังคับ     
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.2535      
ค่าจ้างทําแผ่นพับ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา      
ค่าติดตังโทรศัพท์ และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ      
(สํานักปลัด)     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าของขวัญ   
ของรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าดอกไม้ ค่ากระเช้าของขวัญ   
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ    
ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และอืนๆ (สํานักปลัด)     
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โครงการจัดตังศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดตังจุดบริการ เช่น
โปสเตอร์ แผ่นพับ อาหาร นําดืม สําหรับเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานและ 
แจกจ่ายประชาชนตังจุดบริการ 7 วันอันตรายจํานวน 2 ครัง   
และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง      
(เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 6  หน้า 104
 ) (สํานักปลัด)     

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับเมือเกิดอัคคีภัยและสถานการณ์แผ่น
ดินไหวในเขตเทศบาลนครแม่สอด

จํานวน 100,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การรับมือเมือเกิดแผ่นดินไหวและสถานการณ์แผ่นดินไหวให้กับบุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน จํานวน 200 คน       
และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 (เพิมเติม) ครังที 1    
ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 16 )       
(สํานักปลัด)      

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมหน่วยงานอาสาสมัครกู้ภัย    
ให้สามารถเป็นกําลังเสริมหน่วยดับเพลิงได้ จํานวน 50 คน   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 (เพิมเติม) ครังที 1  
ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 15  )      
(สํานักปลัด)     

โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นต้องใช้ในการ   
ปฏิบัติหน้าทีของ อปพร. ตามโครงการหนึงตําบลหนึงทีมกู้ภัย   
(ตามหนังสือจังหวัดตาก ที มท 0611.ตก/2301      
ลงวันที 8 ธันวาคม 2548) เช่น ค่าฝึกอบรม  ค่าตัดชุด อปพร.   
ค่าจัดส่ง อปพร.เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์   
ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าทีของ อปพร. ค่านํามันเชือเพลิง
ไฟฉาย  กระบองสะท้อนแสง  เสือสะท้อนแสง เปลพยาบาลและ  
ค่าปฏิบัติหน้าทีรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนประจําจุดตรวจ   
7 วันอันตราย และอืน ๆทีเกียวข้อง       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564  (เพิมเติม) ครังที 1
    ยุทธศาสตร์ที 6 หน้า 124 )       
(สํานักปลัด)      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์    
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง     
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ เช่น     
เครืองพิมพ์ดีด เครืองโรเนียว  เครืองคอมพิวเตอร์     
เครืองปรินเตอร์  เครืองปรับอากาศ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ    
ทําปัมนํารถยนต์ดับเพลิง  รถบรรทุกนําทําสีรถยนต์     
ดับเพลิงรถยนต์บรรทุกนํา     
(สํานักปลัด)     
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ค่าวัสดุ รวม 980,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น   
กระดาษต่าง ๆ หมึกโรเนียว ปากกา ดินสอ    
ธงชาติ ตรายาง ค่าถ่ายเอกสาร  ค่านําดืม    
และอืน ๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงานใน    
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
และงานเทศกิจ (สํานักปลัด)    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในอาคารสถานี   
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า    
หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า บัลลาส สตาร์ทเตอร์ ถ่านไฟฉาย    
ถ่านวิทยุสือสารและอืนๆ (สํานักปลัด)    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว    
ภายในอาคารสถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ช้อนส้อม ถ้วยชาม     
แก้วนําไม้ถูพืนนํายาดับกลิน นํายาล้างห้องนําและอืนๆ 
(สํานักปลัด)     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการก่อสร้าง    
เช่น ไม้ ตะปู ลวด เชือก สี ปูนซีเมนต์ ทราย  ปูนขาว     
และ อืนๆ ทีเกียวข้อง ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(สํานักปลัด)     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน    
กรองเครือง กรองอากาศ  นํากลัน  หัวเทียน นํามันเบรค   
ฟิล์มกรองแสง ชินส่วนอะไหล่ต่างๆและอืนๆ ในการปฏิบัติงาน  
ของฝ่ายป้องกันฯ และงานเทศกิจ 
(สํานักปลัด)      

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ    
เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันหล่อลืน   
และอืนๆ ในการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันฯ และงานเทศกิจ  
(สํานักปลัด)     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    
ต่างๆ เช่น เคมีภัณฑ์ นํายาเคมีต่าง ๆ สําหรับใช้กับเครืองดับเพลิง
เวชภัณฑ์ยา พร้อมอุปกรณ์การปฐมพยาบาลและอืนๆ    
ในการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันฯ 
(สํานักปลัด)     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น    
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี รูปสี หรือขาวดําและอืนๆ   
ในการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันฯและงานเทศกิจ      
(สํานักปลัด)     

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายต่างๆ     
และอุปกรณ์อืนๆ เช่น เสือชุดผจญเพลิง หมวก รองเท้า  
เข็มขัด หน้ากากกรองควันพิษและอุปกรณ์ อืนๆ เช่น กระบองไฟ 
เสือกักสะท้อนแสงไฟฉายและอืนๆทีใช้ในงานเทศกิจ     
ในการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันฯ และงานเทศกิจ      
(สํานักปลัด)     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นดิสก์    
ในการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันฯ และงานเทศกิจ      
(สํานักปลัด)     

วัสดุอืน จํานวน 230,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ  เช่น  มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า  
ฟิล์มกันความร้อน หรือ ฟิล์มกรองแสงคลิปติดบัตรพลาสติกใส่บัตร 
ตราสัญลักษณ์ต่างๆ สายส่งนําดับเพลิง ท่อดูดนําดับเพลิง   
มือต่อจ่ายสายส่งนําดับเพลิง ข้อต่อท่อดูดนํา และวัสดุอืน ๆ   
ทีเกียวกับการดับเพลิงและอืนๆ ในการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันฯ  
(สํานักปลัด)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 675,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงานสถานี    
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
(สํานักปลัด)     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 250,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของหน่วยงานค่าบํารุง    
รักษามาตรสถานีดับเพลิงและมาตรวัดนําขนาด 4 นิว    
เพือบริการประชาชนทีประสบปัญหาภัยแล้ง      
(สํานักปลัด)     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของหน่วยงานสถานีป้องกัน    
และบรรเทาสาธารณภัย      
(สํานักปลัด)     

วันทีพิมพ์ : 16/10/2560  15:19:02 หน้า : 44/131



งบลงทุน รวม 1,170,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,170,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน
จัดชือพัดลมระบายควัน จํานวน 520,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดชือพัดลมระบายควัน     
ทีมีท่อสามารถเก็บพับได้ ขนาด 24 นิว จํานวน 3 เครือง   
เพือใช้ดูดอากาศระบายควันในทีเกิดเหตุเพลิงไหม้    
ทีเป็นอาคารทึบ หรือห้างสรรพสินค้า       
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย       
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1  
ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 143 )       
(สํานักปลัด)      

จัดซือตู้คอนเทรนเนอร์สําหรับฝึกดับไฟ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 250,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดชือตู้คอนเทรนเนอร์สําหรับฝึกดับไฟ  
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ใช้สําหรับฝึกพนักงานดับเพลิงและอาสาสมัคร 
สําหรับเข้าฝึกผจญเพลิงในอาคาร จํานวน 1 ตู้     
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1  
ยุทธศาสตร์ที 7  หน้า 143 )     
(สํานักปลัด)     

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
จัดซือเครืองสูบนําชนิดหาบหาม จํานวน 400,000 บาท
 จัดซือเครืองสูบนําชนิดหาบหาม2 สูบ 2 จังหวะ   
เครืองยนต์เบนซินไม่ตํากว่า 40 แรงม้า จํานวน 1 เครือง   
เพือช่วยในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ดูดนําท่วมขัง  
บรรเทาภัยแล้ง       
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย       
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 7  หน้า 348 ) 
(สํานักปลัด)      

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 8,000,950 บาท
งบบุคลากร รวม 6,351,450 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,351,450 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,100,400 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล    
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน      
(กองการศึกษา)    
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 122,430 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรายเดือน ของผู้บริหาร
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ ค่าตอบแทนราย
เดือน
ให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือนขันสูงของอันดับ และเงินเพิมอืน ๆ 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน     
(กองการศึกษา)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
(อํานวยการกลาง) และตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
(อํานวยการต้น)  (กองการศึกษา)     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะบุคลการทางการศึกษา     
(ตําแหน่งศึกษานิเทศก์)      
(กองการศึกษา)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,773,120 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง
ทีปฎิบัติหน้าทีในเทศบาล     
(กองการศึกษา)     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 186,300 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
ทีปฏิบัติหน้าทีในเทศบาล     
(กองการศึกษา)     

งบดําเนินงาน รวม 1,321,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ     
(กองการศึกษา)     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล    
(กองการศึกษา)     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
(กองการศึกษา)     

วันทีพิมพ์ : 16/10/2560  15:19:02 หน้า : 46/131



ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บเล่ม
หนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทําวารสาร แผ่นพับ แผ่นปลิวโปสเตอร์ 
ค่ารับวารสารต่าง ๆ ระเบียบกฎหมาย คู่มือปฏิบัติราชการ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าเบียประกันภัยรถราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาแรงงาน 
ทําของต่าง ๆ         
(กองการศึกษา)     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น  
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียม การใช้สนามบิน และอืน ๆ      
(กองการศึกษา)      

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ของเทศบาลนครแม่สอด เช่น วัสดุสํานักงาน ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครืองดืม ค่าจัดทําเอกสารประกอบการประชุม และอืนๆ ทีเกียวข้อง 
กับการดําเนินงานตามโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 109) 
(กองการศึกษา)     

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับครูผู้ช่วย จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการของ
พนักงานครูเทศบาลตําแหน่ง ครูผู้ช่วย เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืมผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าเบียเลียง 
ค่าเช่าทีพัก และอืน ๆทีเกียวข้องกับการดําเนินการตามโครงการ 
ทุกรายการถัวจ่ายกันได้     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 172) 
(กองการศึกษา)     

โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 300,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฎิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน
ของพนักงานครูเทศบาลและบุคคลากรทางการศึกษา  เช่น ค่าวัสดุสํานัก
งาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง  
และเครืองดืมผู้เข้ารับการอบรม ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าวัสดุเชือเพลิง 
และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการตามโครงการ ทุกรายการถัวจ่าย
กันได้(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3
 หน้า 172) 
(กองการศึกษา)     
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โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร วารสาร สือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ
กองการศึกษา ประกอบด้วย ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่
ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอสาร วารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ และอืน ๆ ทีเกียว
ข้องกับการดําเนินการตามโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 165) 
(กองการศึกษา)      

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลการทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษา เช่น วัสดุสํานักงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทน
วิทยากรค่าอาหารและเครืองดืมผู้เข้ารับการอบรม ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที
พัก ค่าพาหนะและอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการตาม
โครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 174) 
(กองการศึกษา)      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้การได้ตามปกติ โดยมี
ลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการหรือเป็นการจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกให้ดําเนินการซ่อมแซม โดย อปท.ดําเนินการจัดซือสิงของ
เอง 
(กองการศึกษา)     

ค่าวัสดุ รวม 495,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษต่าง ๆ หมึกโรเนียว
ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตรายาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่านําดืมและอืน ๆ
ทีใช้ในการปฎิบัติงานอืน ๆ ทีใช้ในการปฎิบัติงาน    
(กองการศึกษา)    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ ปลัก สวิทซ์ และอืน ๆ 
(กองการศึกษา)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม
ช้อนส้อม แก้วนํา ชุดถ้วยกาแฟ กระติกนําแข็ง จานรองแก้ว ถาด  
นํายาทําความสะอาด และอืน ๆ     
(กองการศึกษา)     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถ
ตัดหญ้า เช่น อะไหล่ เครืองยนต์แบตเตอรี ยางนอก ยางใน กรองเครือง
นํากลัน หัวเทียน และอืน ๆ      
(กองการศึกษา)     
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ ของรถยนต์   
รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า     
(กองการศึกษา)     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ เช่น เวชภัณฑ์
สําลี ผ้าพันแผล และอืน ๆ     
(กองการศึกษา)     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ และอืน ๆ     
(กองการศึกษา)     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์
กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ต่าง ๆ และอืน ๆ   
(กองการศึกษา)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 65,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของหน่วยงาน    
(กองการศึกษา)     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคม ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตและ
อืน ๆ     
(กองการศึกษา)     

งบลงทุน รวม 328,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 328,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสารบานเปิด จํานวน 12,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า
90 (กว้าง) x 40 (ลึก) x 180 (สูง) เซนติเมตร      
จํานวน 2 หลัง     
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 165) 
(กองการศึกษา)     
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จัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน 2 ชัน จํานวน 8,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือน ขนาดไม่น้อยกว่า
90 (กว้าง) x 40 (ลึก) x 180 (สูง) เซนติเมตร (ตามราคาท้องถิน) 
จํานวน 1 หลัง     
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 165) 
(กองการศึกษา)     

จัดซือโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา ขนาดความกว้าง 9 นิว พร้อมฐาน
ฐานรองโต๊ะหมู่ จํานวน 1 ชุด       
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 335) 
(กองการศึกษา)      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบํารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง      
(กองการศึกษา)      

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 151,789,060 บาท
งบบุคลากร รวม 96,546,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 96,546,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 81,339,170 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานครูเทศบาล    (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ที มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที 13 มิถุนายน 2560)    เพือจ่ายเป็นเงิน
เดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
ของพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)(กองการศึกษา)     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,344,030 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานครูเทศบาล  
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.4/ว 1157 
ลงวันที 13 มิถุนายน 2560)   
(กองการศึกษา)   

เงินวิทยฐานะ จํานวน 5,502,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่พนักงานครูเทศบาล     
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.4/ว 1157 
ลงวันที 13 มิถุนายน 2560)     
(กองการศึกษา)    
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 810,300 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้ลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา(ตําแหน่งภารโรง)      
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.4/ว 1157 
ลงวันที 13 มิถุนายน 2560)     
(กองการศึกษา)     

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 64,220 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ลูกจ้างประจํา
(ตําแหน่งภารโรง)       
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.4/ว 1157 
ลงวันที 13 มิถุนายน 2560)     
(กองการศึกษา)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,523,440 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทัวไป    
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.4/ว 1157 
ลงวันที 13 มิถุนายน 2560)      
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก  
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   
(กองการศึกษา)      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 963,660 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทัวไป     
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.4/ว 1157 
ลงวันที 13 มิถุนายน 2560)     
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก  
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     
(กองการศึกษา)     

งบดําเนินงาน รวม 28,290,140 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 21,000 บาท

 ค่าตอบแทนให่แก่ผู้ปฎิบัติงานให้เทศบาล เช่น ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานทีเกิดจาการปฏิบัติหน้าที    
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.4/ว 1157 
ลงวันที 13 มิถุนายน 2560)     
(กองการศึกษา)     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก  (ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน      
ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560)  
(กองการศึกษา)      
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ค่าใช้สอย รวม 17,577,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานสัปดาห์วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร
แม่สอด

จํานวน 30,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานทที พิธีเปิด-ปิด สนับสนุนการ
จัดบูธนิทรรศการการศึกษา การจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 
สังกัดเทศบาลนครแม่สอดและหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนทีเข้าร่วม
โครงการ 
วัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ค่าอาหาร อาหารว่าง เครือง
ดืม สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องใน
โครงการ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3   หน้า 131)
(กองการศึกษา)     

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร 
ค่าเครืองดืมสําหรับเจ้าหน้าที และผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าตกแต่งสถานที 
รายจ่ายอืน ๆทีจําเป็นในโครงการ ทุกรายการ         
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3   หน้า 132)
(กองการศึกษา)     
     

โครงการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

จํานวน 20,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าเดินทางค่าตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม   
สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ 
ทุกรายการถัวจ่ายกันได้      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564   ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 127)
(กองการศึกษา)     

โครงการประชุมคณะกรรมการบริการ ศพด. พัฒนาระบบบริหารสถาน
ศึกษาโดยใช้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน

จํานวน 20,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน  
ค่าเช่าทีพัก ค่าเดินทาง ค่าตกแตงสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือง
ดืม สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุม รายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ
ทุกรายการถัวจ่ายกันได้      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 125-
126(กองการศึกษา)     

โครงการพัฒนาวิชาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

จํานวน 20,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่าเดินทาง ค่า
ตกแต่งสถานที ค่าเครืองเสียง ค่าเกียรติบัตร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร ผู้มีเกียรติ และทีเกียวข้อง รายจ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในโครงการทุกรายการถัวจ่ายกันได้       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 127-
128)(กองการศึกษา)      
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 17,467,800 บาท
 6.1  ค่าอาหารกลางวัน   จํานวน  16,884,700  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียน   
ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด ระดับอนุบาล – ป.6   
จํานวน 200 วัน         
 เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครแม่สอด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทีรับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา จํานวน 245 วัน    
"ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560)        
 6.2 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน  583,100  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่ายโอนภารกิจ
จากกรมการศาสนา จํานวน 5 ศูนย์  อัตราคนละ 1,700 บาท  
"ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 139)
(กองการศึกษา)        

ค่าวัสดุ รวม 9,333,340 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ      
(กองการศึกษา)     

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 9,253,340 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม สําหรับเด็กก่อนประถมศึกษา  
และประถมศึกษา  ได้แก่       
  -  โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด  จํานวน 200 วัน     -  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด      จํานวน 260 วัน      
 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะ   ของกรม
ศาสนา จํานวน 260 วัน       
  -  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน    (สพฐ
.) จํานวน 200 วัน       
"ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560)  
(กองการศึกษา)       

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี ตะปู
เหล็ก ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ดิน ทราย และอืน ๆ     
(กองการศึกษา)     
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าการเกษตรต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครืองมือการเกษตรยา
กําจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์พืช และอืน ๆ      
(กองการศึกษา)      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ      
(กองการศึกษา)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,308,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน  (กองการศึกษา)    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 800,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของหน่วยงาน  (กองการศึกษา)    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 8,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน  (กองการศึกษา)    

งบลงทุน รวม 10,544,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,517,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซืออัฒจันทร์แบบพับเก็บได้ จํานวน 1,517,000 บาท
 เพือจัดซืออัฒจันทร์แบบพับเก็บได้ ความยาว 6 เมตร สูง 5 ชัน 
จํานวนไม่น้อยกว่า 50 ทีนัง/ชุด ทํางานด้วยระบบ Manual  พร้อม 
ชุดอุปกรณ์เคลือนย้ายอัฒจันทร์  สําหรับโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวา
สจํานวน 1 ชุด และโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จํานวน 2 ชุด  
รวมทังสิน 3 ชุด     
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  (เพิมเติม) ครังที1
                                                                                                     
  ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 170)     
(กองการศึกษา)     

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 9,027,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
1.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี      
"ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 140)
(กองการศึกษา)     
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2.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์     
"ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 140)
(กองการศึกษา)     

3.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส      
"ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560) 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 140)
(กองการศึกษา)     

4.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว      
"ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 140)
(กองการศึกษา)     

5.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ ฯ      
"ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 140)
(กองการศึกษา)     

โครงการก่อสร้างรัวด้านหน้าโรงเรียน พร้อมป้ายชือ จํานวน 1,984,100 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวโรงเรียน พร้อมป้ายชือ โรงเรียนเทศบาล
วัดมณีไพรสณฑ์ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบ 
แบบของเทศบาลนครแม่สอด     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติม)ครังที 1 ยุทศาสตร์
ที 3 หน้า 184)     
(กองการศึกษา)     
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โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์การกีฬาและนันทนาการ โรงเรียน
เทศบาลวัดชุมพลคีรี

จํานวน 6,043,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 
วัดชุมพลคีรี รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ 
ของเทศบาลนครแม่สอด      
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 จํานวน 457,000 บาท  
และก่อหนีผูกพันประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561  
จํานวน 6,043,000 บาท รวมทังสิน 6,500,000 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทศาสตร์ที 3 หน้า 309) 
(กองการศึกษา)     

งบเงินอุดหนุน รวม 16,408,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,408,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 16,408,000 บาท

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับค่าอาหารกลางวัน  ให้แก่    1
. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) 
จํานวน  200  วัน         
 2. โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)   
จํานวน 200 วัน       
"ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560)  
(กองการศึกษา)       

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 12,356,750 บาท
งบบุคลากร รวม 9,949,750 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,949,750 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 9,311,350 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลเป็นเงินเดือนและเงิน 
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.4/ว 1157
 
ลงวันที 13 มิถุนายน 2560)    
(กองการศึกษา)    

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินวิทยฐานะให้แก่  
พนักงานครู (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน    
ที มท 0809.4/ว 1157ลงวันที 13 มิถุนายน 2560)     
(กองการศึกษา)     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 571,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่พนักงานครูเทศบาล    
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.4/ว 1157 
ลงวันที 13 มิถุนายน 2560)      
(กองการศึกษา)     
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งบลงทุน รวม 2,407,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,407,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู รอบโรงเรียน จํานวน 407,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง และปรับปรุงรางระบายนํารูปตัวยู  
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   
สยามบรมราชกุมารี ตามแบบแปลนและประมาณการ  
เทศบาลนครแม่สอด       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 35 )       
(กองการศึกษา)       

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์การกีฬาและนันทนาการของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

จํานวน 2,000,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 
เฉลิมพระเกียรติฯ รายละเอียดตามแบบแปลนและ   
รายการประกอบแบบของเทศบาลนครแม่สอด      
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 จํานวน 1,000,000 บาท 
และก่อหนีผูกพันประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561  
จํานวน 2,000,000 บาท รวมทังสิน 3,000,000 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทศาสตร์ที 3 หน้า 309 ) 

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 50,183,790 บาท
งบดําเนินงาน รวม 44,183,790 บาท
ค่าใช้สอย รวม 43,763,790 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ เช่น   
ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือจัดทําวารสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว 
โปสเตอร์ ค่ารับวารสารต่าง ๆ ระเบียบกฎหมาย คู่มือปฏิบัติราชการ  
ค่าธรรมเนียม และลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ  
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมา-  แรงงานทําของต่าง ๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาบริการเช็คและบริการบํารุง 
รักษาเครืองปรับอากาศ เครืองเล่น-วิทยาศาสตร์และอืน ๆ   
(กองการศึกษา)     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 18,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าทีและครูแกนนํา  
ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดกิจกรรม
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม การ
ปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว. 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560)  
(กองการศึกษา)     
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โครงการการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคหนือประจําปี 
2561

จํานวน 3,000,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  
ค่าเบียเลียงค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหาร ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง
เหมาบริการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเกียรติบัตร ค่า
เอกสาร ค่าคู่มือ 
การแข่งขัน ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด / ปิด และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องในโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 (เพิมเติม)ครัง
ที 1 หน้า 55)       
(กองการศึกษา)       

