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  เขต/อําเภอ พนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  20140

พื้นที่ 52.58 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 0 คน

ชาย 0 คน

หญิง 0 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลหมอนนาง

อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหมอนนาง

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลหมอนนาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
หมอนนางอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหมอนนางจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 117,047,015.74 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 41,645,713.60 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 29,064,762.15 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 2 โครงการ รวม 3,518,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 40 โครงการ รวม 18,423,850.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 114,141,768.91 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 5,074,421.96 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,478,116.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 1,041,172.21 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 51,006.50 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 63,132,873.24 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 43,364,179.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 472,801.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 63,885,788.16 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 22,761,682.32 บาท

งบบุคลากร จํานวน 17,222,188.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 15,728,145.75 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,322,990.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 5,850,782.09 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 320,736.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,403,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลหมอนนาง
อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 4,850,047.31 4,220,000.00 4,870,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,320,004.26 1,218,000.00 1,257,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 810,090.74 500,000.00 500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 161,955.00 70,000.00 70,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 7,142,097.31 6,008,000.00 6,697,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 49,275,437.46 43,990,000.00 48,750,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 49,275,437.46 43,990,000.00 48,750,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 42,684,732.00 47,800,000.00 45,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 42,684,732.00 47,800,000.00 45,000,000.00

รวม 99,102,266.77 97,798,000.00 100,447,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 22,070,061.98 27,520,700.00 27,569,300.00

งบบุคลากร 17,302,091.00 24,567,900.00 24,265,000.00

งบดําเนินงาน 13,357,791.57 22,344,300.00 28,044,200.00

งบลงทุน 4,652,050.00 16,152,100.00 17,875,500.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 6,509,473.33 7,183,000.00 2,693,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 63,891,467.88 97,798,000.00 100,447,000.00

รวม 63,891,467.88 97,798,000.00 100,447,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลหมอนนาง

อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลหมอนนาง

อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,048,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,490,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 17,256,900

แผนงานสาธารณสุข 5,901,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,070,000

แผนงานเคหะและชุมชน 26,256,600

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,855,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 27,569,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 100,447,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,906,400 2,517,000 12,423,400

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 0 3,072,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,834,400 2,517,000 9,351,400

งบดําเนินงาน 4,870,000 1,175,000 6,045,000

    ค่าตอบแทน 1,260,000 140,000 1,400,000

    ค่าใช้สอย 2,380,000 770,000 3,150,000

    ค่าวัสดุ 620,000 265,000 885,000

    ค่าสาธารณูปโภค 610,000 0 610,000

งบลงทุน 32,900 73,900 106,800

    ค่าครุภัณฑ์ 32,900 73,900 106,800

งบเงินอุดหนุน 473,000 0 473,000

    เงินอุดหนุน 473,000 0 473,000

                                             รวม 15,282,300 3,765,900 19,048,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 50,000 420,000 470,000

    ค่าใช้สอย 50,000 130,000 180,000

    ค่าวัสดุ 0 290,000 290,000

งบลงทุน 0 1,020,000 1,020,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 1,020,000 1,020,000

                                             รวม 50,000 1,440,000 1,490,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหมอนนาง

อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 2,483,300 2,894,200 5,377,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,483,300 2,894,200 5,377,500

งบดําเนินงาน 490,000 10,282,200 10,772,200

    ค่าตอบแทน 30,000 10,000 40,000

    ค่าใช้สอย 310,000 7,280,200 7,590,200

    ค่าวัสดุ 150,000 2,961,000 3,111,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 31,000 31,000

งบลงทุน 57,200 0 57,200

    ค่าครุภัณฑ์ 57,200 0 57,200

งบเงินอุดหนุน 1,050,000 0 1,050,000

    เงินอุดหนุน 1,050,000 0 1,050,000

                                             รวม 4,080,500 13,176,400 17,256,900

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบบุคลากร 2,714,000 0 2,714,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,714,000 0 2,714,000

งบดําเนินงาน 694,000 1,860,000 2,554,000

    ค่าตอบแทน 284,000 0 284,000

    ค่าใช้สอย 160,000 1,860,000 2,020,000

    ค่าวัสดุ 250,000 0 250,000

งบลงทุน 95,000 118,000 213,000

    ค่าครุภัณฑ์ 95,000 118,000 213,000

งบเงินอุดหนุน 0 420,000 420,000

    เงินอุดหนุน 0 420,000 420,000

                                             รวม 3,503,000 2,398,000 5,901,000



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 1,070,000 1,070,000

    ค่าใช้สอย 1,070,000 1,070,000

                                             รวม 1,070,000 1,070,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 3,750,100 0 0 3,750,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,750,100 0 0 3,750,100