โครงการเข้าค่ายทางวิชาการ จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิด ค่าสถานที ค่าตกแต่งสถานที ค่าเครืองเสียง ค่าเกียรติบัตร
ค่าของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม สําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ  วิทยากร และผู้มีเกียรติ ค่าเบียเลียงครูผู้ควบคุม นักเรียนและผู้
เกียวข้อง
รายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 47 )
(กองการศึกษา)      

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถินระดับประเทศ จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดทําข้อสอบ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเอกสาร คู่มือในการทําข้อสอบ  
รางวัลนักเรียนเกียรติบัตรสําหรับผู้เข้าแข่งขัน ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบแข่งขันของนักเรียน ผู้ควบคุม
และผู้เกียวข้อง รายจ่ายอืน ๆทีจําเป็นในโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกัน
ได้    (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3
  หน้า 121 )
(กองการศึกษา)      

โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาต่างประเทศ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร
ค่าเครืองดืมสําหรับเจ้าหน้าที และผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าตกแต่งสถานที
ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าตอบแทนกรรมการ 
รายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 110 )
(กองการศึกษา)     

โครงการคัดลายมืองามตามแบบไทย จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าอาหาร  
ค่าเครืองดืมสําหรับเจ้าหน้าที และผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าตกแต่งสถานที 
ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าเกียรติบัตร รายจ่ายอืน ๆ   
ทีจําเป็นในโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3   หน้า 112
 )(กองการศึกษา)      
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โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกัด

จํานวน 3,000,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างครูต่างประเทศ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความ  
เชียวชาญด้านภาษา รวมถึงสถาบันการศึกษา มาสอนภาษาต่างประเทศ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดตลอดปี
การศึกษา     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3   หน้า 111
 )(กองการศึกษา)     

โครงการจัดกิจกรรมคนสร้างภาพ จํานวน 25,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้มีเกียรติ  
ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเกียรติบัตร โล่รางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าตกแต่งสถานที ค่าเครืองเสียง และอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับการดําเนินงานโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3   หน้า 138
 )(กองการศึกษา)     

โครงการจัดกิจกรรมลานคนเก่ง จํานวน 25,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้มีเกียรติ  
ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเกียรติบัตร โล่รางวัล เงินรางวัล    
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตกแต่งสถานที     
ค่าเครืองเสียง และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานโครงการ 
ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ (กองการศึกษา)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 133 )   
  
     

โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จํานวน 25,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้มีเกียรติ  
ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเกียรติบัตร โล่รางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าตกแต่งสถานที ค่าเครืองเสียง และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินงานโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้          
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 136) 
(กองการศึกษา)     

โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถินระดับประทศ จํานวน 150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงครู นักเรียนและผู้ทีเกียวข้อง ค่าเช่าทีพัก 
ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที ค่าเช่าเต้นท์ ค่าวัสดุสํานัก
งาน
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญของรางวัล เงิน
รางวัลค่าเกียรติบัตร ค่าของทีระลึก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนัก
เรียน 
ผู้ควบคุม /ผู้ทีเกียวข้องและรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ 
ทุกรายการถัวจ่ายกันได้     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 3    หน้า 123
 )(กองการศึกษา)     
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โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถินระดับภาคเหนือ จํานวน 250,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงครู นักเรียนและผู้ทีเกียวข้อง ค่าเช่าทีพัก 
ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที ค่าเช่าเต้นท์ ค่าวัสดุสํานัก
งานค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญของ
รางวัล เงินรางวัลค่าเกียรติบัตร ค่าของทีระลึก และค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางของนักเรียน 
ผู้ควบคุม /ผู้ทีเกียวข้องและรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ 
ทุกรายการถัวจ่ายกันได้          
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 122 )
(กองการศึกษา)      

โครงการจัดตังโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 4,000,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าจ้าง
ครู/เจ้าหน้าทีธุรการ ค่าอาหาร ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าวัสดุ
การศึกษาและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องในโครงการ ทุกรายการถัวจ่าย
กันได้(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1  
ยุทธศาสตร์ที 3 หน้า 21)     
(กองการศึกษา)     

โครงการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
แม่สอด

จํานวน 100,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที พิธีปิด-ปิด สนับสนุนการ 
จัดบูธนิทรรศการการศึกษา การจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชนทีเข้าร่วมโครงการ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าอาหาร อาหารว่างเครืองดืม สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องในโครงการทุกรายการถัวจ่ายได้    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 114 )
(กองการศึกษา)     

โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร
ค่าเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าตกแต่งสถานที ค่าโล่/เกียรติ
บัตรรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3   หน้า 120
 )(กองการศึกษา)     

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนทีสําเร็จการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิด ค่าสถานที ค่าตกแต่งสถานที ค่าเครืองเสียง ค่าเกียรติบัตร
ค่าของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม สําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ  วิทยากร และผู้มีเกียรติ รายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ   
ทุกรายการถัวจ่ายกันได้      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 114 )
(กองการศึกษา)      
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โครงการเปิดฉายภาพยนต์ เรือง โครงการปิดทองหลังพระ จํานวน 25,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้มีเกียรติ  
ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเกียรติบัตร โล่รางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าตกแต่งสถานที ค่าเครืองเสียง และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินงานโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 134 )
(กองการศึกษา)     

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร ค่าวัสดุสํานักงาน  
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุการเกษตร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมสําหรับ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ  
ทุกรายการถัวจ่ายกันได้     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3   หน้า 51 )
(กองการศึกษา)     

โครงการวันครู จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน/ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่/โล่  
เกียรติบัตร ของขวัญ วัสดุ อุปกรณ์ในพิธีสงฆ์ /ของทีระลึก/ค่าอาหาร 
และเครืองดืม ค่าตกแต่งสถานที ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าปัจจัยไทยธรรม 
รายจ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 119 )
(กองการศึกษา)     

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 31,610,790 บาท
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 24.1  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา    จํานวน 
 100,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 5 โรงเรียน ๆ ละ 
20,000  บาท              
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว. 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560) 
(กองการศึกษา)        
 24.2  ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน     จํานวน  84,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์ความเร็วสูงสําหรับโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 5 โรงเรียน   
แยกเป็นระบบ ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาทต่อปี ระบบ Wifi  
โรงเรียนละ 7,200 บาทต่อปี        
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว. 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560) 
(กองการศึกษา)        
 24.3  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน   จํานวน 
 500,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครแม่สอด จํานวน 5 โรงเรียน ๆ ละ 100,000 บาท  
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม การ
ปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว. 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560) 
(กองการศึกษา)        
 24.4  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   จํานวน 
 250,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครแม่สอด จํานวน 5 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท  
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน) (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว. 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560) 
(กองการศึกษา)        
 24.5  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น ฐาน
ในการพัฒนาท้องถิน (SBMLD)      เพือจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
โรงเรียนทีเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดก
ารศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน (SBMLD)        
  - โรงเรียนทีเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนในสังกัด 
จํานวน  2,000,000  บาท
เทศบาลนครแม่สอด โรงเรียนละ 500,000 บาท  เป็นเงิน 2,000,000
 บาท        
  - โรงเรียน SBMLD ดีเด่น โรงเรียนละ 250,000 บาท  เป็นเงิน จํานวน 
 250,000  บาท
250,000 บาท        
(ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนจัดสรร)     
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว. 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560) 
(กองการศึกษา)        
 24.6  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินที  จํานวน 
 100,000  บาท
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น       
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
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ทีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ในระดับสถานศึกษา และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครแม่สอด สถานศึกษาละ 50,000 บาท 
(ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนจัดสรร)     
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว. 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560) 
(กองการศึกษา)        
 24.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ   จํานวน 
 1,250,000  บาท
โรงเรียนในสังกัด        
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด โรงเรียนละ 250,000 บาท
(ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนจัดสรร)    
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม การ
ปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว. 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560) 
(กองการศึกษา)        
 24.8  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  จํานวน 
 75,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด 
โรงเรียนละ 15,000 บาท        
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน) (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว. 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560) 
(กองการศึกษา)        
 24.9 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน    จํานวน  100,000  
บาท
ในสถานศึกษา        
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครแม่สอด โรงเรียนละ 50,000 บาท   
(ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนจัดสรร)     
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว. 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560) 
(กองการศึกษา)        
 24.10 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้าน    จํานวน  50,000  
บาท
การท่องเทียวในสถานศึกษา        
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการ 
ท่องเทียวในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด    
โรงเรียนละ 50,000 บาท        
(ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนจัดสรร)    
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว. 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560) 
(กองการศึกษา)        
 24.11 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน   จํานวน 
 500,000  บาท
การสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
"สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียง"        
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน 
การสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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"สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนละ 100,000 บาท         
(ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนจัดสรร)     
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว. 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560) 
(กองการศึกษา)        
 24.12  ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน    จํานวน  2,244,900  
บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าปัยจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน โรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ  
1,000บาท/คน/ปี   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราคนละ  
3,000 บาท/คน/ปี            
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว. 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560) 
(กองการศึกษา)        
 24.13  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบ  จํานวน 
 24,106,890  บาท
การศึกษาขันพืนฐาน        
 เพือจ่ายเป็นใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบ 
การศึกษาขันพืนฐาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด  
1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  เป็นเงิน 13,024,800 บาท 
2. ค่าหนังสือเรียน    เป็นเงิน  3,711,910  บาท    
3. ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน   เป็นเงิน  2,005,580  บาท 
4. ค่าเครืองแบบนักเรียน   เป็นเงิน 2,083,030 บาท   
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   เป็นเงิน 3,281,570 บาท  
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน"  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว. 3310 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560) 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 139
)(กองการศึกษา)        

โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร 
ค่าเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าตกแต่งสถานที ค่าโล่/เกียรติ
บัตร รายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3   หน้า 120
 )(กองการศึกษา)     

โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถินระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษา
ท้องถินที 17

จํานวน 150,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดทําข้อสอบ ค่าตอบแทน-
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเอกสาร คู่มือในการทําข้อสอบ  
รางวัลนักเรียนเกียรติบัตรสําหรับผู้เข้าแข่งขัน ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบแข่งขันของนักเรียน ผู้ควบคุม
และผู้เกียวข้อง รายจ่ายอืน ๆทีจําเป็นในโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกัน
ได้(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3
  หน้า 121 )
(กองการศึกษา)     

โครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 20,000 บาท
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 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
ค่าตอบแทน ค่าทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทางวิทยาการ ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าอาหาร เครืองดืม เกียรติบัตร ของทีระลึก และผู้เกียวข้อง   
รายจ่ายอืน ๆ ทีจะเป็นในโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3   หน้า 110
 )(กองการศึกษา)     

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที ค่าสมนาคุณ
วิทยากร 
ค่าอุปกรณ์สําหรับการอบรมค่าจัดทําคู่มือต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ค่าเอกสารประกอบการอบรม เกียรติบัตรผู้เข้า
อบรม 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร 
ค่าเช่าทีพัก รายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 171 )
(กองการศึกษา)     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดย
มีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการหรือเป็นการจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกให้ดําเนินการโดย อปท.ดําเนินการจัดซือสิงของเอง   
(กองการศึกษา)      
      

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ทางการ
ศึกษา เช่น กระดาษ กระดาษโรเนียว กระดาษ
ไข หมึก ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ เอกสารตํารา วัสดุจัดทําข้อสอบ
นักเรียน และอืน ๆ ทีเกียวข้อง    
(กองการศึกษา)   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ สาย
ไฟฟ้า ปลัก สวิทซ์ หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง    
(กองการศึกษา)     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ อิฐ หิน ทราย ปูนซีเมนต์ 
กระเบืองหลังคาสังกะสี ท่อนํา ตะปูและอืน ๆ ทีเกียวข้อง      
(กองการศึกษา)    

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ      
(กองการศึกษา)    
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ รูปสีหรือขาวดํา และอืน ๆ ทีเกียวข้อง   
 
(กองการศึกษา)   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส ผ้าหมึกพิมพ์   
หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ต่าง ๆ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง   
(กองการศึกษา)     

งบลงทุน รวม 6,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 800,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 800,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ 
หรือซ่อมกลาง     
(กองการศึกษา)     

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯและพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด จํานวน 2,000,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯและพิพิธภัณฑ์นคร
แม่สอดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลนครแม่สอด 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 2,000,000 บาท 
และก่อหนีผูกพันประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562  
จํานวน 4,000,000 บาท รวมทังสิน 6,000,000 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 3
 หน้า 20 )      
(กองการศึกษา)      

โครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิงแวดล้อมทีปังกรรัศมี
โชติ

จํานวน 3,000,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
และสิงแวดล้อมทีปังกรรัศมีโชติ     
ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลนครแม่สอด  
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 3,000,000 บาท 
และก่อหนีผูกพันประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562  
จํานวน 7,000,000 บาท รวมทังสิน 10,000,000 บาท   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 (เพิมเติม)ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที  3
 หน้า 20)     
(กองการศึกษา)     

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทีดิน รวมถึงรายจ่ายเพือดัดแปลงต่อเติม  
หรือปรับปรุงสิงก่อสร้าง     
(กองการศึกษา)     
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 11,007,520 บาท
งบบุคลากร รวม 8,527,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,527,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,966,080 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุง 
ประจําปีให้พนักงานเทศบาลโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 157,020 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรายเดือน  
ของผู้บริหารเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ   
ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือนขันสูงของอันดับ   
และเงินเพิมอืน ๆ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 169,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ตามระเบียบ 
ทีกําหนดให้เบิกจ่ายได้ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 920,040 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง ลูกจ้างประจําพร้อมเงินปรับปรุงประจําปี 
แก่ลูกจ้างประจํา ทีปฏิบัติงานในเทศบาลโดยคํานวณตังจ่ายไว้  
ไม่เกิน 12 เดือน  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 17,160 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้รับตาม 
ระเบียบฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,036,500 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานในเทศบาล  
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 261,420 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าที 
ในเทศบาล โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

งบดําเนินงาน รวม 1,051,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 451,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับบุคลากรทีปฏิบัติงานในหน่วย  
บริการสาธารณสุข ค่าตอบแทนและอืนๆ ทีเกียวข้อง   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในกรณี  
ปฏิบัติงานเร่งด่วนจําเป็นพิเศษ นอกเวลาราชการปกติ หรือในวันหยุด
ราชการ(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกจ่าย 
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้อง
ถิน(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 31,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่ผู้ทีมีสิทธิในการเบิก 
จ่ายตามระเบียบฯ  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ  
ปรับปรุงระบบประปา รวมถึงการบํารุงรักษาและซ่อมแซม    
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร   
และนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าทีในสังกัดกองสาธารณสุข  
และสิงแวดล้อม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการให้
ความรู้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด ได้แก่ การจัดอบรม/ประชุม 
โดยการพบปะพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็น และทํากิจกรรมต่างๆ   
เพือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยและด้านสังคมทีดีขึน 
รวมถึง ค่าวัสดุโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้อง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น และเกียวเนืองกับโครงการ    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ครังที 1)   
ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 70)   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ  
หรือวัสดุทีต้องเปลียนตามอายุการใช้งาน และวัสดุอุปกรณ์ทีอยู่ใน  
ความรับผิดชอบทีเกียวข้อง เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในการดําเนินงาน เช่น กระดาษ  
ปากกา ตรายาง นําดืม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ และอืนๆ  
ทีเกียวข้องในสํานักงาน  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีใช้ในการดําเนินงาน   
เช่น หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ สายไฟ ไมโครโฟน ลําโพง  
และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆทีจําเป็น และเกียวข้อง   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวทีใช้ในการดําเนินงาน  
เช่น ถ้วยชาม แก้วนํา กระติกนํา ถาดรองกระดาษชําระ ผ้าเช็ดมือ   
และวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น และเกียวข้อง  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน  
ชินส่วนอะไหล่ และอืนๆ ทีเกียวข้อง  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทีใช้ในการดําเนินงาน   
เช่น หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น และเกียวข้อง 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายสําหรับ ซือ แลกเปลียนหรือกรณีอืนใด เพือให้ได้มาซึง  
กรรมสิทธิในวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นเกียวกับการปฏิบัติงาน 
ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงานกองสาธารณสุขฯ  
รับผิดชอบดูแล และอืนๆ ทีเกียวข้อง ในกิจการงานอืน และ  
งานสาธารณะทีอยู่ในความรับผิดชอบกองสาธารณสุขฯ  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายค่าบริการนําประปาทีใช้สําหรับสถานที ทีกองสาธารณสุขฯ  
รับผิดชอบดูแลเช่น สุสานหลวง สุสานบ้านเหนือ ตลาดสดบ้านเหนือ   
และศูนย์บริการสาธารณสุขคลีนิกชุมชนอบอุ่น   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ในการติดต่อราชการของ 
กองสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุขคลีนิกชุมชนอบอุ่น   
และอืนๆ ทีเกียวข้อง  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต ในการติดต่อราชการ   
ค้นคว้าข้อมูลงานของกองสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข 
คลีนิกชุมชนอบอุ่น และอืนๆ ทีเกียวข้อง   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

งบลงทุน รวม 1,429,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,429,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือชันเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บแฟ้มชนิด  40  ช่อง  จํานวน 2 หลัง  
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 164
)(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    

จัดซือตู้เอกสารสไลด์แบบมีกระจก ชนิด 2บาน2ชัน จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการให้
ความรู้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด ได้แก่ การจัด
อบรม/ประชุม โดยการพบปะพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็น และทํา
กิจกรรมต่างๆ     
เพือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยและด้านสังคมทีดีขึน  
รวมถึง ค่าวัสดุโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้อง และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น และเกียวเนืองกับโครงการ    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม ครังที 1)   
ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 70)   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

จัดซือโต๊ะ-เก้าอีคอมพิวเตอร์ จํานวน 4,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะ - เก้าอี คอมพิวเตอร์  จํานวน 1 ชุด 
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 164
)(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    
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จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 13,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี  จํานวน 2 ชุด   
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 164
)(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

จัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าขาว จํานวน 3,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์หน้าขาว    
ขนาด 75*120*75 เมตร ใช้ในการออกหน่วยเคลือนที  2 ตัว  
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 164
)(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถยนต์กระบะ 4 ประตูพร้อมหลังคา จํานวน 1,000,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์กระบะ 4 ประตู เครืองยนต์ดีเซล   
แบบดับเบิลแค๊บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า2,400 ซี.ซี    
ขับเคลือน 2 ล้อ เป็นกระบะสําเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบ   
ดับเบิลแค๊บ 4 ประตู   จํานวน 1 คัน   
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 166
)(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 295,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน ในการใช้งานควบคุม  
ป้องกันโรคไข้เลือดออก  จํานวน  5   เครือง   
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์)   
คุณลักษณะ ดังนี   
1. ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร ต่อชัวโมง   
2. ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร   
3. กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 164
)(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองขยายเสียงชนิดเคลือนที จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียงชนิดเคลือนทีกําลังส่ง 
ไม่น้อยกว่า  300  วัตต์ มีไมค์ลอย อย่างน้อย 2 ตัวมีช่องเสียบ   
USB,SD Card หรือ CD ใช้แบตเตอรีแห้ง  และสามารถชาร์ตไฟ
ได้ จํานวน 1 ชุด  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 164
)(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จํานวน 14,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายรูป ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล   
จํานวน 1 เครือง    
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 163
)(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือตู้นําดืม (ร้อน-เย็น) จํานวน 6,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้นําดืม(ร้อน-เย็น) 2 ก๊อก แบบถังควํา   
จํานวน 1 เครือง เพือให้บริการประชาชนทีเข้ามาติดต่อในส่วน
งานบริการ(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 164
)(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ    จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน 1 เครือง    
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี    
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก หรือ 8 แกน
เสมือน โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
จํานวน 1 หน่วย    
 - หน่วยประมวลผลกลาง มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB    
 - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี    
   1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ    
   2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ    
   3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB    
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB    
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย    
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย    
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์    
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio   
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว    
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 166
)(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    
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จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา จํานวน 21,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด  
คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ ดังนี   
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก จํานวน 1 หน่วย  
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง ดังนี   
     1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
    
     2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GH
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาความสามารถในการประมวลผลสูง
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB   
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยกิต ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย   
  - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366/768 Pixel  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว   
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย   
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)    
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย   
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 165
)(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก inkjet Printer จํานวน 7,900 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)   
 จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะพืนฐาน    
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200*1,200 dpi    
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)    
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4     
ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)    
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4     
ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm)     
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า   
  
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    
 - สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom     
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น    
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT)    
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 166)    
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    
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งานโรงพยาบาล รวม 385,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

 เพือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ครูผู้นําออกกําลังกายในรูป  
แบบการเต้นแอโรบิค   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที 2    
แผนงานสาธารณสุข หน้า 229)    
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวทีใช้ในการดําเนินงาน   
เช่น กระติกนํา ถาดรอง  แปรงขัดพืน ไม้กวาด กระดาษชําระ ผ้าเช็ดมือ 
และวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น และเกียวข้อง   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน   
นํามันดีเซล นํามันเครือง นํามันเบรค และวัสดุอืนๆ ทีจําเป็นและเกียว
ข้อง(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 25,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ   
เช่น แอลกอฮอล์ สายยาง เวชภัณฑ์ ผ้าพันแผลหลอดแก้ว เคมีภัณฑ์ 
กระดาษกรอง ออกซิเจน และวัสดุอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 7,185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,615,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,650,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 4,500,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีสาธารณสุข   
สําหรับให้บริการในศูนย์บริการสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่น   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการให้ความรู้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคนิวล๊อค จํานวน 150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน สําหรับแพทย์ พยาบาล   
และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายา รวมถึงค่าใช้จ่าย   
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ในโครงการให้ความรู้   
ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคนิวล๊อค    
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1    
ยุทธศาสตร์ที 2  หน้า 71)   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   
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ค่าวัสดุ รวม 1,965,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในสํานักงาน เช่น เครืองเขียน กระดาษแฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ   
สิงพิมพ์ทีได้มาจากการซือหรือจ้างพิมพ์ ตรายาง นําดืม และ  
วัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงขัดพืน ไม้กวาด   
ไม้ถูพืน ผ้าปูโต๊ะนํายาดับกลิน ทีควําจาน-แก้วแบบฝาปิด    
กล่องพลาสติกเก็บของ ถุงขยะ ถุงขยะอันตราย สายยาง และ   
วัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี   
ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หัวเทียน หม้อนํารถยนต์  
กันชน นํามันจาระบี  เบาะรถยนต์ และวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น  
และเกียวข้อง   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,900,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ   
ซึงเป็นเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยาและยาสําหรับผู้มารับบริการในศูนย์บริการฯ   
และวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น และเกียวข้อง  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายไวนิล   
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เทปบันทึก เสียงและภาพ  
แผ่นป้าย และวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น และเกียวข้อง   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เมาท์ แป้นพิมพ์ ลําโพง    
แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกแฟลซ์ไดรฟ์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์   
เมนบอร์ด และวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น และเกียวข้อง    
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    
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งบลงทุน รวม 570,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทีคลีนิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าติดตังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
ภายในคลีนิกชุมชนอบอุ่น  
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1  
ยุทธศาสตร์ที 2  หน้า 69)  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 470,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการจัดทําป้ายคลีนิกชุมชนอบอุ่น (ป้ายหินอ่อน) จํานวน 150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทําป้ายบริเวณด้านหน้าอาคาร  
คลีนิกชุมชนอบอุ่น   
ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 231) 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานทีคลีนิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานทีคลีนิกชุมชนอบอุ่น 
และอืนๆทีเกียวเนืองกับโครงการ   
ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1    
ยุทธศาสตร์ที 2  หน้า 61)   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

ติดตังระบบไฟฟ้าตู้ MDB คลีนิกชุมชนอบอุ่น จํานวน 120,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าติดตังตู้ MDB คลีนิกชุมชนอบอุ่น และอืนๆ  
ทีเกียวเนืองกับโครงการ   
ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1    
ยุทธศาสตร์ที 2  หน้า 70)   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,700,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 1,700,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 1,700,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 1,700,000 บาท

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยต่าง ๆ  เช่น อัคคีภัย  
วาตภัย  อุทกภัย ภัยหนาว โดยจ่ายเป็นเงิน เครืองอุปโภค-บริโภค  
เครืองนุ่งห่ม ผ้าห่ม วัสดุก่อสร้าง และอืน ๆ ทีเกียวข้อง    
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 232)  
(กองสวัสดิการสังคม)       

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 13,133,400 บาท
งบบุคลากร รวม 12,420,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 12,420,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,761,220 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล    
พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี    
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
 (กองช่าง)                               

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 143,700 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรายเดือน    
ของผู้บริหารเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ  
ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือนขันสูงของอันดับ  
และเงินเพิมอืน ๆ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน     
(กองช่าง)              

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล   
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน     
(กองช่าง)            

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,394,940 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทัง   
ปรับปรุงค่าจ้างประจําทีปฏิบัติงานในเทศบาล    
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน 
 (กองช่าง)             

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,585,740 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้แก่   
พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในเทศบาล    
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
(กองช่าง)             
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพิมให้แก่พนักงาน   
จ้างทีปฏิบัติงานในเทศบาล โดยคํานวณ    
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  (กองช่าง)             

งบดําเนินงาน รวม 712,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 311,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     
ของพนักงานและลูกจ้าง
  (กองช่าง)               

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 189,600 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล   
ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 
(กองช่าง)               

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 92,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ   
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา 
 (กองช่าง)             

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารและระเบียบกฎหมาย ค่าเย็บเล่ม   
เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ค่าจ้างทําแผ่นพับ ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการตรวจแบบแปลน และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ
(กองช่าง)       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
(กองช่าง)             

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   
และครุภัณฑ์สํานักงาน  เช่น เครืองพิมพ์ดีด      
เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์      
เครืองสํารองไฟ  เครืองขยายเสียง รถยนต์     
รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า  เตาต้มยาง เครืองสูบนํา      
เครืองปัมนํา  เป็นต้น 
(กองช่าง)                 
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษถ่ายเอกสาร    
กระดาษการ์ดสี  ปากกา ดินสอ  ยางลบ ไม้บรรทัด     
นํายาลบคําผิด ตรายาง ทีเหลาดินสอ ถ่ายเอกสาร      
และอืน ๆ  เป็นต้น  
(กองช่าง)                

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แก้วนํา    
จานรอง  เข่ง  สบู่  ไม้กวาด  ช้อน กะละมัง นํายาล้างจาน     
(กองช่าง)             

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น       
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์สําหรับ    
เครืองคอมพิวเตอร์  หมึกคอมพิวเตอร์  เม้าส์  เป็นต้น      
(กองช่าง)             

ค่าสาธารณูปโภค รวม 61,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 35,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ทีเกิดขึนในระหว่าง   
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
(กองช่าง)              

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 26,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต    
และการสือสารอืนๆ 
(กองช่าง)                

งานไฟฟ้าถนน รวม 22,033,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างทําวารสาร   
ค่าแผ่นพับ  ใบปลิว ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา      
ค่าจัดทําประกันภัยรถราชการ และ    
ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ 
(กองช่าง)     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   
และครุภัณฑ์สํานักงาน  เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองสํารองไฟ    
เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครืองขยายเสียง    
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า  เตาต้มยาง เครืองสูบนํา    
เครืองปัมนํา  เป็นต้น  
(กองช่าง)        
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ค่าวัสดุ รวม 1,320,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์    
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า     
ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เป็นต้น (กองช่าง)      

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  หิน ปูนซีเมนต์  ทราย   
ท่อนํา  เหล็กเส้น จอบ เสียม สิว  และอุปกรณ์ประปา (กองช่าง)       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี    
ยางนอก ยางใน เพลา นํามันเบรค หัวเทียน ไขควง     
หม้อนํารถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  ชินส่วนอะไหล่ต่าง ๆ และอืน ๆ    
(กองช่าง)             

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนต่าง ๆ   
เช่น  นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน   นํามันเครือง และอืน ๆ     
(กองช่าง)            

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครืองแบบ    
เสือ  กางเกง  ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด  หมวก (กองช่าง)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาอาคารโกดังกองช่าง      
(กองช่าง)             

งบลงทุน รวม 20,553,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,757,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 250,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล   
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที พิมพ์แบบแปลนย่อ-ขยาย พร้อมสแกนเนอร์สี
และขาว-ดํา  จํานวน 1 เครือง    
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564  หน้า 330)    
(กองช่าง)             
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จัดซือเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 4*4 เมตร จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต็นท์ผ้าใบ พร้อมโครงเหล็ก    
อุปกรณ์ครบชุด ขนาด 4*4 เมตร พร้อมตราสัญลักษณ์เทศบาล   
จํานวน 20 หลัง     
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564  หน้า 330)    
(กองช่าง)          

จัดซือเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 4*8 เมตร จํานวน 300,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต็นท์ผ้าใบ พร้อมโครงเหล็ก    
อุปกรณ์ครบชุด ขนาด 4*8 เมตร พร้อมตราสัญลักษณ์เทศบาล  
จํานวน 10 หลัง     
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564  หน้า 330)    
(กองช่าง)          

จัดซือบันไดอลูมิเนียม จํานวน 9,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือบันไดอลูมิเนียม สูง 7 ฟุต จํานวน 3 ตัว 
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564  หน้า 330)    
(กองช่าง)          

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเหล็ก จํานวน 1,920,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล)  แบบกระบะเหล็ก    
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 ซี.ซี.กําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํา
กว่า170 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จํานวน 1 คัน 
(คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564   หน้า 337)    
(กองช่าง)    

จัดซือรถบรรทุก แบบธรรมดา (ดีเซล) จํานวน 800,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน    
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี.ซี.กําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํา
กว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน  
(คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564  หน้า 337)  
(กองช่าง)     
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือเครืองตบดิน จํานวน 21,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตบดิน  ชนิดเครืองยนต์เบนซิน   
นําหนักของเครืองตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม แรงอัดบดไม่น้อยกว่า
5 ตัน ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 5,000 ครังต่อนาที  จํานวน 1 เครือง 
(คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564  หน้า 345)    
(กองช่าง)          

จัดซือสว่านไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสว่านไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาดความเร็วรอบ 
ไม่น้อยกว่า 4,000 รอบ/นาที จํานวน 2 เครือง     
(คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564  หน้า 345)   
(กองช่าง)           

ครุภัณฑ์โรงงาน
จัดซือเลือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ จํานวน 6,900 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ   
ขนาด 9 นิว  ขับเคลือด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า    
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที  จํานวน 1 เครือง 
(คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564  หน้า 345)    
(กองช่าง)    
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด     
จํานวน 2 เครือง  มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี     
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4CORE)   
  
หรือ 8 แกนเสมือน (8Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา     
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย     
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory      
ขนาดไม่น้อยว่า 8 MB      
 - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด     
อย่างหนึงหรือดีกว่า ดังนี     
 1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา   
  
 ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ     
 2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล     
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วย     
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ     
 3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก      
แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลัก     
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB      
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด      
ไม่น้อยกว่า 8 GB     
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด     
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย     
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย     
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)      
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง     
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์     
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า     
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย     
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2560)     
  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564  หน้า 348)     
(กองช่าง)     
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จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 42,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก     
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 2 เครือง  มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี     
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2CORE)   
  
จํานวน1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึงหรือดีกว่า ดังนี     
 1. ในกรณีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB     
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz     
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก ไม่น้อยกว่า 8แกน  หรือ     
 2. ในกรณีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB     
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz     
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถ     
ในการประมวลสูง     
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด      
ไม่น้อยกว่า 8 GB     
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB    
 
จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า   
  
120 GB จํานวน 1 หน่วย     
 - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel     
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว     
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย     
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000      
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง     
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย     
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2560)     
  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564  หน้า 348)     
(กองช่าง)     

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (A3) จํานวน 23,700 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (A3)    
จํานวน 3 เครือง  มีคุณลักษณะดังนี     
 - มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi     
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)     
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ  USB 2.0   
หรือดีกว่าจํานวน1 ช่อง     
 - สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น     
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2560)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564  หน้า 348)  
(กองช่าง)     
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จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 12,900 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง  
ถังหมึกพิมพ์  จํานวน 3 เครือง  มีคุณลักษณะดังนี      - เป็นเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์จากโรงงาน   - มีความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi      - มีช่องเชือมต่อ (Interface) 
แบบ Parallel หรือ  USB 2.0   
หรือดีกว่าจํานวน 1 ช่อง      
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ 
ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น      
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2560)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564  หน้า 348)   
(กองช่าง)      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ   
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ    
ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง    
(กองช่าง)    

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 16,796,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม หอนาฬิกา(บริเวณวงเวียนหน้าทีว่า
การอําเภอแม่สอด)

จํานวน 264,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม หอนาฬิกา    
(บริเวณวงเวียนหน้าทีว่าการอําเภอแม่สอด)    
ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 91)     
(กองช่าง)    

โครงการทําเครืองหมายบนผิวทางจราจรภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 1,500,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด   
ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 92)     
(กองช่าง)    

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 110,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณชุมชนสันต้นปิน 
ถึงชุมชนศาลปู่แดง ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 85)     
(กองช่าง)    
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โครงการปรับปรุงไฟสาธารณะบริเวณหน้าเทศบาลฯ ถึงหน้าโรงเรียน
เทศบาลวัดชุมพลคีรี

จํานวน 200,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงไฟสาธารณะบริเวณหน้าเทศบาลฯ  
ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี     
ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า 245)
(กองช่าง)     

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จนเรศวรมหาราช จํานวน 500,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสวนสาธารณะสวนสมเด็จ   
พระนเรศวรมหาราช ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า 246)
(กองช่าง)    

โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร ภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 1,900,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณ  
หลังโรงพยาบาลแม่สอดและบริเวณแยกฟูจิ     
ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 เพิมเติม ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 80)      
(กองช่าง)     

โครงการปรับปรุงอาคาร ททท.เดิมเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 4,975,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร ททท.เดิมเป็นสํานักงาน   
เทศบาลนครแม่สอด    
ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564  (เพิมเติม) ครังที 1  
ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า 87)     
(กองช่าง)    

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนและไหล่ทางภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 1,500,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซ่อมแซมถนนและไหล่ทางภายในเขต
เทศบาลนครแม่สอด ตามแบบแปลนและประมาณการ   
ของเทศบาลนครแม่สอด (ก่อหนีผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
พ.ศ. 2560 จํานวน 500,000 บาท และก่อหนีผูกพันประจําปีงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2561 จํานวน 1,500,000 บาท รวมทังสิน 2,000,000
 บาท(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1  
ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 79)   (กองช่าง)     

โครงการก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด(บริเวณถนนดอนแก้ว 
ซอย 3)

จํานวน 44,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ  
ถนนดอนแก้ว ซอย 3 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 24 เมตร 
ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า 233)
(กองช่าง)     
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โครงการก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด(บริเวณถนนสองแคว
ใต้ ซอย 5/1)

จํานวน 677,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ  
ถนนสองแควใต้ ซอย 5/1 ทางเข้าโรงสูบนํา (บ้านลุงเมือง)   
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 342 เมตร     
ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า 233)
(กองช่าง)     

โครงการก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด(บริเวณถนนสองแคว
เหนือ ซอย 10)

จํานวน 297,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ  
ถนนสองแควเหนือ ซอย 10  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร    
ระยะทาง 150 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า 233)
(กองช่าง)      

โครงการขยายสะพานคลองห้วยแห้ง หลังโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จํานวน 1,500,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าขยายสะพานคลองหลังโรงเรียนเทศบาล   
วัดมณีไพรสนฑ์ ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า 238)
(กองช่าง)    

โครงการปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด(บริเวณซอยสิริวรรณ) จํานวน 458,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
บริเวณซอยสิริวรรณ (ตลาดสดนครแม่สอด) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 295 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า 234)
(กองช่าง)     

โครงการปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด(บริเวณถนนตาล
เดียว)

จํานวน 935,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
บริเวณถนนตาลเดียว ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ระยะทาง 454 เมตร 
ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า 234)
(กองช่าง)     

โครงการปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด(บริเวณถนน
ประสาทวิถี ซอย 11 )

จํานวน 253,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
บริเวณถนนประสาทวิถี ซอย 11 เชือมถนนบ้านทุ่ง ผิวจราจรกว้าง  
4-6 เมตร  ผิวจราจรกว้าง 4-6 เมตร ระยะทางรวม 169 เมตร  
ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 234) 
(กองช่าง)     
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โครงการปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด(บริเวณถนน
ประสาทวิถี ซอย 7)

จํานวน 364,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
บริเวณถนนประสาทวิถี ซอย 7 (ซอยบ้านสวน) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 233.8 เมตร     
ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า 234)
(กองช่าง)     

โครงการปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด(บริเวณถนนอินทรคีรี 
16)

จํานวน 550,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
บริเวณถนนอินทรคีรี 16 (ตรอกนายขาว) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ระยะทาง 330 เมตร     
ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1  หน้า 234)
(กองช่าง)     

โครงการปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด(บริเวณถนนอินทรคีรี
ซอยบ้านป้าขันทอง-อินทรคีรีซอย8)

จํานวน 769,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
บริเวณถนนออินทรคีรีซอยบ้านป้าขันทอง-อินทีคีรีซอย 8     
หน้าวัดบุญวาสผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 511 เมตร    
ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 234)    
(กองช่าง)    

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่สอด     จํานวน  24,000  
บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่สอดโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด   
(บ้านนายปลายโรงแรมพรพิชาญ์)       
2. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่สอด     จํานวน  26,000  
บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่สอดโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด  
(บริเวณบ้านป้ามาย ซอยอินทรคีรี 7)       
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งานสวนสาธารณะ รวม 690,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 690,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ   
จัดสวนสาธารณะ  ค่าจ้างทําวารสาร  ค่าเย็บเล่ม  เข้าปก      
แผ่นพับ  ใบปลิว ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา      
ค่าจัดทําประกันภัยรถราชการ และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ      
(กองช่าง)    

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 200,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช    
ดอกไม้/พันธุ์ไม้ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัด    
ศัตรูพืช และสัตว์ อาหารสัตว์ สปริงเกอร์ (กองช่าง)    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 340,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช     
นําตกสวนสมเด็จพระนเรศวรฯ ฯลฯ  (กองช่าง)    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 90,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสระนําหลังศาล    
นําตกสวนสมเด็จฯ ฯลฯ (กองช่าง)   
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 17,225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 17,225,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 17,180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 17,100,000 บาท

  - ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย  
จํานวน 17,000,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยระยะเวลา 5 ปี  
ตามหนังสือเทศบาลนครแม่สอด ที ตก 52103/2206   
ลว.17 สิงหาคม 2559 และหนังสือจังหวัดตาก ที ตก 0023.3/33850 
ลว.19 สิงหาคม 2559 โดยก่อหนีผูกพัน 5 ปี     
คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นจํานวนเงิน 16,990,750 บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เป็นจํานวนเงิน 16,990,750 บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นจํานวนเงิน 16,990,750 บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นจํานวนเงิน 16,990,750 บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็นจํานวนเงิน 16,990,750 บาท  
รวมเป็นเงินทังสิน   84,953,750  บาท       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 224) 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)       
 
 - โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดตลาด ถนน     จํานวน 
100,000 บาท
และสถานทีสาธารณะในเขตเทศบาลนครแม่สอด     เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆในโครงการ(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 223)
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการธนาคารขยะ จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ  
ทีจําเป็นและเกียวเนืองกับโครงการธนาคารขยะ     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  (เพิมเติม) ครังที 1)  
ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 68)    
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงขัดพืน ไม้กวาด  
ไม้ถูพืน ถุงขยะ ทีตักผง เข่ง ถุงมือยาง สายยาง กล่องพลาสติกเก็บของ 
ตะกร้าเก็บของ และวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น และเกียวข้อง  
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ทินเนอร์  
แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม  
จอบ ชะแลง เสียม ขวาน เหล็กเส้น ท่อต่างๆ อุปกรณ์ประปาและ  
วัสดุอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น และเกียวข้อง    
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 25,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น ถุงมือ  
ถุงดํา นํายาเคมีภัณฑ์ต่างๆ นํายากําจัดแมลงวัน นํายา EM    
และวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น และเกียวข้อง    
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายไวนิล 
กระดาษโปสเตอร์ พู่กันและสี เสียงและภาพ รูปสีหรือขาวดํา  
ทีได้จากการล้าง อัด ขยาย และวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น และเกียวข้อง 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายต่าง ๆ เช่น รองเท้า หมวก  
เสือ ถุงมือ และวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น และเกียวข้อง    
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    

งานบําบัดนําเสีย รวม 31,040,140 บาท
งบบุคลากร รวม 4,053,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,053,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,141,800 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล   
ประจําปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน                             
(กองช่างสุขาฯ)   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 115,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรายเดือน    
ของผู้บริหารเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ  
ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือนขันสูงของอันดับ  
และเงินเพิมอืน ๆ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน     
(กองช่างสุขาฯ)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    
(กองช่างสุขาฯ)    

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 467,340 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทัง   
ปรับปรุงค่าจ้างประจําทีปฏิบัติงานในเทศบาล    
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน     
(กองช่างสุขาฯ)    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,028,100 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่   
พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในเทศบาล    
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน      
(กองช่างสุขาฯ)    
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเพิมให้แก่พนักงาน   
จ้างทีปฏิบัติงานในเทศบาล โดยคํานวณ    
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน      
(กองช่างสุขาฯ )    

งบดําเนินงาน รวม 12,804,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 106,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     
ของพนักงานและลูกจ้าง  (กองช่างสุขาฯ )    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล   
ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ   (กองช่างสุขาฯ )     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ   
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา  (กองช่างสุขาฯ )    

ค่าใช้สอย รวม 11,883,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 11,833,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ    จํานวน  300,000   บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   
เช่น  ค่าจ้างทําวารสาร  ค่าเย็บเล่ม  เข้าปก  แผ่นพับใบปลิว    
สติกเกอร์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมา 
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ  
หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกลําเหมืองและลําห้วย 
ทีตืนเขินและแหล่งนําสาธารณะประโยชน์ ค่าจ้างเหมาแรงงาน 
บุคคลภายนอก ในการตัดต้นไม้ กิงไม้และตัดหญ้าในลําห้วย
สาธารณะ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในจ้างเหมารังวัด ฯลฯ        
2. ค่ากําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล จํานวน  10,000,000   บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ากําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล     
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด  (กองช่างสุขาฯ )       
3. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
จํานวน 1,533,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย    
สถานีสูบนํา สถานีกําจัดขยะมูลฝอยบริเวณโรงเก็บปุ๋ยและ   
สถานีต้นแบบผลิตนํามันเชือเพลิงจากขยะ เทศบาลนครแม่สอด    
(กองช่างสุขาฯ )       

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าบริการจอดรถ  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลัย    
ช่อดอกไม้ กระเช้าของขวัญ (กองช่างสุขาฯ )    

วันทีพิมพ์ : 16/10/2560  15:19:03 หน้า : 93/131



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์    
ทรัพย์สินอืน ทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น เครืองพิมพ์ดีด     
เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองสํารองไฟ (กองช่างสุขาฯ )    

ค่าวัสดุ รวม 680,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ หมึก   
กระดาษการ์ดสี  ปากกา ดินสอ  ยางลบ ไม้บรรทัด    
นํายาลบคําผิด ตรายาง ทีเหลาดินสอ ถ่ายเอกสาร     
และอืนๆ ทีเกียวข้อง (กองช่างสุขาฯ )   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์    
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า     
ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า บัลลาลส (กองช่างสุขาฯ )    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้กวาด    
ไม้ถูพืน ผงซักฟอก  เข่ง  ถ้วยชาม แก้วนํา ช้อนส้อม นํายาล้างจาน  
นํายาล้างห้องนํา นํายาทําความสะอาดพืน จานรอง ฯลฯ     
(กองช่างสุขาฯ )    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูนซีเมนต์ ทราย   
ท่อนํา เหล็กเส้น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี  แปรงทาสี   
 และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (กองช่างสุขาฯ )    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี    
ยางนอก ยางใน เพลา นํามันเบรค หัวเทียน ไขควง นํากลัน  
หม้อนํารถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  ชินส่วนอะไหล่ต่าง ๆ     
สัญญาณไฟฉุนเฉิน ฯลฯ (กองช่างสุขาฯ )    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนต่าง ๆ    
เช่น  นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน   นํามันเครือง      
นํามันหล่อลืน นํามันจาระบี ฯลฯ (กองช่างสุขาฯ )    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น   
นํายาต่างๆ เคมัภัณฑ์ นํายากําจัดแมลงวัน นํายา EM    
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ ฯลฯ (กองช่างสุขาฯ )      

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร และพันธุ์ไม้ เช่น   
จอบ พลัว สายยาง ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ (กองช่างสุขาฯ )    
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์
พู่กัน ฟิล์มถ่ายรูป รูปสี หรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด    
ขยายภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (กองช่างสุขาฯ )    

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า    
หมวก เสือ ถุงมือ ฯลฯ (กองช่างสุขาฯ)    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น       
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์สําหรับ แป้นพิมพ์    
เครืองคอมพิวเตอร์  หมึกคอมพิวเตอร์  เม้าส์  ฯลฯ      
 (กองช่างสุขาฯ)    