งบดําเนินงาน 3,658,000 0 1,670,000 5,328,000

    ค่าตอบแทน 82,000 0 0 82,000

    ค่าใช้สอย 2,080,000 0 1,120,000 3,200,000

    ค่าวัสดุ 1,455,000 0 550,000 2,005,000

    ค่าสาธารณูปโภค 41,000 0 0 41,000

งบลงทุน 43,000 16,435,500 0 16,478,500

    ค่าครุภัณฑ์ 43,000 2,500,000 0 2,543,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 13,935,500 0 13,935,500

งบเงินอุดหนุน 700,000 0 0 700,000

    เงินอุดหนุน 700,000 0 0 700,000

                                             รวม 8,151,100 16,435,500 1,670,000 26,256,600

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง

ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 50,000 360,000 1,395,000 1,805,000

    ค่าใช้สอย 50,000 360,000 1,395,000 1,805,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000 0 0 50,000

                                             รวม 100,000 360,000 1,395,000 1,855,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 27,569,300 27,569,300

    งบกลาง 27,569,300 27,569,300

                                             รวม 27,569,300 27,569,300



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,048,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,490,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 17,256,900

แผนงานสาธารณสุข 5,901,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,070,000

แผนงานเคหะและชุมชน 26,256,600

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,855,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 27,569,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 100,447,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตําบลหมอนนาง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 100,447,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
100,447,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลหมอนนางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของเทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลหมอนนาง
อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลหมอนนางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายนพลิศ  เสริมศักดิ์ศศิธร)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลหมอนนาง

เห็นชอบ

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

(นายณรงค์  เทพเสนา)

ตําแหน่ง นายอําเภอพนัสนิคม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ชลุบรี



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลหมอนนาง
อําเภอ พนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,792,686.00 3,031,250.12 3,563,259.70 3,000,000.00 16.67 % 3,500,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 130,334.63 163,975.23 142,001.61 170,000.00 0.00 % 170,000.00

     ภาษีป้าย 343,670.00 392,461.20 393,191.00 350,000.00 14.29 % 400,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 630,720.00 552,075.00 751,595.00 700,000.00 14.29 % 800,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 3,897,410.63 4,139,761.55 4,850,047.31 4,220,000.00 4,870,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,084.60 3,268.90 3,414.40 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 74,124.50 20,983.50 47,836.00 70,000.00 -28.57 % 50,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 573,360.00 688,520.00 678,690.00 650,000.00 0.00 % 650,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 2,100.00 9,700.00 9,000.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 6,140.00 5,060.00 3,720.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,300.00 1,660.00 1,110.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 5,500.00 14,705.00 5,390.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,900.00 1,500.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 2,500.00 9,500.00 23,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 18,000.00 16,000.00 10,400.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 122,739.00 317,466.08 94,413.86 50,000.00 100.00 % 100,000.00

     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 398,300.00 403,600.00 432,100.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตร

3,000.00 4,500.00 4,000.00 3,000.00 233.33 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 3,000.00 0.00 100.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,680.00 1,720.00 2,310.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,770.00 1,350.00 520.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 2,500.00 600.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,216,498.10 1,504,033.48 1,320,004.26 1,218,000.00 1,257,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบี้ย 985,325.52 885,140.07 810,090.74 500,000.00 0.00 % 500,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 985,325.52 885,140.07 810,090.74 500,000.00 500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าจําหน่ายเศษของ 12,426.00 6,500.00 22,225.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าขายแบบแปลน 48,500.00 99,700.00 97,000.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 10,020.00 16,000.00 42,730.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 70,946.00 122,400.00 161,955.00 70,000.00 70,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 1,445,272.78 758,221.72 2,138,007.22 800,000.00 87.50 % 1,500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,877,056.34 9,208,814.44 9,937,717.04 9,000,000.00 0.00 % 9,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 16,912,580.52 17,470,844.59 18,914,729.79 17,000,000.00 5.88 % 18,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,903,752.18 2,872,628.43 2,593,522.01 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00