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ เช่น ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก    
คลิปติดบัตร พลาสติกใส่บัตรตราสัญลักษณ์ต่างๆ    
แผงกันจราจร กรวยจราจร บันไดไม้ไผ่ บันไดอะลูมิเนียม    
และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้องกับงานกําจัดขยะมูลฝอย    
และงานบําบัดนําเสียและอืนๆ ฯลฯ  (กองช่างสุขาฯ)    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 135,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานทีกําจัดขยะ และค่าไฟฟ้า   
บริเวณสถานีสูบนํา      
(กองช่างสุขาฯ)    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่านําประปาบริเวณสถานีสูบนํา    
(กองช่างสุขาฯ)    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ทีเกิดขึนในระหว่าง   
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน  เป็นรายเดือน      
(กองช่างสุขาฯ)    

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต    
และการสือสารอืนๆ ของเทศบาลนครแม่สอด ฯลฯ    
(กองช่างสุขาฯ)    
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งบลงทุน รวม 12,782,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 329,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถจักรยานยนต์ จํานวน 102,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี   
จํานวน 2 คัน    
(คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 7   หน้า 159 )    
(กองช่างสุขาฯ)    

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 27,500 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กฺโลวัตต์   
เครืองยนต์เบนซิน ประกอบด้วย    
(1) แผงสวิทซ์ 1 อัน    
(2) โวลท์มิเตอร์ 1 อัน    
(3) แอมมิเตอร์ 1 อัน    
(4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขัว 1 ชุด    
(5) สวิตซ์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน    
(6) คัตเอาต์ 1 อัน    
(7) ทีเสียบปลัก 2 จุด    
(8) ไฟ AC 220 โวลท์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตช์    
(9) มีเครืองควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage
Regulation Control)โดยมีอัตราการเปลียนแปลง ไม่เกิน + 5 , 5%
(คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 7  หน้า 159 )    
(กองช่างสุขาฯ)    

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ  
ซ่อมกลาง  (กองช่างสุขาฯ)     

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 12,453,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู ถนนบ้านทุ่ง ซอย 3/11 จํานวน 518,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนบ้านทุ่ง ซอย3/11 ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 251) 
(กองช่างสุขาภิบาล)    

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู ถนนบ้านทุ่ง ซอย 3/6.1 จํานวน 740,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนบ้านทุ่ง ซอย 3/6.1 ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 251) 
(กองช่างสุขาภิบาล)     
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู ถนนบ้านทุ่ง ซอยบ้านแม้ว จํานวน 421,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนบ้านทุ่ง ซอยบ้านแม้ว ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 251) 
(กองช่างสุขาภิบาล)    

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู ถนนร่วมแรง ซอย 3 จํานวน 607,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนร่วมแรง ซอย 3 ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 251) 
(กองช่างสุขาภิบาล)     

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู ถนนศรีพานิช ซอย 6 จํานวน 1,511,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนศรีพานิช ซอย 6 ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 251) 
(กองช่างสุขาภิบาล)     

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู ถนนสมัครสรรพการ ซอยที 1 จํานวน 406,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนสมัครสรรพการ ซอยที 1 ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 251) 
(กองช่างสุขาภิบาล)     
     

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู ถนนสมัครสรรพการ ซอยที 2 จํานวน 438,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนสมัครสรรพการ ซอยที 2 ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 251) 
(กองช่างสุขาภิบาล)     

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู ถนนสองแควใต้ ซอย 2/3 จํานวน 618,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
สองแควใต้ ซอย 2/3  ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 251) 
(กองช่างสุขาภิบาล)    

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู ถนนอินทรคีรี ซอย 10 จํานวน 181,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนอินทรคีรี ซอย 10 ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 251) 
(กองช่างสุขาภิบาล)     

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู ถนนอินทรคีรี ซอย 21 จํานวน 425,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนอินทรคีรี ซอย 21 ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 251) 
(กองช่างสุขาภิบาล)     
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู ถนนอินทรคีรี ซอย 21 (ตลาดบ้าน
เหนือ)

จํานวน 418,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
ถนนอินทรคีรี ซอย 21 (ตลาดบ้านเหนือ) ตามแบบแปลน   
ของเทศบาลนครแม่สอด     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 251) 
(กองช่างสุขาภิบาล)     

โครงการปรับปรุงท่อระบายนํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก (MAIN HOLE) ภายใน
เขตเทศบาลนครแม่สอด

จํานวน 949,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู 
สองแควใต้ ซอย 2/3  ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 239) 
(กองช่างสุขาภิบาล)     

โครงการปรับปรุงท่อระบายนําภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด บริเวณถนน
ชิดลม ซอย 4

จํานวน 2,726,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายนําภายใน  
เขตเทศบาลนครแม่สอด ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 249 )
(กองช่างสุขาภิบาล)     

โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายนําภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 2,495,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงฝาท่อระบายนําภายใน   
เขตเทศบาลนครแม่สอด ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแม่สอด 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า249) 
(กองช่างสุขาภิบาล)    

งบรายจ่ายอืน รวม 1,400,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 1,400,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 1,400,000 บาท

    เงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบําบัดนําเสีย 
เทศบาลนครแม่สอดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560    
    เพือสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบําบัดนําเสีย
เทศบาลนครแม่สอดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560     
ตามหนังสือองค์การจัดการนําเสีย ที ทส 1304/574      
ลงวันที 24 พฤษภาคม 2560        
(กองช่างสุขาฯ)     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 7,537,600 บาท
งบบุคลากร รวม 5,471,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,471,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,796,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล   
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน     
(กองสวัสดิการสังคม)    
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 71,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรายเดือน   
ของผู้บริหารเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ  
ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานผู้ได้รับเงินเดือนขันสูงของอันดับ  
และเงินเพิมอืน ๆ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    
(กองสวัสดิการสังคม)      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ   
พนักงานเทศบาล โดยคํานวณตังจ่ายไว้   
ไม่เกิน 12 เดือน 
 (กองสวัสดิการสังคม)   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,243,700 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง   
ทีปฏิบัติงานในเทศบาล โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
(กองสวัสดิการสังคม)    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 240,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว    
ให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในเทศบาล     
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน     
(กองสวัสดิการสังคม)    

งบดําเนินงาน รวม 712,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,600 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 1,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการชุมชน     
 ทัง 20 ชุมชน ในเขตเทศบาล      
(กองสวัสดิการสังคม)    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีมีคําสังให้มา  
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ     
(กองสวัสดิการสังคม)    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้พนักงานเทศบาล   
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ    
(กองสวัสดิการสังคม)    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,600 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   
ของพนักงานและลูกจ้างประจํา     
(กองสวัสดิการสังคม)   
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ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทําเอกสาร    
ค่าเย็บเล่มเข้าปก ทําแผ่นพับ ใบปลิวและอืนๆ ทีเกียวข้อง   
(กองสวัสดิการสังคม)     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง   
ไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร    
ค่าลงทะเบียน และอืน ๆ ทีเกียวข้อง    
(กองสวัสดิการสังคม)    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้    
สามารถใช้การได้ตามปกติโดยมีลักษณะเป็นการจ้าง     
ผู้รับจ้างดําเนินการหรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  
ให้ดําเนินการซ่อมแซมโดย อปท.ดําเนินการจัดซือสิงของเอง   
(กองสวัสดิการสังคม)     

ค่าวัสดุ รวม 282,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ ปากกา    
หมึกโรเนียว ค่านําดืม ค่าเอกสารและอืนๆ ทีเกียวข้อง   
(กองสวัสดิการสังคม)     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์    
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เครืองขยายเสียง     
โทรโข่ง และอืนๆทีเกียวข้อง     
(กองสวัสดิการสังคม)    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถังขยะ     
แก้วนํา กาต้มนํา ถ้วย ชาม ช้อนและอืนๆ ทีเกียวข้อง    
(กองสวัสดิการสังคม)    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น     
ค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียนและอืนๆ ทีเกียวข้อง   
(กองสวัสดิการสังคม)     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 44,400 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น    
นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครืองและอืนๆ ทีเกียวข้อง  
(กองสวัสดิการสังคม)    
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น     
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด      
ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง หรือภาพ      
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดํา     
ทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม      
ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่      
ฟิล์มภาพยนตร์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม      
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป และ อืน ๆ ทีเกียวข้อง     
(กองสวัสดิการสังคม)     

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น   
ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้าบูทและอืน ๆ ทีเกียวข้อง   
(กองสวัสดิการสังคม)   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์    
แป้นพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์ คอมพิวเตอร์  ผ้าหมึก    
และอืน ๆทีเกียวข้อง     
(กองสวัสดิการสังคม)    

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ  เช่น วาล์วปิด–เปิดแก๊ส    
มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า และอืนๆ ทีเกียวข้อง    
(กองสวัสดิการสังคม)    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 18,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ ในการติดต่อ   
ประสานงานราชการ ของหน่วยงาน     
(กองสวัสดิการสังคม)    

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้   
ระบบอินเตอร์เน็ต และการสือสารอืน     
(กองสวัสดิการสังคม)    
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งบลงทุน รวม 1,353,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,353,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดหาผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตังของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)

จํานวน 200,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตัง จํานวน 1 แห่ง   
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า  84)     
(กองสวัสดิการสังคม)      

จัดซือเก้าอีสํานักงานพนักงาน จํานวน 36,400 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเก้าอีสํานักงานพนักงานลักษณะเก้าอีหุ้มหนัง  
สวิงหลัง จํานวน 13 ตัว ตัวละ 2,800 บาท       
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 143
) (กองสวัสดิการสังคม)                

จัดซือชันเก็บเอกสาร 20 ช่อง จํานวน 2,600 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าชันเก็บเอกสาร 20 ช่องขนาดไม่น้อยกว่า 922x311x945
 มล. จํานวน 1 ตัว       
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 143
) (กองสวัสดิการสังคม)      

จัดซือชุดตู้บานเลือน จํานวน 26,800 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าชุดตู้บานเลือน ขนาดไม่น้อยกว่า
1,187x408x1,756 มล. จํานวน 4 ชุด ชุดละ 6,700 บาท  
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 143
) (กองสวัสดิการสังคม)      

จัดซือชุดโต๊ะประชุม 10 ทีนัง จํานวน 41,500 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าชุดโต๊ะประชุม 10 ทีนังขนาดไม่น้อยกว่า 200x420x75
 มล.  จํานวน 1 ชุด      
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 143
) (กองสวัสดิการสังคม)        
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จัดซือตู้เอกสาร 2 บานเปิดสูง จํานวน 12,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตู้เอกสาร 2 บานเปิดสูงขนาดไม่น้อย
กว่า 916x458x1,830 มล.  จํานวน 3 หลัง หลังละ 4,000 บาท     
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 143
) (กองสวัสดิการสังคม)       

จัดซือโต๊ะสํานักงานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 44,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าโต๊ะสํานักงานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต ขนาดไม่น้อย
กว่า 1,075x668x750 มล. จํานวน 10 ตัว ตัวละ 4,400 บาท    
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 143
) (กองสวัสดิการสังคม)                     

จัดซือโต๊ะเหล็กเสริมข้างมีล้อ จํานวน 11,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าโต๊ะเหล็กเสริมข้างมีล้อขนาดไม่น้อยกว่า 390x500x600
 มล. จํานวน 4 ตัว ตัวละ 2,800 บาท    
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 143
) (กองสวัสดิการ
สังคม)                                                                                            
                                                                                                     
                                                        
                                                                                                     
                                                                         

โต๊ะสํานักงานเหล็กขนาด 5 ฟุต จํานวน 13,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าโต๊ะสํานักงานเหล็กขนาด 5 ฟุต ขนาดไม่น้อย
กว่า 1,530x770x750 มล. จํานวน 2 ตัว ตัวละ 6,600 บาท   
(เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที 22 มิถุนายน 2552)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 143
)(กองสวัสดิการ
สังคม)                                                                                            
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 952,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคป   
รถยนต์กระบะ 4 ประตู ขนาด 1 ตัน       
ปริมาณกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุด 
ไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 4 ล้อ เป็นกระบะสําเร็จรูป   
ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคป 4 ประตู     
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง มีนาคม 2560)       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  (เพิมเติม) ครังที 1
 หน้า 141)(กองสวัสดิการสังคม)                 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 14,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า มีคุณลักษณะ ดังนี  
มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสํารอง
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จํานวน 5 เครือง เครืองละ 2,800
 บาท  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจําปี 2560 ข้อ11 ณ วันที 21 เมษายน 2560)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 หน้า 143
) (กองสวัสดิการสังคม)             

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 5,600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี    เพือจ่าย
เป็นค่าแรงในการก่อสร้างทีอยู่อาศัยให้กับประชาชน 
ในเขตเทศบาลทีมีฐานะยากจน เพือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 270) 
(กองสวัสดิการสังคม)                            

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดย
ยึดหลักการออมและถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ด่วนทีสุดที มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 ได้แก่  
การจัดอบรม/ประชุมให้ความรู้เกียวกับกองทุนต่างๆ เช่น เป็นค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุโครงการ ค่าป้ายโครงการค่า
วัสดุ             อุปกรณ์การอบรม ค่าลงทะเบียน ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร  
ค่าตอบแทนวิทยากร และอืนๆทีเกียวข้อง        
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 268)
(กองสวัสดิการสังคม)      
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โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 500,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการ  
/กิจกรรม ด้านการแข่งขันกีฬาได้แก่ การจัดอบรม / ประชุม โดยการ 
จัดแข่งขัน กีฬาประเภทต่างๆ เช่น จ่ายเป็นเงินสนับสนุนชุมชน   
ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ค่าวัสด–ุอุปกรณ์การแข่งขันค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัลค่าเหรียญรางวัล เงินรางวัล  
ค่าวัสดุโครงการ ค่าเอกสาร และอืนๆ ทีเกียวข้อง      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 284)
(กองสวัสดิการสังคม)         

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพือยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและครอบครัว จํานวน 50,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนิน
งาน โครงการ/กิจกรรม ด้านการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและครอบ
ครัว ได้แก่    
การจัดอบรม/ประชุม โดยเป็นการเผยแพร่ความรู้เกียวกับกฎหมาย  
คุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวและคุ้มครองสิทธิเด็ก 
และสตรีเช่น  ค่าวัสดุโครงการ ค่าตกแต่งสถานที ค่าเครืองเสียง   
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไว
นิล และอืนๆทีเกียวข้อง        
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 289) 
(กองสวัสดิการสังคม)       

โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล จํานวน 50,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการ 
/กิจกรรม ด้านการจัดกิจกรรมสตรีทีมีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน  
ได้แก่ การจัดอบรม /ประชุม โดยการดําเนินงานร่วมภาคีเครือข่าย 
ในพืนทีและอปท.เช่นค่าของทีระลึกของขวัญ ค่าอาหารค่าอาหารว่าง 
และเครืองดืมผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าตกแต่งสถานที ค่าเครือง
เสียง                  และอืนๆ ทีเกียวข้อง        
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 272) 
(กองสวัสดิการสังคม)           

โครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพืนฐานเขตเมืองชุมชนในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด

จํานวน 30,000 บาท

 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนในการดําเนินงาน โครงการ   
/กิจกรรมด้านการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพืนฐานได้แก่ การจัดอบรม  
/ประชุม โดยการดําเนินการจัดกิจกรรมกรรมสําหรับการจัดเก็บและ 
บันทึกข้อมูลฯ เช่น  ในการ จัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 
เครืองดืม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุโครงการ ค่าตอบแทน ค่าจัดสถานที  
ค่าเครืองเสียง การประชาสัมพันธ์  ค่าไปรษณีย์ ค่าจ้างผู้จัดเก็บข้อมูล 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 289)
(กองสวัสดิการสังคม)     
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โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 50,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ       
/กิจกรรมด้านการจัดทําประชาคมแผนชุมชน ได้แก่การจัดอบรม/ประชุม 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหาความต้องการ
ของประชาชน เช่น ค่าตกแต่งสถานทีสําหรับจัดเวทีประชาคม ค่าอาหาร   
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุโครงการ ค่าอุปกรณ์ใน   
การจัดทําแผนชุมชน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเครืองเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าป้าย และอืนๆ ทีเกียวข้อง       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 283) 
(กองสวัสดิการสังคม)      

โครงการเทศบาลเคลือนทีพบประชาชน จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ  
/กิจกรรม ด้านการออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน โดยพบปะ
ประชาชนเพือรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการ  
ของประชาชน เช่น ค่าวัสดุโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ  
เครืองดืม ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 281)
(กองสวัสดิการสังคม)     

โครงการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ

จํานวน 50,000 บาท

 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการ 
/กิจกรรม ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การจัดอบรม/
ประชุม โดยการดําเนินงานแนวทางพระราชดําริของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น ค่าวัสดุโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 
เครืองดืม ค่าป้ายไวนิล ค่าตกแต่งสถานที ค่าเครืองเสียง ค่าตอบแทน
วิทยากร และอืนๆทีเกียวข้อง       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 287) 
(กองสวัสดิการสังคม)      

โครงการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ  
/กิจกรรม ด้านการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุมชน ได้แก่การจัดอบรม/ประชุม โดยการติดตามผลและประเมินผล 
การปฏิบัติงาน เพือเพิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเครืองเสียง ค่าป้าย ค่าวัสดุโครงการ และอืนๆ  
ทีเกียวข้อง        
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 284) 
(กองสวัสดิการสังคม)            

โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 50,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรมด้าน
การปรองดองสมานฉันท์ระดับชุมชนได้แก่ การจัดอบรม /ประชุม 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทําให้เกิด ความเข้มแข็งในชุมชน 
เช่น ค่าวัสดุ โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารค่า
อาหารว่างและเครืองดืมผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าตกแต่งสถานที ค่าป้าย  
ค่าเครืองเสียงและอืนๆ ทีเกียวข้อง         
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 290)
(กองสวัสดิการสังคม)      
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โครงการฝึกอาชีพให้ความรู้ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดระยะยาว จํานวน 150,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
เพือเพิมรายได้ให้เพียงพอต่อการยังชีพ ได้แก่การจัดอบรม/ประชุม  
โดยการพัฒนาการฝึกทักษะอาชีพด้านต่างๆตามภูมิปัญญาท้องถิน 
แก่ประชาชนในเขตเทศบาลระยะยาว เช่น ค่าวัสดุโครงการ ค่าตกแต่ง 
สถานที ค่าเครืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม    
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล และอืน ๆ ทีเกียวข้อง   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 268)
(กองสวัสดิการสังคม)     

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครแม่สอด

จํานวน 50,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ  
/กิจกรรม ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ได้แก่ การจัดอบรม/ประชุม โดยเป็นการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  
นครแม่สอด เช่น เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสาร    
ค่าวัสดุโครงการ ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์การจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที  
ค่าเครืองเสียง ค่าตอบแทนวิทยากรค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าเกียรติบัตร  
และอืนๆ ทีเกียวข้อง       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 269
)  (กองสวัสดิการสังคม)      

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ความรู้คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอด

จํานวน 150,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ  
/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ความรู้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใน เขตเทศบาลนครแม่สอด ได้แก่การจัดอบรม/ประชุมโดย  
การให้ความรู้ด้านคุณภาพชีวิตชุมชน เพือให้ประชาชนได้มีอาชีพ  
เพือให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครมีคุณภาพชีวิตทีดี เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร 
 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเครืองเสียง ค่าป้าย ค่าวัสดุโครงการ และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 (เพิมเติม)ครังที 1
 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 95)            
(กองสวัสดิการสังคม)       

โครงการเลือกตังคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 20,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังคณะกรรมการ  
กลุ่มพัฒนาสตรีโดยเป็นการคัดเลือกตัวแทนสตรีในชุมชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  และเครืองดืม ค่าเอกสาร  
ค่าวัสดุโครงการ ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ค่าป้าย ค่าจัดพิมพ์บัญชี 
รายชือผู้มีสิทธิเลือกตัง การประชาสัมพันธ์ ค่าไปรษณีย์ ค่า
วัสดุ                                
อุปกรณ์ต่างๆและอืนๆ ทีเกียวข้อง           
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 288
)  (กองสวัสดิการสังคม)           
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โครงการเลือกตังคณะกรรมการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 20,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังคณะกรรมการผู้สูงอายุ 
โดยเป็นการคัดเลือกตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุโครงการ 
ค่าจัดสถานทีค่าเครืองเสียง ค่าป้าย ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชือผู้มีสิทธิเลือก
ตัง การประชาสัมพันธ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและอืนๆ ทีเกียว
ข้อง                                      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 288)
(กองสวัสดิการสังคม)         

โครงการเลือกตังประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 50,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังประธานชุมชน  
โดยเป็นการคัดเลือกตัวแทนคนในชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย  
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุโครงการ  
ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ค่าป้าย ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชือผู้มีสิทธิเลือก
ตัง การประชาสัมพันธ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและอืนๆทีเกียว
ข้อง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2
 หน้า 288)
(กองสวัสดิการสังคม)              

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานในศูนย์บริการคนพิการทัวไป จํานวน 50,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดําเนินงานโครงการ/  
กิจกิจกรรม ด้านการจัดสวัสดิการและสิทธิของผู้พิการได้แก่ การจัดอบรม 
/ประชุม โดยเป็นการพัฒนาความรู้แก่คนพิการ เช่น ค่าวัสดุ
โครงการ          ค่าตกแต่งสถานที  ค่าเครืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม 
ค่าจัดทําเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากรค่าป้ายไวนิล  
ค่าทําป้ายศูนย์ฯและอืน ๆ ทีเกียวข้อง        
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 276) 
(กองสวัสดิการสังคม)      

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดําเนินงานโครงการ  
/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถินของ
ประชาชน โดยการจัดประชุมการจัดเวทีประชาคมต่างๆ เช่น ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง และเครืองดืมค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุโครงการ ค่าเครือง
เสียง 
ค่าป้ายไวนิล และอืน ๆ ทีเกียวข้อง      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 280)
(กองสวัสดิการสังคม)     
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โครงการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัวการส่งเสริม
บทบาทพ่อแม่สร้างความรักความผูกพันในครอบครัว

จํานวน 50,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ  
/กิจกรรม ด้านส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างพ่อแม่สร้างความรัก 
ความผูกพันในครอบครัวหญิงชายในครอบครัว การส่งเสริมบทบาท  
ได้แก่ การจัดอบรม/ประชุม โดยเป็นการสร้างความผูกพันในครอบครัว 
เช่น ค่าวัสดุโครงการ ค่าตกแต่งสถานที ค่าเครืองเสียง ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล    
และอืนๆ ทีเกียวข้อง      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 274) 
(กองสวัสดิการสังคม)      

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและให้ความรู้ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครแม่สอด

จํานวน 200,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ /กิจกรรม
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและให้ความรู้ชมรมผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด    ได้แก่การจัดอบรม/ประชุม    
โดยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและให้ความรู้ มีโอกาสพบปะแลกเปลียน
เรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทํา เพือเป็นศูนย์รวมของผู้สูงอายุและการมีส่วนร่วมใน
การ 
ดําเนินกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   
ค่าจัดทําเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเครืองเสียง  
ค่าป้าย ค่าวัสดุโครงการ และอืนๆ ทีเกียวข้อง       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 (เพิมเติม)ครังที 1
 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 85)       
(กองสวัสดิการสังคม)        

โครงการสํารวจและช่วยเหลือคนไร้ทีพึงและขอทาน จํานวน 30,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ด้านการสํารวจข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือคนไร้ทีพึงและขอทาน  
ได้แก่ การจัดจัดอบรม/ประชุม โดยให้ได้รับการช่วยเหลือ สวัสดิการ 
สังคมขันพืนฐาน เช่น ค่าวัสดุโครงการ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าตกแต่ง 
สถานที ค่าเครืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายไวนิลและอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที 2
 หน้า275)
(กองสวัสดิการสังคม)     

โครงการอบรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัย
รุ่นเทศบาลนครแม่สอด

จํานวน 20,000 บาท

 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรม     ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น  
ได้แก่การจัดอบรม/ประชุม โดยการพัฒนาความรู้กฎหมายเกียวกับ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เช่น   
ค่าวัสดุโครงการ ค่าตกแต่งสถานที ค่าเครืองเสียง ค่าอาหาร    
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิลและอืน ๆ ที
เกียวข้อง      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 277
)  (กองสวัสดิการสังคม)      
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โครงการอบรมเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ จํานวน 20,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการ   
/กิจกรรม ด้านการสร้างเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ได้แก่   
การจัดอบรม/ประชุม โดยเป็นการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังการ
รายงานสถานการณ์ และการพัฒนา ความรู้กฎหมายเกียวกับการค้า 
มนุษย์และบทลงโทษฯ เช่น ค่าวัสดุโครงการ ค่าเครืองเสียง ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล   
และอืน ๆ ทีเกียวข้อง       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2
 หน้า 290)                                                              
(กองสวัสดิการสังคม)             

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตรกรทํานาแม่สอด จํานวน 20,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
ของกลุ่มเกษตรกรทํานาแม่สอด ด้านการส่งเสริมให้ความรู้   
แนวทางการพัฒนาอาชีพ ดูงานด้านอาชีพต่างๆ ของกลุ่มเกษตรกร 
ทํานาแม่สอด พัฒนาองค์ความรู้เกียวกับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มเกษตรกรทํานาแม่สอด โดยเน้นการมีส่วนร่วม    
ในการพัฒนาท้องถินของกลุ่มเกษตรกรทํานาแม่สอด  เช่น เป็นค่า
อาหาร    ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
โครงการ    
ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย ค่าของสมนาคุณสถานทีดูงาน ค่ายาน
พาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2
 หน้า 280)                                    
(กองสวัสดิการสังคม)         

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ จํานวน 800,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
ของกลุ่มผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาองค์ความรู้  
เกียวกับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ   
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถินของกลุ่ม     
ผู้สูงอายุในชุมชน  เช่น เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย
ค่าของสมนาคุณสถานทีดูงาน ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน   
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้  
และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2
 หน้า 280)                                      
(กองสวัสดิการสังคม)     
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โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มพัฒนาสตรี จํานวน 800,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
ของกลุ่มพัฒนาสตรี ด้านการส่งเสริมให้ความรู้แนวทางการพัฒนา 
อาชีพดูงานด้านอาชีพต่างๆ ของกลุ่มพัฒนาสตรีพัฒนาองค์ความรู้ 
เกียวกับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มพัฒนาสตรี  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถินของกลุ่มพัฒนาสตรีในชุมชน
เช่น เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย ค่าของสมนาคุณ 
สถานทีดูงาน ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าประกาศนียบัตร   
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  
ฝึกอบรม ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2
 หน้า 280)                                  
(กองสวัสดิการสังคม)           

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน จํานวน 800,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
ของคณะกรรมการชุมชน ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาองค์ความรู้
เกียวกับการจัดการบริหารชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในชุมชน  เช่น เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย  
ค่าของสมนาคุณสถานทีดูงาน ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน   
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ  
การตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 280)
(กองสวัสดิการสังคม)                   

โครงการอบรมเพิมศักยภาพให้ความรู้กลุ่มเกษตรทํานานครแม่สอด จํานวน 30,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้าน
การเพิมศักยภาพ ให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรทํานานครแม่สอด  
ได้แก่ การจัดอบรม/ประชุมโดยเป็นการพัฒนาความรู้แก่ประชาชน เช่น 
ค่าวัสดุโครงการค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสาร  
ค่าจัดสถานที ค่าเครืองเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล  
การประชาสัมพันธ์ ค่าไปรษณีย์และอืนๆ ทีเกียวข้อง    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 270
)  (กองสวัสดิการสังคม)      

โครงการอบรมฟืนฟูประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการชุมชน จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการ  
/กิจกรรม ด้านการฟืนฟูประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการ 
ชุมชน ได้แก่ การจัดอบรม/ประชุม โดยการพัฒนาฟืนฟูประสิทธิภาพ 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่คณะกรรมการชุมชน 
เช่น ค่าวัสดุโครงการ ค่าตกแต่งสถานทีค่าเครืองเสียง ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล   
และอืน ๆ ทีเกียวข้อง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 281)      
(กองสวัสดิการสังคม)          
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โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 50,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ด้านการให้ความรู้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอด ได้แก่ การจัด    
อบรม/ประชุม  โดยการพบปะพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็น   
ซึงกันและกันเพือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีดีเช่น ค่าวัสดุ
โครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานทีค่าเครืองเสียง ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืมผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอืน ๆ ทีเกียวข้อง   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 283) 
(กองสวัสดิการสังคม)     

โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 50,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ด้านการให้ความรู้กลุ่มพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลนครแม่สอด ได้แก่  
การจัดอบรม/ประชุม โดยการพบปะพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็น 
ซึงกันและกันเพือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีดีเช่น ค่าวัสดุโครงการ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที ค่าเครืองเสียง ค่าอาหาร   
ค่าอาหารว่างและเครืองดืมผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2
 หน้า283)                        
(กองสวัสดิการสังคม)                   

โครงการอบรมให้ความรู้การจัดสวัสดิการผู้พิการในเขตเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 30,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้าน
การจัดสวัสดิการผู้พิการในเขตเทศบาลได้แก่ การจัดอบรม   
/ประชุม โดยเป็นการพัฒนาความรู้แก่ประชาชน เช่น ค่าวัสดุโครงการ   
ค่าตกแต่งสถานที ค่าเครืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม         ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้ายไวนิล และอืน ๆ ทีเกียวข้อง     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 271) 
(กองสวัสดิการสังคม)      

โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 50,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ด้านการให้ความรู้คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด ได้แก่ การจัดอบรม/ประชุมโดยการพบปะพูดคุยแลกเปลียนความ
คิดเห็น 
ซึงกันและกันเพือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทีดีเช่น ค่าวัสดุ
โครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที ค่าเครืองเสียง ค่าอาหาร   
ค่าอาหารว่างและเครืองดืมผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 283) 
(กองสวัสดิการสังคม)       

โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการดําเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ จํานวน 50,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้าน
การฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้แก่ การจัดอบรม/ประชุม โดยให้ความ
รู้     การดําเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ เช่น ค่าวัสดุโครงการ   
ค่าตกแต่งสถานที  ค่าเครืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล และอืน ๆทีเกียวข้อง 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 276
)  (กองสวัสดิการสังคม)     
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โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 20,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนิน
งาน โครงการ/กิจกรรม ด้านสิทธิเด็กและเยาวชน ได้แก่ การจัด
อบรม/ประชุม โดยให้ความรู้เกียวกับกฎหมายสิทธิเด็กและ
เยาวชน เช่น ค่าวัสดุโครงการ ค่าตกแต่งสถานที  
ค่าเครืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าป้ายไวนิลและอืน ๆ ทีเกียวข้อง       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 278)
(กองสวัสดิการสังคม)        

โครงการอาหารพืนเมืองเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 180,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ   
/กิจกรรม ด้านประกวด อาหารพืนเมือง ได้แก่ การจัดอบรม/ประชุม 
โดยการแสดงวิธีการประกอบอาหารประเภทต่างๆและการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน เช่น จ่ายเป็นเงินสนับสนุนการจัดทําอาหารพืนเมืองให้แก่ 
ชุมชนและรางวัลการประกวดค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดงาน ค่าวัสดุ 
โครงการค่าของสมนาคุณ ค่าเกียรติบัตรและอืน ๆ ทีเกียวข้อง   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 285) 
(กองสวัสดิการสังคม)     

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท

1. วัสดุก่อสร้างโครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์
ราชัน ราชินี     
จํานวน  300,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างทีอยู่อาศัยให้กับประชาชน 
ในเขตเทศบาลทีมีฐานะยากจน เพือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2
 หน้า270)                     
(กองสวัสดิการสังคม)          
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีทําการชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด
จํานวน  200,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร                ที
ทําการชุมชน เพือปรับปรุงอาคารทีทําการชุมชนให้อยู่ในสภาพ  
ทีดีมีความพร้อมในการปฏิบัติของชุมชน       
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 87)        
(กองสวัสดิการสังคม)          
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 6,667,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,837,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,568,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมเนืองในวันเยาวชนแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครืองเขียน แบบพิมพ์ ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าเบียเลียง ค่าอาหารในการจัดกิจกรรมฯ ค่าจ้างเหมารถยนต์หรือ 
ค่าใช้จ่ายอืน ๆทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 293 )
(กองการศึกษา)     

โครงการแข่งขันกีฬาในวันกีฬาแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ชุดนักกีฬา ชุดกรรมการติดสิน ค่าจ้างเหมาทําอาหาร
เครืองดืมและอาหารว่างสําหรับนักเรียน ครู เจ้าหน้าทีผู้เกียวข้องและผู้มี
เกียรติ 
ค่าของขวัญของรางวัล เหรียญและโล่รางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าบํารุงวงดุริยางค์ ค่าตกแต่งสถานที ค่าป้ายแพร 
พร้อมลูกโป่ง ค่าเครืองเสียงค่าตกแต่งขบวนนักกีฬา ค่าเช่าชุดแต่งหน้า 
และทําผม ค่าตกแต่งสถานทีและอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการ
โครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 297) 
(กองการศึกษา)     

โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลคัพ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่     
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ชุดนักกีฬา ชุดกรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาทําอาหาร
เครืองดืม และอาหารว่าง สําหรับนักเรียน ครูในระดับอนุบาลและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูในระดับอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
เจ้าหน้าทีผู้เกียวข้องและผู้มีเกียรติค่าของขวัญของรางวัล เหรียญและ 
โล่รางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าบํารุงวงดุริยางค์  
ค่าตกแต่งสถานที ค่าป้ายแพรพร้อมลูกโป่งและอืน ๆทีเกียวข้องกับ 
การดําเนินการโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 298 )
(กองการศึกษา)      

โครงการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน 
และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรอืนจัดขึน  
เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น  เงินรางวัล ของรางวัล       
เหรียญรางวัล ชุดแข่งขัน เงินรางวัล เงินสนับสนุนทีมทีส่งทีมกีฬา 
เข้าร่วมแข่งขัน ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  
หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ทุกรายการถัวจ่ายกันได้     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 301 )
(กองการศึกษา)     
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โครงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์จังหวัดตากชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ชุดแข่งขันกีฬา ค่าจ้างเหมาทําอาหาร เครืองดืม 
และอาหารว่าง สําหรับกรรมการ เจ้าหน้าทีผู้เกียวข้อง และผู้มีเกียรติ  
ค่าของขวัญ ของรางวัล เหรียญและโล่รางวัล เงินรางวัล ค่าชุดผู้ตัดสิน  
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าบํารุงวงดุริยางค์ ค่าตกแต่งสถานที  
ค่าป้ายแพรพร้อมลูกโป่ง ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน 
นอกเวลาราชการและอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการโครงการ 
ทุกรายการถัวจ่ายกันได้         
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 302 )
(กองการศึกษา)     

โครงการแข่งขันฟุตบอลประเภทเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ชุดแข่งขันกีฬา ค่าจ้างเหมาทําอาหาร เครืองดืม 
และอาหารว่าง สําหรับกรรมการ เจ้าหน้าทีผู้เกียวข้อง และผู้มีเกียรติ 
ค่าของขวัญ ของรางวัล เหรียญและโล่รางวัล เงินรางวัล ค่าชุดผู้ตัดสิน 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าบํารุงวงดุริยางค์ ค่าตกแต่งสถานที  
ค่าป้ายแพรพร้อมลูกโป่ง ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน 
นอกเวลาราชการและอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการโครงการ 
ทุกรายการถัวจ่ายกันได้         
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 310) 
(กองการศึกษา)     

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
ชุดนักกีฬากรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาทําอาหาร เครืองดืมและอาหาร
ว่าง 
ค่าจ้างเหมาบริการสําหรับนักกีฬา เจ้าหน้าทีผู้เกียวข้อง และผู้มีเกียรติ  
ค่าของขวัญของรางวัล เหรียญและโล่รางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าสมนาคุณวงดุริยางค์ ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าตกแต่ง 
สถานที ค่าป้ายแพรพร้อมลูกโป่ง ค่าเช่าชุดแต่งหน้า ทําผมผู้เข้าร่วมขบวน
และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกัน
ได้   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3
  หน้า 295 )
(กองการศึกษา)      

โครงการจัดการแข่งขันกีฬายุวชนเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา ชุดนักกีฬา   
ชุดกรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร  
เครืองดืมและอาหารว่าง สําหรับนักเรียน ครู เจ้าหน้าทีผู้เกียวข้องและ 
ผู้มีเกียรติ ค่าของขวัญของรางวัล เหรียญและโล่รางวัล เงินรางวัล  
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าบํารุงวงดุริยางค์ ค่าตกแต่งสถานที 
ค่าป้ายแพรพร้อมลูกโป่ง ค่าตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ  
และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 296 )
(กองการศึกษา)     
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถินจังหวัดตาก จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนนักกีฬาของเทศบาลไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
หรือกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพทีหน่วยงานอืนจัดขึน เป็นค่า ชุดนัก
กีฬา  อุปกรณ์กีฬา  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าจ้างเหมาพาหนะ   
ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม และค่าประกันทีมเข้า   
แข่งขัน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
เงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล และใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ทุกรายการถัวจ่ายกัน
ได้ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3
  หน้า 297 )
(กองการศึกษา)      

โครงการจัดการแข่งขันเซปัคตะก้อ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ชุดแข่งขันกีฬา ค่าจ้างเหมาทําอาหาร เครืองดืม 
และอาหารว่าง สําหรับกรรมการ เจ้าหน้าทีผู้เกียวข้อง และผู้มีเกียรติ  
ค่าของขวัญ ของรางวัล เหรียญและโล่รางวัล เงินรางวัล ค่าชุดผู้ตัดสิน  
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าบํารุงวงดุริยางค์ ค่าตกแต่งสถานที  
ค่าป้ายแพรพร้อมลูกโป่ง ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน 
นอกเวลาราชการและอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการโครงการ 
ทุกรายการถัวจ่ายกันได้        
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 311) 
(กองการศึกษา)     

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเภทประชาชน จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ชุดแข่งขันกีฬา ค่าจ้างเหมาทําอาหาร เครืองดืม 
และอาหารว่าง สําหรับกรรมการ เจ้าหน้าทีผู้เกียวข้อง และผู้มีเกียรติ  
ค่าของขวัญ ของรางวัล เหรียญและโล่รางวัล เงินรางวัล ค่าชุดผู้ตัดสิน  
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าบํารุงวงดุริยางค์ ค่าตกแต่งสถานที  
ค่าป้ายแพรพร้อมลูกโป่ง ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน 
นอกเวลาราชการและอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการโครงการ 
ทุกรายการถัวจ่ายกันได้        
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 310) 
(กองการศึกษา)     

โครงการจัดกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    
ค่าวัสดุ- อุปกรณ์กีฬา ชุดนักกีฬา ชุดกรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาทํา 
อาหารเครืองดืมและอาหารว่าง สําหรับนักเรียน ครู เจ้าหน้าทีและ 
ผู้มีเกียรติ ค่าของขวัญ  ของรางวัล เหรียญและโล่รางวัล เงินรางวัล   
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าบํารุงวงดุริยางค์ ค่าตกแต่งสถานที   
ค่าป้ายแพรพร้อมลูกโป่ง  ค่าเครืองเสียง ค่าตกแต่งขบวนนักกีฬา 
ค่าเช่าชุด แต่งหน้า ทําผม ค่าตกแต่งสถานทีและอืน ๆทีเกียวข้องกับ 
การดําเนินการโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 298 )
(กองการศึกษา)    
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โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินระดับภาคและระดับประเทศ

จํานวน 450,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณา เพือจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์กีฬา ชุดนักกีฬา  ชุดอบอุ่นร่างกาย ถุงเท้า รองเท้า    
ถุงมือประตูฟุตบอล สนับเข่าค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักนักกีฬาและผู้ฝึกสอน 
ค่าเวชภัณฑ์  ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุสํานัก
งาน 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์  ค่าของขวัญเงินรางวัล 
ค่าอาหารระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อม ค่านํามันเชือเพลิง ค่าตอบแทนการ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอืน ๆ ทีจําเป็นตามโครงการนี   
ทุกรายการถัวจ่ายกันได้           
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 298 )
(กองการศึกษา)     

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเฟรนชีพลีคอําเภอแม่สอด จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนนักกีฬาของเทศบาลไปเข้าร่วมการแข่งขันหรือ
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพทีหน่วยงานอืนจัดขึน โดยจ่ายเป็นค่า  
ชุดนักกีฬา  อุปกรณ์กีฬา  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าจ้างเหมาพาหนะ 
ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม และค่าประกันทีมเข้าแข่ง
ขัน ค่าวัสดุ-วิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงิน
รางวัล 
ค่าถ้วยรางวัล และใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ทุกรายการถัวจ่ายกันได้   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 299 )
(กองการศึกษา)      

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะ
เลิศแห่งประเทศไทย "THILAND PRIME MINISTER CUP"

จํานวน 30,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  
ชุดแข่งขันกีฬาค่าอาหารเครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินการโครงการ ทุกรายการสมารถถัวจ่ายกัน
ได้    (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 103 )    
(กองการศึกษา)    

โครงการเดินวิงมินิมาราธอนนครแม่สอด จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าตกแต่งสถานที ค่าของรางวัล 
เหรียญรางวัล โล่ห์รางวัล ถ้วยรางวัล ใบเกียรติบัตร ค่าธรรมเนียม ค่า
สมัคร
ค่าตอบแทนกรรมการการตัดสิน ค่าอาหารเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินการโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 104 )      
(กองการศึกษา)    
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โครงการปันจักรยาน Bike For Two Country Sister City Maesot-
Myawaddy

จํานวน 558,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุกีฬา
ชุดแข่งขันกีฬา ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าตกแต่งสถานที ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที
พักค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าธรรมเนียม ค่าสมัคร 

ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ใบเกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
กับการดําเนินการโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 300 )
(กองการศึกษา)     

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  
ชุดแข่งขันกีฬา ค่าอาหารเครืองดืม ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินการโครงการ ทุกรายการสมารถถัวจ่ายกัน
ได้    (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 104 )     
(กองการศึกษา)     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้การได้ตามปกติ โดยมี
ลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการหรือเป็นการจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกให้ดําเนินการซ่อมแซม โดย อปท.ดําเนินการจัดซือสิงของ
เอง 
(กองการศึกษา)      

ค่าวัสดุ รวม 642,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ทางการ
ศึกษา เช่น กระดาษ กระดาษโรเนียว กระดาษ
ไข หมึก ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ   และอืน ๆ ทีเกียวข้อง (กองการ
ศึกษา)    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ สาย
ไฟฟ้า ปลัก สวิทซ์ หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ และอืน ๆ    
(กองการศึกษา)    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ดิน ราย ปูน
ซีเมนต์ กระเบืองหลังคา สังกะสี ทํานํา ตะปู ไม้อัด และอืน ๆ     
(กองการศึกษา)     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ เช่น เวชภัณฑ์
สําลี ผ้าพันแผล และอืน ๆ   
(กองการศึกษา)   
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ รูปสีหรือขาวดํา และอืน ๆ ทีเกียวข้อง   

(กองการศึกษา)    

วัสดุกีฬา จํานวน 482,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล   
ไม้ปิงปอง ลูกปิงปอง ตาข่าย ปูนขาว ปูนสี อุปกรณ์ออกกําลังกาย และ
อืน ๆ (กองการศึกษา)   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิกส์ ผ้าหมึกพิมพ์    
หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ต่าง ๆ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง   
(กองการศึกษา)   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 627,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 127,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน   
(กองการศึกษา)    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 500,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของหน่วยงาน  
(กองการศึกษา)   

งบลงทุน รวม 3,830,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,830,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องถ่ายภาพและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพดิจิตอล DSLR    
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 megapixels  ISO 100-12800  
Auto Focus สามารถบันทึก Video Full HD มีช่องสําหรับ
ต่อ microphone พร้อมหน้าจอ LCD จํานวน 1 ตัว    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 353)    
(กองการศึกษา)    

ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซือคอร์ดเซปัคตะกร้อ จํานวน 300,000 บาท
 เพือใช้จัดซือคอร์ดนันยางสนามฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา  
เซปัคตะกร้อ ขนาด 15 เมตร หนา 4.5 มิลลิเมตร     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 308)   
(กองการศึกษา)     
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จัดซือวัสดุอุปกรณ์ออกกําลังกายศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 1,500,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬา       
ประกอบด้วยอุปกรณ์ฟิตเนสในร่ม  ได้แก่       - ลู่วิงไฟฟ้า ขนาด  4HP  
จํานวน 5 ชุด     
        - เครืองเดินวงรี จํานวน 5 ชุด      
 - จักรยานปัน Spin Bike จํานวน 5 ชุด     
        - เบาะซิทอัพ จํานวน 5 ชุด      
  - ม้านังออกกําลังกายปรับระดับ       
  - ม้านอนยกนําหนัก จํานวน 2 ชุด      
  - เครืองบริหารกล้ามบริเวณส่วนบนร่างกาย Cable Croaaover 
จํานวน 1 ชุด      
  - ชุดโฮมยิม 1 สถานี Home gym จํานวน 2 ชุด    - บาร์โหนบาร์ดึงข้อ
แบบตังพืน จํานวน 3 ชุด     - ชุดฟิกบาร์เบล แบบแกนโค้ง และแบบแกน
ตรง นําหนัก   10-20 KG. พร้อม rack จํานวน 2 ชุด      - ชุดยกนํา
หนักดัมเบลเซท 2.5 KG.-20 KG. พร้อมขาตัง จํานวน 2 ชุด      
  - จักรยานแม่เหล็ก จํานวน 5 ชุด'      
  - ชุดโฮมยิม 4 สถานี จํานวน 2 ชุด      อุปกรณ์ฟิตเนสกลางแจ้ง  ได้แก่  
     