     ภาษีสุรา 2,827,527.12 2,764,254.95 2,837,553.95 2,800,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 4,870,881.50 5,945,935.22 6,838,171.17 5,000,000.00 80.00 % 9,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 136,580.10 182,247.86 210,380.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 140,239.51 94,305.67 88,209.28 140,000.00 -28.57 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 5,987,320.00 7,469,294.00 5,716,637.00 6,100,000.00 31.15 % 8,000,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล 30.00 0.00 510.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 44,101,240.05 46,766,546.88 49,275,437.46 43,990,000.00 48,750,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 22,508,107.00 19,922,361.00 42,684,732.00 47,800,000.00 -5.86 % 45,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,508,107.00 19,922,361.00 42,684,732.00 47,800,000.00 45,000,000.00

รวมทุกหมวด 72,779,527.30 73,340,242.98 99,102,266.77 97,798,000.00 100,447,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลหมอนนาง

อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 100,447,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 4,870,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 3,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 170,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 800,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,257,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 650,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 500,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 70,000 บาท
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 48,750,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 18,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 3,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 8,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 45,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 45,000,000 บาท

ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760.00 725,760.00 756,000.00 756,000.00 0 % 756,000

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 180,000.00 180,000.00 240,000.00 240,000.00 0 % 240,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 240,000.00 240,000.00 0 % 240,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 207,360.00 207,360.00 216,000.00 216,000.00 0 % 216,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,544,405.00 1,555,200.00 1,607,355.00 1,620,000.00 0 % 1,620,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,837,525.00 2,848,320.00 3,059,355.00 3,072,000.00 3,072,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,487,490.00 2,708,082.00 2,425,780.00 2,721,000.00 47.08 % 4,002,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 154,380.00 148,105.00 78,200.00 199,200.00 -24.1 % 151,200

เงินประจําตําแหน่ง 166,690.00 202,500.00 138,200.00 129,200.00 77.4 % 229,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 145,500.00 172,990.00 146,820.00 185,300.00 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 10,770.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,599,584.00 1,875,098.00 1,882,612.00 2,107,200.00 5.45 % 2,222,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 178,696.00 205,487.00 205,632.00 217,200.00 5.89 % 230,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,743,110.00 5,312,262.00 4,877,244.00 5,559,100.00 6,834,400

รวมงบบุคลากร 7,580,635.00 8,160,582.00 7,936,599.00 8,631,100.00 9,906,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลหมอนนาง
อําเภอพนัสนิคม    จังหวัดชลบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11,850.00 18,850.00 14,860.00 1,220,000.00 -13.93 % 1,050,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 840.00 11,760.00 12,760.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 137,167.00 140,133.00 92,000.00 104,000.00 5.77 % 110,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 36,168.00 48,470.00 5,200.00 8,600.00 481.4 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 186,025.00 219,213.00 124,820.00 1,382,600.00 1,260,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 317,835.18 489,260.35 623,376.35 800,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 13,500.00 35,625.00 63,645.00 70,000.00 -28.57 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
และนอกราชอาณาจักร 104,614.00 63,080.00 15,360.00 143,800.00 -30.46 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000

โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 0.00 176,200.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติและงาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 141,667.25 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติและวันสําคัญ
ของชาติ 0.00 387,968.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการถวายความอาลัยและถวายพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 304,440.00 0.00 0 % 0

โครงการเทศบาลสัญจรและการจัดทํา
ประชาคม/แผนพัฒนาสามปี 87,264.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการบูรณาการร่วมจังหวัดชลบุรี 
"สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน" 0.00 84,730.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
สามปีและแผนชุมชน 0.00 86,864.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
สี่ปีและแผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 25,000.00 300 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เทศบาลตําบลหมอนนาง 0.00 188,335.00 184,260.00 234,000.00 70.94 % 400,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เทศบาลตําบลหมอนนาง 257,020.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 525 % 500,000

โครงการวันเทศบาล 19,670.00 0.00 5,740.00 9,000.00 455.56 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบี้อง
ต้นและ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น

0.00 0.00 17,976.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้้กฎหมายเบื้อง
ต้น และ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการอบรให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น
และ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
เกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 52,229.12 140,449.50 299,749.00 295,000.00 -15.25 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 997,599.55 1,476,311.85 1,514,546.35 1,903,000.00 2,380,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 120,845.00 59,587.00 44,882.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 81,691.40 2,270.80 5,765.20 25,000.00 -20 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 22,272.05 28,200.00 29,707.57 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 15,305.00 15,600.96 19,511.90 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 55,516.00 2,800.00 39,756.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 448,228.17 358,585.49 330,031.29 255,000.00 17.65 % 300,000