  - เครืองออกกําลังกายแขน จํานวน 2 เครือง     - เครืองออกกําลังกายข้อ
เข่า จํานวน 1 เครือง     - เครืองนวดหลังออกกําลังกายแขน จํานวน 1
 เครือง    - เครืองบริหารข้อสะโพก (แบบคู่)จํานวน 1 เครือง     - เครือง
ลดไขมันไฟฟ้า จํานวน 2 เครือง     - เครืองบริหารข้อเข่า จํานวน 1
 เครือง     
        - เครืองยกนําหนัก จํานวน 1 เครือง      - เครืองบริหารไหล่และข้อ
สะโพก จํานวน 1 เครือง    - แท่นบาร์คู่ จํานวน 1 แท่น      
  - เครืองดึงไหลาออกกําลังแขน และบริหารข้อเข่า 2 ระบบ จํานวน 2
 เครือง      
  - เครืองบริหารไหล่และขาแบบยําขึนลงสลับแขนขา (แบบคู่) จํานวน 2
 เครือง      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 308)  
(กองการศึกษา)       

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงโรงยิมเนเซียมศูนย์กีฬาและนันทนาการ จํานวน 500,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงยิมเนเซียมศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลนครแม่สอด  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5  หน้า 307) 
(กองการศึกษา)    

โครงการปรับปรุงสนามกีฬานานาชาติ จํานวน 1,000,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬานานาชาติ    
ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลนครแม่สอด  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5  หน้า 308) 
(กองการศึกษา)     
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โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จํานวน 500,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลนครแม่สอด  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5  หน้า 307) 
(กองการศึกษา)     

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 14,360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 400,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและ 
เผยแพร่ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุประเภทอืนๆ ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าตกแต่งสถานทีและเวที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่า
พลุ แสง สี เสียง ตะไล ไฟพะเนียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหารและเครืองดืม
คณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีตํารวจ อป
พร. ตํารวจชุมชน
กรรมการตัดสินการประกวดทุกประเภท ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของเจ้าหน้าทีและพนักงานเทศบาล ค่าจ้างมหรสพ ดนตรี  
นักร้อง ศิลปิน  นักแสดง เครืองเสียง เวที ค่า เครืองไทยธรรม ค่าจ้าง-
เหมาต่าง ๆ ค่าสมมนาคุณ ค่าขันนําพานรอง ค่าเครืองประดับ ค่าเช่าชุด
ทําผม ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการ
แถลงข่าวสือมวลชน ค่าของรางวัลถ้วยรางวัล สายสะพายและมงกุฎนาง
สงกรานต์ ค่าตกแต่งขบวนแห่เทพีสงกรานต์ ค่าแต่งกายพิธีกร ผู้เชิญ
รางวัลเงินรางวัลการประกวดทุกประเภท ของรางวัล โล่รางวัล เกียรติ
บัตร ค่าสนับสนุนขบวนแห่คุ้มวัดหรือชุมชน ค่าสนับสนุนเครืองแต่งกาย 
ผู้เข้าประกวด ค่าชุดแต่งกายขบวนแห่นางสงกรานต์ ค่าของขวัญผู้สูง
อายุ ดอกไม้สด พวงมาลัย ค่าจ้างเหมาตกแต่งพระพุทธรูป รถสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช รถเจ้าพ่อพะวอ รถนางสงกรานต์เทศบาลดนตรีนําขบวน
แห่ฯค่าสนับสนุนผู้เข้าสมัครประกวดเทพีสงกรานต์ ร้องเพลงและหาง
เครือง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการโครงการ
ทุกรายการ 
ถัวจ่ายกันได้  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 291 
(กองการศึกษา)     
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โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจํานําพรรษา จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณา  
และเผยแพร่วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุประเภทอืนๆ ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าตกแต่งสถานทีและเวที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าพลุตะไล   
ไฟพะเนียง แสงสี เสียง  ค่าเช่าเต็นท์ ค่าถ้วย/โล่รางวัล เงินรางวัล  
ของขวัญ ค่าอาหารและเครืองดืมคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติ  
ค่าตอบแทนเจ้าทีตํารวจ อปพร. ตํารวจชุมชน กรรมการตัดสินการ
ประกวดทุกประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ 
เจ้าหน้าทีและพนักงานฯ ค่าจ้างมหรสพ ดนตรี นักร้อง ศิลปิน    
นักแสดง เครืองเสียง เวที ค่าเช่าชุดทําผมแต่งหน้าพิธีกร ค่าจ้างเหมา 
การแสดงชุดต่างๆ ค่าสนับสนุนขบวนแห่ ค่าปัจจัยไทยธรรม   
อาหารถวายพระ ค่าจัดซือเทียนพรรษา ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าตอบ 
แทนวงดุริยางค์  ค่าตกแต่งรถเทียนพรรษา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  
ทุกรายการถัวจ่ายกันได้      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 291 )
(กองการศึกษา)      

โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานสํานักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาและ  
เผยแพร่ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุประเภทอืนๆ ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าตกแต่งสถานทีและเวที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด- ปิด ค่าพลุตะไล ไฟ
พะเนียงโคมไฟ การแสดง แสง  สี เสียง  ค่าเช่าเต็นท์ ค่าถ้วย/โล่
รางวัล เงินรางวัลของขวัญปีใหม่ ค่าอาหารและเครืองดืมเลียงคณะ
กรรมการและแขก  
ผู้มีเกียรติ  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีตํารวจ  อปพร. ตํารวจชุมชน   
กรรมการตัดสินการประกวดทุกประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที และพนักงานเทศบาล ค่าจ้างมหรสพ 
ดนตรี นักร้อง ศิลปิน นักแสดง  เครืองเสียง  เวที   ค่าเช่าชุด  ทําผม 
แต่งหน้าพิธีกร  ค่าจ้างการแสดงชุดต่าง ๆ ค่าปัจจัยไทยธรรม อาหาร 
ถวายพระ ค่าแถลงข่าวสือมวลชน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
การจัดงาน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น ทุกรายการถัวจ่ายกันได้ 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 292 )
(กองการศึกษา)     

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าวิทยุ ค่าของขวัญ ของ
รางวัล    เงินรางวัล ค่าดนตรี ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที และสถานทีจัดงาน   
ค่าจ้างเหมาเต็นท์ ค่าตอบแทน ชุดการแสดงต่าง ๆ  ค่าสนับสนุนหน่วย
งาน
ทีส่งกิจกรรมเข้าร่วมงาน ค่าสมนาคุณวงดุริยางค์ ค่าเช่าชุด   
ทําผมพิธีกร ค่าอาหารและเครืองดืม สําหรับเด็กเยาวชนและผู้มีเกียรติ ที
มาร่วมงาน ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน   
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ทุกรายการถัวจ่ายกันได้    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 293 )
(กองการศึกษา)      
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โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหน่วยงานทีส่งกิจกรรมเข้าร่วม ค่าสมนาคุณ ค่า
ตอบแทน ผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัลถ้วย
รางวัล โล่และเกียรติบัตร ค่าจ้างเหมามหรสพ ดนตรี นักร้องศิลปิน 
นักแสดง เวที เครืองเสียง ค่าจ้างเหมาเต็นท์ ค่าสนับสนุนขบวนแห่
กระทงของหน่วยงานและคุ้มวัดหรือชุมชน  ค่าจ้างเหมาตกแต่งกระทง 
ของเทศบาล ค่าตกแต่งสถานทีจัดงาน เวทีการประกวด การแสดงแสง  
สี เสียง พลุ ตะไลไฟพะเนียง โคมไฟ ค่าแต่งกายพิธีกร ผู้เชิญรางวัล 
ค่าสนับสนุนการแสดงของเด็กนักเรียน  ค่าเช่าชุดเครืองประดับ   
แต่งหน้าทําผม ค่าแถลงข่าวสือมวลชน ค่าวัสดุตกแต่งขบวนแห่   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  ราชการของเจ้าหน้าทีฝ่ายต่าง ๆ  
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีตํารวจ อปพร. ตํารวจชุมชน ค่าอาหารและ  
เครืองดืมสําหรับเจ้าหน้าทีและกรรมการตัดสินการประกวด ค่าวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าตอบแทนวงดุริยางค์   
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการจัดงานตามโครงการ    
ทุกรายการถัวจ่ายกันได้        
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้า 292 )
(กองการศึกษา)      

งบลงทุน รวม 13,090,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 13,090,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างอาคารสถานทีอาคารเอนกประสงค์สุสานหลวง เทศบาลนคร
แม่สอด

จํานวน 9,000,000 บาท

   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สุสานหลวง   
(ก่อหนีผูกพัน) ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลนครแม่สอด 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 จํานวน 2,000,000 บาท 
และก่อหนีผูกพันประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561  
จํานวน 9,000,000 บาท รวมทังสิน 11,000,000 บาท   
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 38) 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 1,000,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสุสานทีเทศบาล  
นครแม่สอดรับผิดชอบ ตามแบบแปลนและประมาณการของ  
เทศบาลนครแม่สอด     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 2  หน้า 61)     
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)     

โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีและปรับปรุงภูมิทัศน์(เมรุเดิมสุสานหลวง) จํานวน 3,090,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเมรุเดิม สุสานหลวงให้เป็นเตาเผา   
ปลอดมลพิษ ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลนครแม่สอด 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 2  หน้า 61)    
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    
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งบเงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 700,000 บาท

 อุดหนุนวัดในเขตชุมชนเทศบาลนครแม่สอด ตามโครงการจัดงาน
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ เพือตกแต่งขบวนแห่เทพีสงกรานต์
เข้าร่วมกิจกรรมทีเทศบาลนครแม่สอดจัดขึน 10 ขบวน ๆ ละ 
70,000 บาท      
ประกอบด้วย      
 1. วัดบุญญาวาส                         จํานวน   70,000   บาท  
         2. วัดมณีไพรสณฑ์                     จํานวน   70,000   บาท  
         3. วัดดอนไชย                            จํานวน   70,000   บาท  
        4. วัดแม่ซอดน่าด่าน                    จํานวน   70,000   บาท  
        5. วัดตรีรัตนราม                         จํานวน   70,000   บาท  
         6. วัดสักทองวนาราม                    จํานวน   70,000   บาท  
        7. วัดสุนทรีกาวาส                       จํานวน   70,000   บาท  
        8. วัดชุมพลคีรี                            จํานวน   70,000   บาท  
        9. วัดอรัญญเขต                          จํานวน   70,000   บาท   
        10. วัดดอนแก้ว                          จํานวน   70,000  บาท 

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559)        
(กองการศึกษา)     

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 209,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 25,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ    
เช่น ถุงมือ ถุงดํา  นํายา EM และอืนๆ ทีเกียวข้อง    
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    

งบลงทุน รวม 184,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 184,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีตลาดสดในเขตเทศบาลนครแม่สอด (ตลาด
สดบ้านเหนือ)

จํานวน 184,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตลาดสดในเขตเทศบาลนครแม่สอด  
ทีดูแลรับผิดชอบและอืนๆทีเกียวเนืองกับโครงการ    
ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลนครแม่สอด     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 72)    
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    
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งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 797,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 100,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการรณรงค์ป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลนครแม่สอดเช่น ค่าอาหาร    
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทําเอกสาร 
ให้ความรู้ แผ่นพับ ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ค่าวัสดุการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาสัตว์แพทย์ในการทําหมัน 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมและค่าวัสดุอุปกรณ์ในการออกปฏิบัติ 
งานในชุมชน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 71)     
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)     

โครงการสํารวจและขึนทะเบียนสัตว์เลียงในเขตเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรมทีเกียวเนือง 
กับโครงการสํารวจและขึนทะเบียนสัตว์(สุนัข,แมวและ  
สัตว์เลียงลูกด้วยนมอืนๆ) และอืนๆ ทีเกียวเนืองกับโครงการ  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 2  หน้า 60)     
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)     

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

 เพือจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าๆ เช่น แปรงขัดพืน    
ไม้กวาด ไม้ถูพืน ถุงขยะ ทีตักผง เข่ง ถุงมือยาง สายยาง    
 กล่องพลาสติกเก็บของ ตะกร้าเก็บของ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง 
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์   
แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว กระเบือง สังกะสี ตะปู    
ค้อน คีม จอบ ชะแลง เสียม ขวาน เหล็กเส้น ท่อต่างๆ    
อุปกรณ์ประปา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง   
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี    
ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หัวเทียน หม้อนํารถยนต์ 
กันชน นํามันจาระบี นํามันเครือง เบาะรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 25,000 บาท
 เพือจ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น ถุงมือ  
ถุงดํา นํายาเคมีภัณฑ์ต่างๆ นํายากําจัดแมลงวันนํายา EM     
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง    
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายค่าวัสดุเครืองแต่งกายต่างๆ เช่น รองเท้า หมวก    
เสือ ถุงมือ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง    
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)    

งบลงทุน รวม 622,300 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 622,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุง,ต่อเติม,ซ่อมแซมอาคารสถานทีและปรับภูมิทัศน์ จํานวน 622,300 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวกันระหว่างโรงโค และโรงหมู   
ภายในโรงฆ่าสัตว์     
ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลนครแม่สอด    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  (เพิมเติม) ครังที 1 
ยุทธศาสตร์ที 2 หน้า 61)     
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)     
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 63,511,480 บาท
งบกลาง รวม 63,511,480 บาท
งบกลาง รวม 63,511,480 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 16,853,000 บาท

 1. ชําระหนีเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแม่สอดจํานวน 
 1,429,000  บาท
 เพือชําระหนีเงินกู้ค่าก่อสร้างสํานักงานเทศบาล นครแม่สอดให้แก่
ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สาขาแม่สอด จํานวนทัง
สิน 20,000,000 บาทตามสัญญาเงิน Term Loan (ประจํา) 
ลงวันที 24 ธันวาคม 2546  เงินต้น 1,429,000  บาท    
ตามหนังสือธนาคารกรุงไทย ที มด.312/2560     
ลงวันที 9 พฤษภาคม 2560         
(สํานักปลัด)        
 2. ชําระหนีเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)สาขาแม่สอด จํานวน 
 6,924,000  บาท
 เพือชําระหนีเงินกู้ค่าก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครแม่สอดให้แก่
ธนาคารกรุงไทยจํากัด(มหาชน) สาขาแม่สอดจํานวนทังสิน 
90,000,000 บาท ตามสัญญาเลขที 22/2548 
ลงวันที 30 พฤศจิกายน 2548  ปีนี เงินต้น 6,924,000 บาท  
ตามหนังสือธนาคารกรุงไทย        
ที มด.313/2560 ลงวันที 9 พฤษภาคม 2560    
(สํานักปลัด)        
 3. ชําระหนีเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแม่สอดจํานวน 
 3,000,000  บาท
   เพือชําระหนีเงินกู้ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ และจัด
หาวัสดุครุภัณฑ์อุทยานเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา(เฟส 2) เทศบาลนครแม่สอดให้แก่
ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขาแม่สอด จํานวนทัง
สิน 30,000,000 บาท            
ตามสัญญากู้เงินธนาคารกรุงไทย ลงวันที 31 มีนาคม 2552    
เงินต้น 3,000,000 บาท ตามหนังสือธนาคารกรุงไทย    
ที มด.314/2560 ลงวันที 9 พฤษภาคม 2560    
(สํานักปลัด)        
 4.ชําระหนีเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแม่สอดจํานวน 
 5,500,000  บาท
  เพือชําระหนีเงินกู้ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาของประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีของเทศบาลนครแม่สอดให้แก่ธนาคารกรุง
ไทย จํากัด(มหาชน) สาขาแม่สอด  จํานวนทังสิน 5,500,000 บาท 
ตามสัญญากู้เงินธนาคารกรุงไทย       
ลงวันที 31 มีนาคม  2552 เงินต้น 5,500,000 บาท     
ตามหนังสือ ธนาคารกรุงไทย ที มด.315/2560    
ลงวันที 9 พฤษภาคม 2560        
(สํานักปลัด)        
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ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 2,042,000 บาท
 1.ชําระดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแม่สอด
จํานวน 18,000  บาท
    เพือชําระหนีเงินกู้ค่าก่อสร้างสํานักงานเทศบาลนครแม่สอด 
ตามหนังสือธนาคารกรุงไทย ที มด.312/2560     
ลงวันที 9 พฤษภาคม 2560        
(สํานักปลัด)        
 2.ชําระดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน) 
สาขาแม่สอด       
จํานวน  1,044,000  บาท
   เพือชําระดอกเบียเงินกู้ค่าก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครแม่สอด ตาม
หนังสือธนาคารกรุงไทย         
ที มด.313/2560 ลงวันที 9 พฤษภาคม 2560    
(สํานักปลัด)        
 3. ชําระดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแม่สอด
จํานวน  180,000  บาท
 เพือชําระดอกเบียเงินกู้ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ และ
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์อุทยานเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา (เฟส 2)    
เทศบาลนครแม่สอด ตามหนังสือธนาคารกรุงไทย     
ที มด.314/2560 ลงวันที 9 พฤษภาคม 2560    
(สํานักปลัด)        
 4. ชําระดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขาแม่สอด      
จํานวน  800,000  บาท
 เพือชําระดอกเบียเงินกู้ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง และแก้ไขปัญหา 
ของประชาชนตามอํานาจหน้าทีของเทศบาลนครแม่สอด   
ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขาแม่สอด    
ตามหนังสือธนาคารกรุงไทย ที มด.315/2560     
ลงวันที 9 พฤษภาคม 2560  (สํานักปลัด)        

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,750,500 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม     
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนทีสุด   
ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22  มกราคม 2557 เรือง การจ่ายเงิน 
เบียประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามประกาศ เรือง มาตรฐาน  
ทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) จึงให้ใช้ข้อความ   
ต่อไปนีแทน ข้อ 33 “ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์    
และมีหน้าทีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกัน  
สังคม”ซึงมีผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินต้องหัก    
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบตาม   
พระราชบัญญัติประกันสังคม ตังแต่วันที 1 มกราคม 2557   
โดยคํานวณอัตราเงินสมทบของฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตน  
เป็นอัตราฝ่ายร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยเทศบาลจะต้อง   
จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแทนพนักงานจ้าง     
เป็นเงิน 1,376,391 บาท และพนักงานจ้างสังกัดสถาน   
ศึกษาของเทศบาล และผู้ดูแลเด็กกรมศาสนา       
เป็นเงิน 374,076 บาท       
(สํานักปลัดเทศบาล)     
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 27,771,600 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,513 ราย ดังนี     
 ผู้สูงอายุ(ปี)  อัตราX12เดือน  จํานวน(คน)  รวม  
 60-69               600            2,058 14,817,600  70-79 
              700             965 8,106,000 
        80-89               800            430 4,128,000 
         90ขึนไป              1,000             60 720,000  
     รวม       3,513                         27,771,600 
รวมเป็นเงิน 27,771,600 บาท       
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน     
ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 2429 ลงวันที 6 ธันวาคม 2554   
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน    
ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 1234  ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 
เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
งบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน   
การสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ    
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 2  )   
(กองสวัสดิการสังคม)        

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 5,760,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้พิการ       
จํานวน 600 รายๆ ละ 800 บาท x ต่อเดือน     
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน      
ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 2368 ลงวันที 22 ธันวาคม 2557   
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน     
ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 1234  ลงวันที 23 มิถุนายน 2560  
เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
งบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน   
การสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ    
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 2  )   
(กองสวัสดิการสังคม)         
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 780,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์                 
จํานวน 20 ราย ๆ ละ 1,000 บาท x 12 ต่อเดือน     
เป็นเงิน 240,000  บาท และจ่ายสมทบจํานวน 45 ราย ๆ ละ  
500 บาท x ต่อเดือน เป็นเงิน 270,00  บาท  รวมเป็นเงิน 510,000
 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด    
ที มท 0891.3/ว 1403 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2552    
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด    
ที มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560   
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 2  หน้า 272 )
(กองสวัสดิการสังคม)        
 
        - เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์       
จํานวน 45 ราย ๆ ละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 270,000  บาท  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด    
ที มท 0891.3/ว 1403 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2552    
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด    
ที มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560    
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 2  หน้า 272 ) 
(กองสวัสดิการสังคม)        

สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท
 เพือจ่ายในกรณีจําเป็นตามระเบียบกระทรวง   
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร     
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541 ข้อ 19    
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 1,680,500 บาท
 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร     
จํานวน  500,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล  เช่น ทาสีตี
เส้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก   
ที มท 0313.4/ว 3203  ลงวันที 4 ตุลาคม 2539    
โดยตังจ่ายจากค่าปรับผู้กระทําผิดพ.ร.บ. จราจรฯ (สํานักปลัด)    2. เงิน
สมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที  จํานวน 
 1,040,500  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ  
ระดับท้องถินหรือพืนที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ    
งบประมาณทีจะใช้จัดสรรของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ   
ทีได้รับในอัตรา 45 บาท ต่อจํานวนประชากร โดยคิดจาก 
ประชากรกลางปี ณ 31 เมษายน 2560 มีจํานวน   
38,534 คน ดังนันต้องสมทบไม่น้อยกว่า             
(38,534 ? 45 บาท) ? 60% = 1,040,418     
(ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน   
สุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ.2557 (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   3. ทุน
การศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก   
จํานวน  140,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร  
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต อัตราคนละ 35,000 บาท จํานวน 4 คน   
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถินกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต       
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน      
ที มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559)   
(กองการศึกษา)        

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 1,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาล  
หรือลูกจ้างถึงแก่ความตาย (สํานักปลัด)   

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 4,170,380 บาท
1. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ส่วนท้องถิน(กบท.)  
จํานวน  4,170,380  บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)  ในอัตรา  ร้อยละ 2 ของประมาณ        
การรายรับประจําปี ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ 
และเงินอุดหนุน ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ  
ข้าราชการส่วนท้องถินที มท 0808.5/ว 30  ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
ประมาณการรายรับปี 2561        
529,000,000 – 320,481,000        
= 208,519,000 x 2 % = 4,170,380.00 บาท        

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 353,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ   
ข้าราชการส่วนท้องถินทีมิใช่ตําแหน่งครู 20 ราย    

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1,349,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา  
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 2,042,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,349,300

เงินช่วยพิเศษ 1,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,680,500

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 780,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 16,853,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 1,750,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 27,771,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

4,170,380

สํารองจ่าย 1,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 5,760,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 353,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,243,700 5,613,840 2,036,500 8,296,560

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 17,160 64,220

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 2,042,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,349,300

เงินช่วยพิเศษ 1,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,680,500

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 780,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 16,853,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 1,750,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 27,771,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

4,170,380

สํารองจ่าย 1,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 5,760,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 353,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 432,000 432,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4,130,640 4,130,640