วัสดุการเกษตร 5,940.00 4,735.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 8,200.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,450.00 79,980.00 79,970.00 80,000.00 25 % 100,000

วัสดุอื่น 24,427.20 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 873,674.82 551,759.25 557,823.96 565,000.00 620,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 607,250.86 560,142.49 475,398.98 600,000.00 -16.67 % 500,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 34,910.38 29,609.58 15,840.82 60,000.00 -50 % 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 67,619.00 49,732.00 44,109.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 40,553.00 43,235.24 38,520.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 750,333.24 682,719.31 573,868.80 780,000.00 610,000

รวมงบดําเนินงาน 2,807,632.61 2,930,003.41 2,771,059.11 4,630,600.00 4,870,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องโทรสาร 0.00 0.00 15,750.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น 0.00 13,200.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะประชุม 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จัดซื้อพัดลม 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

ซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้โชว์กระจก 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้าอัตโนมัติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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จัดซื้อปั๋มซัมเมอร์ส 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

ปั็มซัมเมอร์สพร้อมอุปกรณ์ 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อตู้ขยายเสียงเคลื่อนที่ 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 16,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณฺ์ 0.00 89,400.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมีก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,900

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์(Inl Tank Printer) 0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

ซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
ครบชุด 0.00 89,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 153,278.06 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 219,078.06 220,400.00 40,750.00 79,300.00 32,900

รวมงบลงทุน 219,078.06 220,400.00 40,750.00 79,300.00 32,900

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 2,219,382.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 2,219,382.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอื่น 2,219,382.00 0.00 0.00 0.00 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 331,069.22 303,000.00 264,214.36 328,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานเฉลิมพระ
เกียรติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

โครงการปรับปรุงพัฒนาการบริการ
สํานักทะเบียนอําเภอพนัสนิคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยบนท้องถนน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับ
อําเภอ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมวิถึชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการสนับสนุนงานประจําปีของ
จังหวัดชลบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 160,000

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
เพื่อร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 75,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 -100 % 0

อุดหนุนกาชาดจังหวัดชลบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 75,000

รวมเงินอุดหนุน 406,069.22 378,000.00 264,214.36 403,000.00 473,000

รวมงบเงินอุดหนุน 406,069.22 378,000.00 264,214.36 403,000.00 473,000

รวมงานบริหารทั่วไป 13,232,796.89 11,688,985.41 11,012,622.47 13,744,000.00 15,282,300

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 551,496.00 797,006.00 694,270.00 840,000.00 46.07 % 1,227,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 48,000.00 -33.33 % 32,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 55,500.00 42,500.00 20,000.00 200 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 710,280.00 769,650.00 764,600.00 1,020,000.00 0.78 % 1,028,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 144,000.00 135,820.00 136,467.00 180,000.00 -5.56 % 170,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,447,776.00 1,757,976.00 1,637,837.00 2,108,000.00 2,517,000

รวมงบบุคลากร 1,447,776.00 1,757,976.00 1,637,837.00 2,108,000.00 2,517,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 33,600.00 26,600.00 47,550.00 70,000.00 0 % 70,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -25 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 36,000.00 26,500.00 20,000.00 -50 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 36,454.00 30,253.00 49,500.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 106,054.00 92,853.00 123,550.00 160,000.00 140,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,925.00 5,438.33 3,304.33 50,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 42,600.00 110,000.00 -9.09 % 100,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและ
นอกราชอาณาจักร 0.00 53,320.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
และนอกราชอาณาจักร 13,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 430,000.00 16.28 % 500,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีและเสริมสร้างความเข้าใจในการเสีย
ภาษี

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,000.00 14,590.00 82,368.69 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 29,525.00 73,348.33 128,273.02 740,000.00 770,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 92,795.90 117,317.00 123,652.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 3,852.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 2,800.00 16,782.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,514.50 24,462.00 28,549.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,379.50 79,210.00 99,160.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 157,689.90 223,789.00 271,995.00 335,000.00 265,000

รวมงบดําเนินงาน 293,268.90 389,990.33 523,818.02 1,235,000.00 1,175,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอื้ 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