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

729,000 729,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,726,560 1,726,560

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 432,000 432,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,381,120 5,614,520 29,186,240

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 81,380
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 71,000 258,900 157,020 1,533,660

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 240,000 648,000 261,420 1,149,960

เงินเดือนพนักงาน 3,796,000 7,903,020 4,966,080 94,750,920

เงินวิทยฐานะ 6,157,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,862,280 920,040 810,300

เงินประจําตําแหน่ง 121,200 188,400 169,200 85,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,600 152,000 31,000 59,000

ค่าเบียประชุม 1,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

250,000 21,000

ค่าเช่าบ้าน 114,000 225,600 120,000 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 40,000 50,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 205,000 29,203,000 4,620,000 400,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 70,000 50,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

18,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชน 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 76,080 683,420 2,780,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 792,600 740,980 3,832,960

เงินเดือนพนักงาน 1,719,960 19,914,590 133,050,570

เงินวิทยฐานะ 6,157,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,314,480 551,400 5,458,500

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 757,200 1,339,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 120,000 464,160 835,760

ค่าเบียประชุม 30,000 31,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000 281,000

ค่าเช่าบ้าน 680,000 1,181,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 150,000 160,000 450,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 8,500,000 42,978,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 640,000 640,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000 850,000 1,170,000

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

18,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

30,000 30,000

โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชน 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการจัดงาน
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาค
หนือประจําปี 2561

3,000,000

โครงการกิจกรรมเนือง
ในวันเยาวชนแห่งชาติ 20,000

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ 500,000

โครงการเข้าค่ายทาง
วิชาการ 80,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ในวันกีฬาแห่งชาติ 20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
อนุบาลคัพ 50,000

โครงการแข่งขันคน
เก่งในโรงเรียนท้องถิน
ระดับประเทศ

100,000

โครงการแข่งขันตอบ
ปัญหาภาษาต่าง
ประเทศ

20,000

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลจตุรมิตร 30,000

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลชิงแชมป์
จังหวัดตากชิงถ้วยพระ
ราชทานสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

50,000

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลประเภท
เยาวชน

30,000

โครงการคัดลายมืองาม
ตามแบบไทย 15,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์

20,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬายุวชนเยาวชน
และประชาชนต้านภัย
ยาเสพติด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการจัดงาน
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาค
หนือประจําปี 2561

3,000,000

โครงการกิจกรรมเนือง
ในวันเยาวชนแห่งชาติ 20,000

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ 500,000

โครงการเข้าค่ายทาง
วิชาการ 80,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ในวันกีฬาแห่งชาติ 20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
อนุบาลคัพ 50,000

โครงการแข่งขันคน
เก่งในโรงเรียนท้องถิน
ระดับประเทศ

100,000

โครงการแข่งขันตอบ
ปัญหาภาษาต่าง
ประเทศ

20,000

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลจตุรมิตร 30,000

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลชิงแชมป์
จังหวัดตากชิงถ้วยพระ
ราชทานสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

50,000

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลประเภท
เยาวชน

30,000

โครงการคัดลายมืองาม
ตามแบบไทย 15,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์

20,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬายุวชนเยาวชน
และประชาชนต้านภัย
ยาเสพติด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
จังหวัดตาก

50,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันเซปัคตะก้อ 30,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันฟุตบอลประเภท
ประชาชน

30,000

โครงการจัดการเรียน
การสอนภาษาต่าง
ประเทศในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
ในสังกัด

3,000,000

โครงการจัดกิจกรรม
คนสร้างภาพ 25,000

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์เพือยุติความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและ
ครอบครัว

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
ลานคนเก่ง 25,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์แห่ง
ชาติ

25,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสตรีสากล 50,000

โครงการจัดกีฬานัก
เรียนกลุ่มโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

50,000

โครงการจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลพืนฐาน
เขตเมืองชุมชนในเขต
เทศบาลนครแม่สอด

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
จังหวัดตาก

50,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันเซปัคตะก้อ 30,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันฟุตบอลประเภท
ประชาชน

30,000

โครงการจัดการเรียน
การสอนภาษาต่าง
ประเทศในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
ในสังกัด

3,000,000

โครงการจัดกิจกรรม
คนสร้างภาพ 25,000

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์เพือยุติความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและ
ครอบครัว

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
ลานคนเก่ง 25,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์แห่ง
ชาติ

25,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสตรีสากล 50,000

โครงการจัดกีฬานัก
เรียนกลุ่มโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

50,000

โครงการจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลพืนฐาน
เขตเมืองชุมชนในเขต
เทศบาลนครแม่สอด

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานการ
บําเพ็ญกุศลทักษิณานุ
ประทานถวายราช
สักการะเนืองในวัน
คล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 400,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนจํานํา
พรรษา

30,000

โครงการจัด
งานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิน
ระดับประทศ

150,000

โครงการจัด
งานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิน
ระดับภาคเหนือ

250,000

โครงการจัดงานวันขึน
ปีใหม่ 30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 80,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการจัดงานวัน
พระราชสมภพ รัชกาล
ที 10
โครงการจัดงานวันแม่
(งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติพระบรม
ราชินีนาถเนืองใน
โอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ)

โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานการ
บําเพ็ญกุศลทักษิณานุ
ประทานถวายราช
สักการะเนืองในวัน
คล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

40,000 40,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 400,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนจํานํา
พรรษา

30,000

โครงการจัด
งานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิน
ระดับประทศ

150,000

โครงการจัด
งานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิน
ระดับภาคเหนือ

250,000

โครงการจัดงานวันขึน
ปีใหม่ 30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 80,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 50,000 50,000

โครงการจัดงานวัน
พระราชสมภพ รัชกาล
ที 10

200,000 200,000

โครงการจัดงานวันแม่
(งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติพระบรม
ราชินีนาถเนืองใน
โอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ)

100,000 100,000

โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช(วันยุทธหัตถี)

โครงการจัดงาน
สัปดาห์วิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครแม่สอด

30,000

โครงการจัดตัง
โรงเรียนกีฬาสังกัด
เทศบาลนครแม่สอด

4,000,000

โครงการจัดตังศูนย์
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลสําคัญ

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน 50,000

โครงการจัดทํารายการ
เทศบาลนครแม่สอด
พบประชาชน

โครงการจัดทํารายการ
มัคคุเทศก์น้อย
โครงการจัด
นิทรรศการการจัดการ
ศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
แม่สอด

100,000

โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการการ
ศึกษาของเทศบาลนคร
แม่สอด

20,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ระดับภาคและระดับ
ประเทศ

450,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเฟรนชีพลีคอําเภอ
แม่สอด

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวัน
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช(วันยุทธหัตถี)

40,000 40,000

โครงการจัดงาน
สัปดาห์วิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครแม่สอด

30,000

โครงการจัดตัง
โรงเรียนกีฬาสังกัด
เทศบาลนครแม่สอด

4,000,000

โครงการจัดตังศูนย์
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลสําคัญ

50,000 50,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน 50,000

โครงการจัดทํารายการ
เทศบาลนครแม่สอด
พบประชาชน

200,000 200,000

โครงการจัดทํารายการ
มัคคุเทศก์น้อย 150,000 150,000

โครงการจัด
นิทรรศการการจัดการ
ศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
แม่สอด

100,000

โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการการ
ศึกษาของเทศบาลนคร
แม่สอด

20,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ระดับภาคและระดับ
ประเทศ

450,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเฟรนชีพลีคอําเภอ
แม่สอด

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล
เยาวชนและประชาชน
ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 
"THILAND PRIME 
MINISTER CUP"

30,000

โครงการจัดอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงานเพือพัฒนา
บุคลากรเทศบาลนคร
แม่สอด
โครงการเดินวิงมินิ
มาราธอนนครแม่สอด 30,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มสําหรับครูผู้ช่วย

20,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานการจัดการศึกษา
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

300,000

โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการเทศบาล
เคลือนทีพบประชาชน 80,000

โครงการธนาคารขยะ 80,000

โครงการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงไปใช้ในการดํารง
ชีวิตและการประกอบ
อาชีพ

50,000

โครงการนิเทศการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้
ของครูผู้สอนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครแม่สอด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล
เยาวชนและประชาชน
ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 
"THILAND PRIME 
MINISTER CUP"

30,000

โครงการจัดอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงานเพือพัฒนา
บุคลากรเทศบาลนคร
แม่สอด

250,000 250,000

โครงการเดินวิงมินิ
มาราธอนนครแม่สอด 30,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มสําหรับครูผู้ช่วย

20,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานการจัดการศึกษา
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

300,000

โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

โครงการเทศบาล
เคลือนทีพบประชาชน 80,000

โครงการธนาคารขยะ 80,000

โครงการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงไปใช้ในการดํารง
ชีวิตและการประกอบ
อาชีพ

50,000

โครงการนิเทศการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้
ของครูผู้สอนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครแม่สอด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการนิเทศและ
ติดตามผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการ
ชุมชน

50,000

โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานครูเทศบาล 30,000

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์ระดับชุมชน
ในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด

50,000

โครงการประชา
สัมพันธ์การจัดการ
ศึกษาของเทศบาลนคร
แม่สอด

20,000

โครงการประชา
สัมพันธ์ข่าวสาร
เทศบาลนครแม่สอด
โครงการประชา
สัมพันธ์ให้ความรู้การ
จัดตังท้องถินรูปแบบ
พิเศษนครแม่สอด

โครงการประชุมขับ
เคลือนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ ศพ
ส.นครแม่สอด
โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริการ ศพด. 
พัฒนาระบบบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ฐาน

20,000

โครงการประชุมสรุป
ผลการดําเนินงานกอง
ทุนแม่ของแผ่นดิน
โครงการประชุมสรุป
ผลการดําเนินงานเครือ
ข่ายศูนย์ประสาน งาน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
เทศบาลนครแม่สอด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการนิเทศและ
ติดตามผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการ
ชุมชน

50,000

โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานครูเทศบาล 30,000

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์ระดับชุมชน
ในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด

50,000

โครงการประชา
สัมพันธ์การจัดการ
ศึกษาของเทศบาลนคร
แม่สอด

20,000

โครงการประชา
สัมพันธ์ข่าวสาร
เทศบาลนครแม่สอด

100,000 100,000

โครงการประชา
สัมพันธ์ให้ความรู้การ
จัดตังท้องถินรูปแบบ
พิเศษนครแม่สอด

100,000 100,000

โครงการประชุมขับ
เคลือนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ ศพ
ส.นครแม่สอด

30,000 30,000

โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริการ ศพด. 
พัฒนาระบบบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ฐาน

20,000

โครงการประชุมสรุป
ผลการดําเนินงานกอง
ทุนแม่ของแผ่นดิน

20,000 20,000

โครงการประชุมสรุป
ผลการดําเนินงานเครือ
ข่ายศูนย์ประสาน งาน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
เทศบาลนครแม่สอด

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนทีสําเร็จการ
ศึกษา

50,000

โครงการปันจักรยาน 
Bike For Two 
Country Sister City 
Maesot-
Myawaddy

558,000

โครงการเปิดฉาย
ภาพยนต์ เรือง 
โครงการปิดทองหลัง
พระ

25,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การรับเมือ
เกิดอัคคีภัยและ
สถานการณ์แผ่นดิน
ไหวในเขตเทศบาล
นครแม่สอด
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครดับเพลิง
โครงการฝึกอาชีพให้
ความรู้ชุมชนในเขต
เทศบาลนครแม่สอด
ระยะยาว

150,000

โครงการพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ พระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมครู
และบุคลการทางการ
ศึกษา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 200,000 200,000

โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนทีสําเร็จการ
ศึกษา

50,000

โครงการปันจักรยาน 
Bike For Two 
Country Sister City 
Maesot-
Myawaddy

558,000

โครงการเปิดฉาย
ภาพยนต์ เรือง 
โครงการปิดทองหลัง
พระ

25,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การรับเมือ
เกิดอัคคีภัยและ
สถานการณ์แผ่นดิน
ไหวในเขตเทศบาล
นครแม่สอด

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครดับเพลิง 20,000 20,000

โครงการฝึกอาชีพให้
ความรู้ชุมชนในเขต
เทศบาลนครแม่สอด
ระยะยาว

150,000

โครงการพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ พระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

1,000,000 1,000,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมครู
และบุคลการทางการ
ศึกษา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และส่งเสริมอาชีผู้สูง
อายุในเขตเทศบาล
นครแม่สอด

50,000

โครงการพัฒนา
วิชาการหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัยและการ
จัดกิจกรรมตามหลัก
สูตรในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐาน

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
ให้ความรู้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
ชุมชนเขตเทศบาลนคร
แม่สอด

150,000

โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 50,000

โครงการพิธีเปิดอาคาร
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ
ชุมชน
โครงการเพิม
ประสิทธิภาพเครือข่าย
องค์กรประสานพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดเพือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เนืองใน
วันต่อต้านยาเสพติด
โลก
โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด

100,000

โครงการเลือกตัง

โครงการเลือกตังคณะ
กรรมการกลุ่มพัฒนา
สตรีในเขตเทศบาล
นครแม่สอด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และส่งเสริมอาชีผู้สูง
อายุในเขตเทศบาล
นครแม่สอด

50,000

โครงการพัฒนา
วิชาการหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัยและการ
จัดกิจกรรมตามหลัก
สูตรในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐาน

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
ให้ความรู้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
ชุมชนเขตเทศบาลนคร
แม่สอด

150,000

โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 50,000

โครงการพิธีเปิดอาคาร
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ
ชุมชน

200,000 200,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพเครือข่าย
องค์กรประสานพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดเพือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

30,000 30,000

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เนืองใน
วันต่อต้านยาเสพติด
โลก

30,000 30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด

100,000

โครงการเลือกตัง 100,000 100,000

โครงการเลือกตังคณะ
กรรมการกลุ่มพัฒนา
สตรีในเขตเทศบาล
นครแม่สอด

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเลือกตังคณะ
กรรมการผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลนคร
แม่สอด

20,000

โครงการเลือกตัง
ประธานชุมชนในเขต
เทศบาลนครแม่สอด

50,000

โครงการวันครู 100,000

โครงการวันสําคัญของ
ชาติ
(วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช, 
วันชาติ, วันพ่อแห่ง
ชาติ)

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาแห่ง
ชาติ

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานในศูนย์
บริการคนพิการทัวไป

50,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิน

150,000

โครงการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างหญิง
ชายในครอบครัวการ
ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่
สร้างความรักความ
ผูกพันในครอบครัว

50,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและให้
ความรู้ชมรมผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด

200,000

โครงการสนับสนุนกิจ
การ อปพร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเลือกตังคณะ
กรรมการผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลนคร
แม่สอด

20,000

โครงการเลือกตัง
ประธานชุมชนในเขต
เทศบาลนครแม่สอด

50,000

โครงการวันครู 100,000

โครงการวันสําคัญของ
ชาติ
(วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช, 
วันชาติ, วันพ่อแห่ง
ชาติ)

50,000 50,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาแห่ง
ชาติ

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานในศูนย์
บริการคนพิการทัวไป

50,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิน

150,000

โครงการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างหญิง
ชายในครอบครัวการ
ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่
สร้างความรักความ
ผูกพันในครอบครัว

50,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและให้
ความรู้ชมรมผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด

200,000

โครงการสนับสนุนกิจ
การ อปพร 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

49,078,590

โครงการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
พนักงานเทศบาล
โครงการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานครู
เทศบาล

20,000

โครงการสอบแข่งขัน
คนเก่งในโรงเรียนท้อง
ถินระดับกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถินที 17

150,000

โครงการสํารวจภาค
สนาม
โครงการสํารวจและขึน
ทะเบียนสัตว์เลียงใน
เขตเทศบาลนคร
แม่สอด

20,000

โครงการสํารวจและ
ช่วยเหลือคนไร้ทีพึง
และขอทาน

30,000

โครงการห่วงใยใส่ใจผู้
สูงอายุเทศบาลนคร
แม่สอด

100,000

โครงการให้ความรู้ใน
การป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาโรคนิวล๊อค

150,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาการตังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่นเทศบาล
นครแม่สอด

20,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐาน

20,000

โครงการอบรมเครือ
ข่ายต่อต้านการค้า
มนุษย์

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

49,078,590

โครงการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
พนักงานเทศบาล

50,000 50,000

โครงการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานครู
เทศบาล

20,000

โครงการสอบแข่งขัน
คนเก่งในโรงเรียนท้อง
ถินระดับกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถินที 17

150,000

โครงการสํารวจภาค
สนาม 150,000 150,000

โครงการสํารวจและขึน
ทะเบียนสัตว์เลียงใน
เขตเทศบาลนคร
แม่สอด

20,000

โครงการสํารวจและ
ช่วยเหลือคนไร้ทีพึง
และขอทาน

30,000

โครงการห่วงใยใส่ใจผู้
สูงอายุเทศบาลนคร
แม่สอด

100,000

โครงการให้ความรู้ใน
การป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาโรคนิวล๊อค

150,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาการตังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่นเทศบาล
นครแม่สอด

20,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐาน

20,000

โครงการอบรมเครือ
ข่ายต่อต้านการค้า
มนุษย์

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิงปฎิ
บัติการพนักงานครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

100,000

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงานของ
กลุ่มเกษตรกรทํานา
แม่สอด

20,000

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงานของ
กลุ่มผู้สูงอายุ

800,000

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงานของ
กลุ่มพัฒนาสตรี

800,000

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน

800,000

โครงการอบรมเพิม
ศักยภาพให้ความรู้
กลุ่มเกษตรทํานานคร
แม่สอด

30,000

โครงการอบรมฟืนฟู
ประสิทธิภาพการทํา
งานของคณะกรรมการ
ชุมชน

100,000

โครงการอบรมให้
ความรู้กลุ่มผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลนคร
แม่สอด

50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้กลุ่มพัฒนาสตรี
ในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด

50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การจัด
สวัสดิการผู้พิการใน
เขตเทศบาลนคร
แม่สอด

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเชิงปฎิ
บัติการพนักงานครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

100,000

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงานของ
กลุ่มเกษตรกรทํานา
แม่สอด

20,000

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงานของ
กลุ่มผู้สูงอายุ

800,000

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงานของ
กลุ่มพัฒนาสตรี

800,000

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน

800,000

โครงการอบรมเพิม
ศักยภาพให้ความรู้
กลุ่มเกษตรทํานานคร
แม่สอด

30,000

โครงการอบรมฟืนฟู
ประสิทธิภาพการทํา
งานของคณะกรรมการ
ชุมชน

100,000

โครงการอบรมให้
ความรู้กลุ่มผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลนคร
แม่สอด

50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้กลุ่มพัฒนาสตรี
ในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด

50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การจัด
สวัสดิการผู้พิการใน
เขตเทศบาลนคร
แม่สอด

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้คณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาล
นครแม่สอด

50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แนวทางการ
ดําเนินงานการฌาปน
กิจสงเคราะห์

50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้สิทธิเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
นครแม่สอด

20,000

โครงการอาหารพืน
เมืองเทศบาลนคร
แม่สอด

180,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 50,000 130,000 50,000 600,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 5,000 3,000 35,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 20,000 300,000 40,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 80,000 70,000 40,000 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 5,000 420,000 10,000 240,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 44,400 500,000 250,000 200,000

วัสดุกีฬา 482,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 15,000 25,000 30,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000 5,000 125,000 1,925,000 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 9,253,340

วัสดุการเกษตร 210,000 40,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 50,000 500,000 505,000 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 10,000 15,000 5,000 80,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 100,000 200,000 50,000 150,000

วัสดุอืน 5,000 10,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้คณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาล
นครแม่สอด

50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้แนวทางการ
ดําเนินงานการฌาปน
กิจสงเคราะห์

50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้สิทธิเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
นครแม่สอด

20,000

โครงการอาหารพืน
เมืองเทศบาลนคร
แม่สอด

180,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 410,000 1,360,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 200,000 20,000 263,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000 120,000 690,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 375,000 750,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000 290,000 1,025,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 200,000 450,000 1,644,400

วัสดุกีฬา 482,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 70,000 185,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000 2,140,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 9,253,340

วัสดุการเกษตร 250,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 120,000 1,275,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 155,000 295,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 800,000 1,400,000

วัสดุอืน 230,000 40,000 305,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 12,000 36,000 20,000 50,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 500,000 115,000 30,000 800,000

ค่าไฟฟ้า 127,000 350,000 200,000 500,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 18,000 45,000 10,000 23,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซือตู้เก็บเอกสาร

2.จัดซือตู้เก็บเอกสาร

3.จัดซือตู้เก็บเอกสาร

โครงการจัดหาผ้าม่าน
พร้อมอุปกรณ์ติดตัง
ของศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต และส่ง
เสริมอาชีพผู้สูง
อายุ(ศพอส.)

200,000

จัดซือเก้าอีประชุม.

จัดซือเก้าอีประธาน

จัดซือเก้าอีผู้บริหาร
สําหรับนายก

จัดซือเก้าอีผู้บริหาร
สําหรับรองนายก
จัดซือเก้าอีสํานัก
งานพนักงาน 36,400

จัดซือเครืองถ่าย
เอกสาร 250,000

จัดซือเครืองถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล

จัดซือเครืองทําลาย
เอกสาร

จัดซือชันเก็บแฟ้ม

จัดซือชันเก็บแฟ้ม
เอกสาร 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 190,000 308,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 250,000 500,000 2,195,000

ค่าไฟฟ้า 400,000 3,200,000 4,777,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 150,000 150,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000 205,000 326,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซือตู้เก็บเอกสาร 9,000 9,000

2.จัดซือตู้เก็บเอกสาร 7,000 7,000

3.จัดซือตู้เก็บเอกสาร 15,000 15,000

โครงการจัดหาผ้าม่าน
พร้อมอุปกรณ์ติดตัง
ของศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต และส่ง
เสริมอาชีพผู้สูง
อายุ(ศพอส.)

200,000

จัดซือเก้าอีประชุม. 300,000 300,000

จัดซือเก้าอีประธาน 10,000 10,000

จัดซือเก้าอีผู้บริหาร
สําหรับนายก 10,000 10,000

จัดซือเก้าอีผู้บริหาร
สําหรับรองนายก 40,000 40,000

จัดซือเก้าอีสํานัก
งานพนักงาน 36,400

จัดซือเครืองถ่าย
เอกสาร 250,000

จัดซือเครืองถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล 200,000 200,000

จัดซือเครืองทําลาย
เอกสาร 20,000 20,000

จัดซือชันเก็บแฟ้ม 9,000 9,000

จัดซือชันเก็บแฟ้ม
เอกสาร 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือชันเก็บเอกสาร 
20 ช่อง 2,600

จัดซือชันวางของแบบ
เหล็ก 4 ชัน

จัดซือชุดตู้บานเลือน 26,800

จัดซือชุดโต๊ะประชุม 
10 ทีนัง 41,500

จัดซือตู้เก็บเอกสาร
บานเปิด 12,000

จัดซือตู้เก็บเอกสาร
บานเลือน 2 ชัน 8,000

จัดซือตู้เหล็ก

จัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร

จัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร แบบกระจก
บานเลือน
จัดซือตู้เอกสาร 2 บาน
เปิดสูง 12,000

จัดซือตู้เอกสารสไลด์
แบบมีกระจก ชนิด 
2บาน2ชัน

10,000

จัดซือเต็นท์ผ้าใบ 
ขนาด 4*4 เมตร 200,000

จัดซือเต็นท์ผ้าใบ 
ขนาด 4*8 เมตร 300,000

จัดซือโต๊ะ-เก้าอี
คอมพิวเตอร์ 4,200

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี 13,000

จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี

จัดซือโต๊ะพับเอนก
ประสงค์หน้าขาว 3,000

จัดซือโต๊ะสํานักงาน
เหล็กขนาด 3.5 ฟุต 44,000

วันทีพิมพ์ : 16/10/2560  15:19:48 หน้า : 31/54



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือชันเก็บเอกสาร 
20 ช่อง 2,600

จัดซือชันวางของแบบ
เหล็ก 4 ชัน 30,000 30,000

จัดซือชุดตู้บานเลือน 26,800

จัดซือชุดโต๊ะประชุม 
10 ทีนัง 41,500

จัดซือตู้เก็บเอกสาร
บานเปิด 12,000

จัดซือตู้เก็บเอกสาร
บานเลือน 2 ชัน 8,000

จัดซือตู้เหล็ก 39,500 39,500

จัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 10,000 10,000

จัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร แบบกระจก
บานเลือน

15,000 15,000

จัดซือตู้เอกสาร 2 บาน
เปิดสูง 12,000

จัดซือตู้เอกสารสไลด์
แบบมีกระจก ชนิด 
2บาน2ชัน

10,000

จัดซือเต็นท์ผ้าใบ 
ขนาด 4*4 เมตร 200,000

จัดซือเต็นท์ผ้าใบ 
ขนาด 4*8 เมตร 300,000

จัดซือโต๊ะ-เก้าอี
คอมพิวเตอร์ 4,200

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 13,500 13,500

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี 13,000

จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี 50,000 50,000

จัดซือโต๊ะพับเอนก
ประสงค์หน้าขาว 3,000

จัดซือโต๊ะสํานักงาน
เหล็กขนาด 3.5 ฟุต 44,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือโต๊ะหมู่บูชา 8,500

จัดซือโต๊ะเหล็กเสริม
ข้างมีล้อ 11,200

จัดซือบันไดอลูมิเนียม 9,000

จัดซือระบบบัตรคิว
อัตโนมัติ
โต๊ะสํานักงานเหล็ก
ขนาด 5 ฟุต 13,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จัดซือคอมพิวเตอร์

2.จัดซือคอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊กพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด
จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 60,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 42,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์แบบตัง
โต๊ะ

30,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์แบบพก
พา

21,000

จัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction
จัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (A3) 23,700

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก inkjet 
Printer

7,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือโต๊ะหมู่บูชา 8,500

จัดซือโต๊ะเหล็กเสริม
ข้างมีล้อ 11,200

จัดซือบันไดอลูมิเนียม 9,000

จัดซือระบบบัตรคิว
อัตโนมัติ 300,000 300,000

โต๊ะสํานักงานเหล็ก
ขนาด 5 ฟุต 13,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.จัดซือคอมพิวเตอร์ 132,000 132,000

2.จัดซือคอมพิวเตอร์ 90,000 90,000

จัดซือคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊กพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด

21,000 21,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 60,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 42,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์แบบตัง
โต๊ะ

30,000

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์แบบพก
พา

21,000

จัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction 15,800 15,800

จัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์

36,000 36,000

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (A3) 23,700

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก inkjet 
Printer

7,900

วันทีพิมพ์ : 16/10/2560  15:19:48 หน้า : 34/54



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์

12,900

จัดซือเครือง
สแกนเนอร์

จัดซือเครืองสํารองไฟ

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 14,000

จัดซืออุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลแบบภายนอก 
(External 
Harddisk)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเครืองตบดิน 21,000

จัดซือสว่านกระแทก 
5/8" พร้อมชุดดอก

จัดซือสว่านไฟฟ้า 12,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือตู้นําดืม 
(ร้อน-เย็น) 6,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตังกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดทีคลี
นิกชุมชนอบอุ่น

100,000

โครงการติดตังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ในเขต
เทศบาลนครแม่สอด

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมระบบเคเบิลทีวี
เพือการศึกษาเทศบาล
นครแม่สอด
จัดซือเครืองกําเนิด
ไฟฟ้า 27,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์

12,900

จัดซือเครือง
สแกนเนอร์ 20,000 20,000

จัดซือเครืองสํารองไฟ 69,600 69,600

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 14,000

จัดซืออุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลแบบภายนอก 
(External 
Harddisk)

5,300 5,300

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเครืองตบดิน 21,000

จัดซือสว่านกระแทก 
5/8" พร้อมชุดดอก 3,000 3,000

จัดซือสว่านไฟฟ้า 12,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือตู้นําดืม 
(ร้อน-เย็น) 6,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตังกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดทีคลี
นิกชุมชนอบอุ่น

100,000

โครงการติดตังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ในเขต
เทศบาลนครแม่สอด

1,000,000 1,000,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมระบบเคเบิลทีวี
เพือการศึกษาเทศบาล
นครแม่สอด

2,000,000 2,000,000

จัดซือเครืองกําเนิด
ไฟฟ้า 27,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครืองขยายเสียง
ชนิดเคลือนที 10,000

จัดซือเครืองวัดความ
แรงสัญญาณ
จัดซือไมโครโฟนไร้
สายพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซือคอร์ดเซปัค
ตะกร้อ 300,000

จัดซือวัสดุอุปกรณ์ออก
กําลังกายศูนย์วิทยา
ศาสตร์การกีฬา

1,500,000

จัดซืออัฒจันทร์แบบ
พับเก็บได้ 1,517,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 300,000 1,100,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน 295,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ 102,000

จัดซือรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 120 ซีซี

จัดซือรถโดยสารขนาด 
12 ทีนัง (ดีเซล)
จัดซือรถบรรทุก 
(ดีเซล) 952,000

จัดซือรถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบกระบะ
เหล็ก

1,920,000

จัดซือรถบรรทุก แบบ
ธรรมดา (ดีเซล) 800,000

จัดซือรถบัสแอร์ชัน
เดียว 6 ล้อ 1คัน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครืองขยายเสียง
ชนิดเคลือนที 10,000

จัดซือเครืองวัดความ
แรงสัญญาณ 4,100 4,100

จัดซือไมโครโฟนไร้
สายพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด

20,000 20,000

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซือคอร์ดเซปัค
ตะกร้อ 300,000

จัดซือวัสดุอุปกรณ์ออก
กําลังกายศูนย์วิทยา
ศาสตร์การกีฬา

1,500,000

จัดซืออัฒจันทร์แบบ
พับเก็บได้ 1,517,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 250,000 1,650,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอก
ควัน 295,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ 102,000

จัดซือรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 120 ซีซี 204,000 204,000

จัดซือรถโดยสารขนาด 
12 ทีนัง (ดีเซล) 1,288,000 1,288,000

จัดซือรถบรรทุก 
(ดีเซล) 952,000 1,904,000

จัดซือรถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบกระบะ
เหล็ก

1,920,000

จัดซือรถบรรทุก แบบ
ธรรมดา (ดีเซล) 800,000

จัดซือรถบัสแอร์ชัน
เดียว 6 ล้อ 1คัน 4,500,000 4,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือรถยนต์กระบะ 4 
ประตูพร้อมหลังคา 1,000,000

จัดซือรถยนต์ตู้

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดชือพัดลมระบาย
ควัน
จัดซือตู้คอนเทรนเนอร์
สําหรับฝึกดับไฟ 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

จัดซือเลือยวงเดือน
ไฟฟ้า แบบมือถือ 6,900

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือกล้องคอมแพค

จัดซือกล้องถ่ายภาพ
และเผยแพร่ 30,000

จัดซือกล้องถ่ายรูป 
EOS 6D
จัดซือกล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล 14,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือเครืองวัดระยะ
ทางแบบเลเซอร์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือเครืองสูบนําชนิด
หาบหาม

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1.ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

200,000

2.ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือรถยนต์กระบะ 4 
ประตูพร้อมหลังคา 1,000,000

จัดซือรถยนต์ตู้ 2,200,000 2,200,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดชือพัดลมระบาย
ควัน 520,000 520,000

จัดซือตู้คอนเทรนเนอร์
สําหรับฝึกดับไฟ 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

250,000 250,000

จัดซือเลือยวงเดือน
ไฟฟ้า แบบมือถือ 6,900

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือกล้องคอมแพค 18,000 18,000

จัดซือกล้องถ่ายภาพ
และเผยแพร่ 30,000

จัดซือกล้องถ่ายรูป 
EOS 6D 65,000 65,000

จัดซือกล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล 40,000 54,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือเครืองวัดระยะ
ทางแบบเลเซอร์ 3,000 3,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือเครืองสูบนําชนิด
หาบหาม 400,000 400,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1.ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

200,000

2.ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

3.ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

200,000

4.ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

200,000

5.ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

200,000

โครงการก่อสร้าง/ปรับ
ปรุง/ซ่อมแซม หอ
นาฬิกา(บริเวณวง
เวียนหน้าทีว่าการ
อําเภอแม่สอด)

264,000

โครงการก่อสร้างทาง
เชือมอาคารศูนย์ส่ง
เสริมอาชีพชุมชนไป
อาคารตํารวจท่อง
เทียว(เดิม)
โครงการก่อสร้างทาง
เชือมอาคารสํานักงาน
เทศบาลกับอาคารศูนย์
ส่งเสริมอาชีพชุมชน

โครงการก่อสร้างทาง
ลาดผู้พิการ
โครงการก่อสร้างรัว
ด้านหน้าโรงเรียน 
พร้อมป้ายชือ

1,984,100

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู รอบ
โรงเรียน

407,000

โครงการก่อสร้างศาล
หลักเมืองเทศบาลนคร
แม่สอด

โครงการก่อสร้าง
อาคารสถานทีอาคาร
เอนกประสงค์สุสาน
หลวง เทศบาลนคร
แม่สอด

9,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

3.ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

200,000

4.ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

200,000

5.ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

200,000

โครงการก่อสร้าง/ปรับ
ปรุง/ซ่อมแซม หอ
นาฬิกา(บริเวณวง
เวียนหน้าทีว่าการ
อําเภอแม่สอด)

264,000

โครงการก่อสร้างทาง
เชือมอาคารศูนย์ส่ง
เสริมอาชีพชุมชนไป
อาคารตํารวจท่อง
เทียว(เดิม)

500,000 500,000

โครงการก่อสร้างทาง
เชือมอาคารสํานักงาน
เทศบาลกับอาคารศูนย์
ส่งเสริมอาชีพชุมชน

500,000 500,000

โครงการก่อสร้างทาง
ลาดผู้พิการ 200,000 200,000

โครงการก่อสร้างรัว
ด้านหน้าโรงเรียน 
พร้อมป้ายชือ

1,984,100

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู รอบ
โรงเรียน

407,000

โครงการก่อสร้างศาล
หลักเมืองเทศบาลนคร
แม่สอด

1,000,000 1,000,000

โครงการก่อสร้าง
อาคารสถานทีอาคาร
เอนกประสงค์สุสาน
หลวง เทศบาลนคร
แม่สอด

9,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจัดทําป้ายคลี
นิกชุมชนอบอุ่น (ป้าย
หินอ่อน)

150,000

โครงการจัดทําป้าย
เฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที 10
โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติฯ(หน้าแขวงการ
ทาง)

โครงการตกแต่งห้อง
ภายในอาคารสํานัก
งาน

โครงการติดตังหม้อ
แปลงไฟฟ้าอาคารศูนย์
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
โครงการทําเครือง
หมายบนผิวทางจราจร
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด

1,500,000

โครงการปรับปรุง,ต่อ
เติม,ซ่อมแซมอาคาร
สถานทีและปรับภูมิ
ทัศน์

622,300

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมอาคารศูนย์กลาง
แสดงสินค้าและส่ง
เสริมการท่องเทียว (โอ
ทอป)

โครงการปรับปรุง
บูรณะศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
เขตเทศบาลนคร
แม่สอด

110,000

โครงการปรับปรุงไฟ
สาธารณะบริเวณหน้า
เทศบาลฯ ถึงหน้า
โรงเรียนเทศบาลวัดชุม
พลคีรี

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการจัดทําป้ายคลี
นิกชุมชนอบอุ่น (ป้าย
หินอ่อน)

150,000

โครงการจัดทําป้าย
เฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที 10

200,000 200,000

โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติฯ(หน้าแขวงการ
ทาง)

2,000,000 2,000,000

โครงการตกแต่งห้อง
ภายในอาคารสํานัก
งาน

800,000 800,000

โครงการติดตังหม้อ
แปลงไฟฟ้าอาคารศูนย์
ส่งเสริมอาชีพชุมชน

1,000,000 1,000,000

โครงการทําเครือง
หมายบนผิวทางจราจร
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด

1,500,000

โครงการปรับปรุง,ต่อ
เติม,ซ่อมแซมอาคาร
สถานทีและปรับภูมิ
ทัศน์

622,300

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมอาคารศูนย์กลาง
แสดงสินค้าและส่ง
เสริมการท่องเทียว (โอ
ทอป)

1,500,000 1,500,000

โครงการปรับปรุง
บูรณะศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

1,000,000 1,000,000

โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
เขตเทศบาลนคร
แม่สอด

110,000

โครงการปรับปรุงไฟ
สาธารณะบริเวณหน้า
เทศบาลฯ ถึงหน้า
โรงเรียนเทศบาลวัดชุม
พลคีรี

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยรอบศาล
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยรอบสํานัก
งานเทศบาลนคร
แม่สอด
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณสถานทีคลี
นิกชุมชนอบอุ่น

200,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสมเด็จ
นเรศวรมหาราช

500,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สุสานภายในเขต
เทศบาลนครแม่สอด

1,000,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หน้าศูนย์แสดง
สินค้าและส่งเสริมการ
ท่องเทียวและศูนย์การ
ส่งเสริมฯเศรษฐกิจชาย
แดนไทย-พม่า

โครงการปรับปรุง
ระบบสัญญาณไฟ
จราจร ภายในเขต
เทศบาลนครแม่สอด

1,900,000

โครงการปรับปรุงโรง
ยิมเนเซียมศูนย์กีฬา
และนันทนาการ

500,000

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬานานาชาติ 1,000,000

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

500,000

โครงการปรับปรุงห้อง
สมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
และพิพิธภัณฑ์นคร
แม่สอด

2,000,000

วันทีพิมพ์ : 16/10/2560  15:19:48 หน้า : 45/54



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยรอบศาล
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

1,000,000 1,000,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยรอบสํานัก
งานเทศบาลนคร
แม่สอด

1,500,000 1,500,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณสถานทีคลี
นิกชุมชนอบอุ่น

200,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสมเด็จ
นเรศวรมหาราช

500,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สุสานภายในเขต
เทศบาลนครแม่สอด

1,000,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หน้าศูนย์แสดง
สินค้าและส่งเสริมการ
ท่องเทียวและศูนย์การ
ส่งเสริมฯเศรษฐกิจชาย
แดนไทย-พม่า

400,000 400,000

โครงการปรับปรุง
ระบบสัญญาณไฟ
จราจร ภายในเขต
เทศบาลนครแม่สอด

1,900,000

โครงการปรับปรุงโรง
ยิมเนเซียมศูนย์กีฬา
และนันทนาการ

500,000

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬานานาชาติ 1,000,000

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

500,000

โครงการปรับปรุงห้อง
สมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
และพิพิธภัณฑ์นคร
แม่สอด

2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
อาคาร ททท.เดิม
เทศบาลนครแม่สอด

4,975,000

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์ส่งเสริม
อาชีพชุมชน
โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์ส่งเสริมฯ 
เศรษฐกิจชายแดน
ไทย-พม่า

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานทีตลาดสด
ในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด (ตลาดสดบ้าน
เหนือ)

184,000

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานทีและปรับ
ปรุงภูมิทัศน์(เมรุเดิม
สุสานหลวง)

3,090,000

โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์
การกีฬาและ
นันทนาการ โรงเรียน
เทศบาลวัดชุมพลคีรี

6,043,000

โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์
การกีฬาและ
นันทนาการของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครแม่สอด

2,000,000

โครงการปรับปรุง
อุทยานการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และสิง
แวดล้อมทีปังกรรัศมี
โชติ

3,000,000

ติดตังระบบไฟฟ้าตู้ 
MDB คลีนิกชุมชน
อบอุ่น

120,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
อาคาร ททท.เดิม
เทศบาลนครแม่สอด

4,975,000

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์ส่งเสริม
อาชีพชุมชน

5,000,000 5,000,000

โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์ส่งเสริมฯ 
เศรษฐกิจชายแดน
ไทย-พม่า

300,000 300,000

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานทีตลาดสด
ในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด (ตลาดสดบ้าน
เหนือ)

184,000

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานทีและปรับ
ปรุงภูมิทัศน์(เมรุเดิม
สุสานหลวง)

3,090,000

โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์
การกีฬาและ
นันทนาการ โรงเรียน
เทศบาลวัดชุมพลคีรี

6,043,000

โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์
การกีฬาและ
นันทนาการของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครแม่สอด

2,000,000

โครงการปรับปรุง
อุทยานการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และสิง
แวดล้อมทีปังกรรัศมี
โชติ

3,000,000

ติดตังระบบไฟฟ้าตู้ 
MDB คลีนิกชุมชน
อบอุ่น

120,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างซ่อม
แซมถนนและไหล่ทาง
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด

1,500,000

โครงการก่อสร้างถนน
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณ
ถนนดอนแก้ว ซอย 3)

44,000

โครงการก่อสร้างถนน
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณ
ถนนสองแควใต้ ซอย 
5/1)

677,000

โครงการก่อสร้างถนน
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณ
ถนนสองแควเหนือ 
ซอย 10)

297,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
บ้านทุ่ง ซอย 3/11

518,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
บ้านทุ่ง ซอย 3/6.1

740,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
บ้านทุ่ง ซอยบ้านแม้ว

421,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
ร่วมแรง ซอย 3

607,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
ศรีพานิช ซอย 6

1,511,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
สมัครสรรพการ ซอยที 
1

406,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
สมัครสรรพการ ซอยที 
2

438,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างซ่อม
แซมถนนและไหล่ทาง
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด

1,500,000

โครงการก่อสร้างถนน
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณ
ถนนดอนแก้ว ซอย 3)

44,000

โครงการก่อสร้างถนน
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณ
ถนนสองแควใต้ ซอย 
5/1)

677,000

โครงการก่อสร้างถนน
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณ
ถนนสองแควเหนือ 
ซอย 10)

297,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
บ้านทุ่ง ซอย 3/11

518,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
บ้านทุ่ง ซอย 3/6.1

740,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
บ้านทุ่ง ซอยบ้านแม้ว

421,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
ร่วมแรง ซอย 3

607,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
ศรีพานิช ซอย 6

1,511,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
สมัครสรรพการ ซอยที 
1

406,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
สมัครสรรพการ ซอยที 
2

438,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
สองแควใต้ ซอย 2/3

618,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
อินทรคีรี ซอย 10

181,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
อินทรคีรี ซอย 21

425,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
อินทรคีรี ซอย 21 
(ตลาดบ้านเหนือ)

418,000

โครงการขยายสะพาน
คลองห้วยแห้ง หลัง
โรงเรียนเทศบาลวัด
มณีไพรสณฑ์

1,500,000

โครงการปรับปรุงถนน
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณ
ซอยสิริวรรณ)

458,000

โครงการปรับปรุงถนน
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณ
ถนนตาลเดียว)

935,000

โครงการปรับปรุงถนน
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณ
ถนนประสาทวิถี ซอย 
11 )

253,000

โครงการปรับปรุงถนน
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณ
ถนนประสาทวิถี ซอย 
7)

364,000

โครงการปรับปรุงถนน
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณ
ถนนอินทรคีรี 16)

550,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
สองแควใต้ ซอย 2/3

618,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
อินทรคีรี ซอย 10

181,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
อินทรคีรี ซอย 21

425,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํารูปตัวยู ถนน
อินทรคีรี ซอย 21 
(ตลาดบ้านเหนือ)

418,000

โครงการขยายสะพาน
คลองห้วยแห้ง หลัง
โรงเรียนเทศบาลวัด
มณีไพรสณฑ์

1,500,000

โครงการปรับปรุงถนน
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณ
ซอยสิริวรรณ)

458,000

โครงการปรับปรุงถนน
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณ
ถนนตาลเดียว)

935,000

โครงการปรับปรุงถนน
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณ
ถนนประสาทวิถี ซอย 
11 )

253,000

โครงการปรับปรุงถนน
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณ
ถนนประสาทวิถี ซอย 
7)

364,000

โครงการปรับปรุงถนน
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณ
ถนนอินทรคีรี 16)

550,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณ
ถนนอินทรคีรีซอยบ้าน
ป้าขันทอง-อินทรคีรี
ซอย8)

769,000

โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.พร้อม
บ่อพัก (MAIN 
HOLE) ภายในเขต
เทศบาลนครแม่สอด

949,000

โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายนําภายในเขต
เทศบาลนครแม่สอด 
บริเวณถนนชิดลม 
ซอย 4

2,726,000

โครงการปรับปรุงฝา
ท่อระบายนําภายใน
เขตเทศบาลนคร
แม่สอด

2,495,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 200,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 1,400,000 1,700,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 700,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 16,408,000

รวม 63,511,480 1,006,300 21,027,000 13,137,600 84,122,040 1,700,000 18,577,520 222,330,550
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด(บริเวณ
ถนนอินทรคีรีซอยบ้าน
ป้าขันทอง-อินทรคีรี
ซอย8)

769,000

โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.พร้อม
บ่อพัก (MAIN 
HOLE) ภายในเขต
เทศบาลนครแม่สอด

949,000

โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายนําภายในเขต
เทศบาลนครแม่สอด 
บริเวณถนนชิดลม 
ซอย 4

2,726,000

โครงการปรับปรุงฝา
ท่อระบายนําภายใน
เขตเทศบาลนคร
แม่สอด

2,495,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 200,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 814,000 3,914,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 80,000 780,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 600,000 17,058,000

รวม 13,837,240 89,750,270 529,000,000
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