เครื่องโทรสาร 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

ตู้เก็บแฟ้ม 0.00 0.00 15,600.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์แบบมือ
ถือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 0.00 59,600.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0.00 18,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด Network 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 18,150.00 11,100.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,650.00 95,200.00 15,600.00 72,800.00 73,900

รวมงบลงทุน 26,650.00 95,200.00 15,600.00 72,800.00 73,900

รวมงานบริหารงานคลัง 1,767,694.90 2,243,166.33 2,177,255.02 3,415,800.00 3,765,900

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 15,000,491.79 13,932,151.74 13,189,877.49 17,159,800.00 19,048,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 445,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 445,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 445,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 445,000.00 0.00 30,000.00 50,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
บรรเทาอัคคีภัยเบื้องต้น 43,860.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อป
พร. 0.00 39,405.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ 
อปพร. 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 43,860.00 39,405.00 27,000.00 130,000.00 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 75,352.00 104,646.00 120,964.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 55,210.00 0.00 0.00 125,000.00 -36 % 80,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 48,950.00 0.00 79,700.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุสํารวจ 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุอื่น 0.00 0.00 37,850.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 179,512.00 113,646.00 238,514.00 335,000.00 290,000

รวมงบดําเนินงาน 223,372.00 153,051.00 265,514.00 465,000.00 420,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงชนิดหาบหาม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง 9,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคารพร้อมเครื่อง
ช่วยหายใจและอุปกรณ์ครบชุด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

จัดซื้อตู้ใส่ชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ดับ
เพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,900.00 0.00 0.00 0.00 1,020,000

รวมงบลงทุน 45,900.00 0.00 0.00 0.00 1,020,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 269,272.00 153,051.00 265,514.00 465,000.00 1,440,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 269,272.00 598,051.00 265,514.00 495,000.00 1,490,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 628,500.00 664,800.00 1,087,093.00 1,446,000.00 -3.86 % 1,390,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200.00 67,200.00 2,710.00 91,200.00 -8.88 % 83,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินประจําตําแหน่ง 67,200.00 67,200.00 2,710.00 3,200.00 3,125 % 103,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 748,432.00 796,178.00 1,783,357.00 2,119,100.00 -59 % 868,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 70,280.00 64,968.00 189,856.00 216,100.00 -82.42 % 38,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,581,612.00 1,660,346.00 3,065,726.00 3,875,600.00 2,483,300

รวมงบบุคลากร 1,581,612.00 1,660,346.00 3,065,726.00 3,875,600.00 2,483,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000.00 48,000.00 1,935.00 48,000.00 -79.17 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 1,480.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 48,000.00 48,000.00 3,415.00 68,000.00 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,440.00 3,228.00 2,856.00 43,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
และนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 14,000.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 56,450.00 37,050.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทย
มุสลิมในเขตเทศบาล

40,300.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการช่วยเหลือเด็กยากจนและเด็ก
ด้อยโอกาสทางการศึกษาในเขตเทศบาล 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาล 60,000.00 70,000.00 67,660.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา 34,870.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรทางการ
ศึกษา 0.00 360.00 10,040.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการอบรมความรู้คอมพิวเตอร์ให้แก่
เยาวชนในเขตเทศบาล 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,300.00 4,800.00 13,580.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 237,360.00 115,438.00 108,136.00 349,000.00 310,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,202.00 10,770.00 17,093.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 4,355.00 0.00 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 83,965.00 81,580.00 94,380.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 104,167.00 92,350.00 115,828.00 163,000.00 150,000

รวมงบดําเนินงาน 389,527.00 255,788.00 227,379.00 580,000.00 490,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,200

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 14,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,700.00 0.00 0.00 0.00 57,200

รวมงบลงทุน 24,700.00 0.00 0.00 0.00 57,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,831,000.00 5,883,000.00 5,493,300.00 5,860,000.00 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนนักเรียน ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองยาง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนระดับมัธยม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
หนองพรหม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้าน
ตลาดทุ่งเหียง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดชุมแสง
ศรีวนาราม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,861,000.00 5,913,000.00 5,493,300.00 5,860,000.00 1,050,000

รวมงบเงินอุดหนุน 5,861,000.00 5,913,000.00 5,493,300.00 5,860,000.00 1,050,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 7,856,839.00 7,829,134.00 8,786,405.00 10,315,600.00 4,080,500

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,239,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,503,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 152,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0.00 2,894,200

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 2,894,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,800.00 211,500.00 187,200.00 300,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กเทศบาลตําบล
หมอนนาง 100,000.00 98,740.00 65,045.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดี
เด่น 13,740.00 9,950.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 38,980.00 42,370.00 23,890.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 1,275,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 1,400,000.00 1,151,680.00 0.00 1,818,000.00 262.77 % 6,595,200

โครงการสรรค์สร้างสื่อการเรียนรู้ 9,860.00 14,650.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล

139,570.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล

0.00 116,850.00 93,347.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,705,950.00 1,645,740.00 1,644,482.00 2,453,000.00 7,280,200

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,480.00 3,000.00 12,400.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 3,852.00 6,623.30 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 52,461.00 54,917.50 65,583.00 80,000.00 0 % 80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,551,308.12 2,156,183.48 1,940,093.64 2,797,700.00 -2.38 % 2,731,000

วัสดุก่อสร้าง 3,373.00 29,543.00 10,474.87 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 10,215.00 28,395.00 26,950.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,200.00 4,500.00 9,370.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 2,653,037.12 2,280,390.98 2,071,494.81 3,028,700.00 2,961,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 18,415.93 17,931.15 22,993.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -50 % 1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 18,415.93 17,931.15 22,993.00 32,000.00 31,000

รวมงบดําเนินงาน 4,377,403.05 3,944,062.13 3,738,969.81 5,513,700.00 10,282,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน (ชนิดทึบ) 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมกระจก 0.00 0.00 0.00 9,400.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:29:55 หน้า : 16/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 8,400.00 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมติดเพดาน 0.00 0.00 0.00 4,800.00 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดเพดาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

ตู้เก็บอุปกรณ์ 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะนั่งรับประทานอาหาร 0.00 52,000.00 0.00 0.00 0 % 0

พัดลม 19,200.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียมและ
เครื่องรับสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 12,500.00 -100 % 0

จัดซื้อโทรทัศน์สีจอ LED ขนาด 48 นิ้ว 0.00 0.00 0.00 69,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเคาน์เตอร์ครัวสําหรับวางของ 0.00 0.00 0.00 10,500.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,500.00 89,000.00 0.00 163,600.00 0

รวมงบลงทุน 32,500.00 89,000.00 0.00 163,600.00 0

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,409,903.05 4,033,062.13 3,738,969.81 5,677,300.00 13,176,400

รวมแผนงานการศึกษา 12,266,742.05 11,862,196.13 12,525,374.81 15,992,900.00 17,256,900

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,108,080.00 1,339,701.00 656,261.00 844,200.00 63.47 % 1,380,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 66,000.00 61,036.00 0.00 70,000.00 20 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 118,365.00 33,875.00 67,200.00 63.69 % 110,000
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 702,147.00 821,617.00 863,373.00 1,001,000.00 -2.1 % 980,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 123,966.00 136,868.00 138,661.00 142,800.00 12.04 % 160,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,042,193.00 2,477,587.00 1,692,170.00 2,125,200.00 2,714,000

รวมงบบุคลากร 2,042,193.00 2,477,587.00 1,692,170.00 2,125,200.00 2,714,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,240.00 31,920.00 36,120.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 120,000.00 97,242.32 39,000.00 100,000.00 74 % 174,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 2,130.00 10,926.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 156,240.00 131,292.32 86,046.00 210,000.00 284,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,152.00 2,609.73 2,087.57 50,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
และนอกราชอาณาจักร 21,228.00 34,508.00 1,000.00 110,000.00 -27.27 % 80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 13,377.53 3,500.00 15,154.04 50,000.00 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 35,757.53 40,617.73 18,241.61 210,000.00 160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,260.00 12,675.00 21,137.00 30,000.00 0 % 30,000

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

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 11,796.75 0.00 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 2,600.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 39,004.50 51,339.70 25,386.00 50,000.00 0 % 50,000
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 35,000.00 63,659.28 0.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,490.00 30,000.00 39,540.00 40,000.00 25 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 122,754.50 157,673.98 100,459.75 240,000.00 250,000

รวมงบดําเนินงาน 314,752.03 329,584.03 204,747.36 660,000.00 694,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องโทรสาร 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้แบบพนักพิงสูง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงสําหรับติดตั้ง
ประจํารถบรรทุกขยะ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงสําหรับติดตั้ง
ประจํารถยนต์ส่วนกลาง 0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องชั่งนํ้าหนัก 8,560.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น 7,490.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500
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ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 0.00 0.00 237,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,550.00 0.00 237,500.00 33,000.00 95,000

รวมงบลงทุน 23,550.00 0.00 237,500.00 33,000.00 95,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,380,495.03 2,807,171.03 2,134,417.36 2,818,200.00 3,503,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและโรคระบาด 73,602.45 47,854.00 93,423.40 0.00 0 % 0

โครงการควบคุมและรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและโรคระบาด 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0 % 180,000

โครงการตลาดนัดน่าซื้อ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าของแหล่ง
นํ้าสาธารณะและแหล่งนํ้าธรรมชาติ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําการ
จัดการขยะชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 600,000

โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. 381,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะเทศบาล
ตําบลหมอนนาง 0.00 95,201.00 141,773.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 162,150.00 303,000.00 -0.99 % 300,000

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสําหรับผู้
สูงอายุเทศบาลตําบลหมอนนาง 0.00 394,990.00 452,540.00 500,000.00 0 % 500,000

โครงการส่งเสริมขมรมผู้สูงอายุเทศบาล
ตําบลหมอนนาง 307,925.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้
บริโภค 0.00 15,000.00 39,741.00 50,000.00 20 % 60,000

โครงการอาหารดี มีมาตรฐาน เทศบาล
ตําบลหมอนนาง 29,240.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 792,367.45 553,045.00 889,627.40 1,293,000.00 1,860,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 801,967.45 553,045.00 889,627.40 1,293,000.00 1,860,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 118,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 4,500.00 0.00 0.00 118,000

รวมงบลงทุน 0.00 4,500.00 0.00 0.00 118,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 120,833.32 140,000.00 140,000.00 140,000.00 -100 % 0

อุดหนุนศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนเงินให้ชุมชนย่อยในเขตเทศบาล
ตําบลหมอนนาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 320,000

รวมเงินอุดหนุน 210,833.32 230,000.00 140,000.00 140,000.00 420,000

รวมงบเงินอุดหนุน 210,833.32 230,000.00 140,000.00 140,000.00 420,000
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,012,800.77 787,545.00 1,029,627.40 1,433,000.00 2,398,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 3,393,295.80 3,594,716.03 3,164,044.76 4,251,200.00 5,901,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 58,040.00 84,860.00 98,440.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 0.00 18,200.00 16,800.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทัน รู้เลี่ยง ไม่
เสี่ยงเอดส์ 35,776.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับ
คณะกรรมการชุมชน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กร 
อาสาสมัคร ในเขตตําบลหมอนนาง 0.00 17,560.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กร 
อาสาสมัครฯ ในเขตเทศบาลตําบลหมอน
นาง

0.00 0.00 59,070.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน 457,916.00 581,195.00 523,856.00 400,000.00 62.5 % 650,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลหมอนนาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการส่งเสริมสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน 0.00 24,980.00 29,376.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 553,732.00 726,795.00 727,542.00 740,000.00 1,070,000

รวมงบดําเนินงาน 553,732.00 726,795.00 727,542.00 740,000.00 1,070,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 553,732.00 726,795.00 727,542.00 740,000.00 1,070,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 553,732.00 726,795.00 727,542.00 740,000.00 1,070,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,051,446.00 1,245,450.00 1,153,280.00 1,194,100.00 41.53 % 1,690,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 30,571.00 25,710.00 2,460.00 48,000.00 -0.63 % 47,700

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 60,000.00 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,657,793.00 1,575,031.00 1,584,059.00 1,736,000.00 1.04 % 1,754,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 201,244.00 181,296.00 187,960.00 212,000.00 -6.42 % 198,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,983,054.00 3,069,487.00 2,969,759.00 3,250,100.00 3,750,100

รวมงบบุคลากร 2,983,054.00 3,069,487.00 2,969,759.00 3,250,100.00 3,750,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,220.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 24,000.00 30,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,000.00 6,970.00 13,870.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 45,220.00 30,970.00 43,870.00 82,000.00 82,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 181,480.14 211,838.73 429,698.55 1,000,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
และนอกราชอาณาจักร 5,200.00 31,772.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งนํ้าสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการประชุมประชาคมรับฟังความคิด
เห็นการถ่ายโอนภารกิจด้านการประปา 0.00 0.00 28,432.00 0.00 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 139,967.69 106,539.51 718,850.00 2,100,000.00 -31.9 % 1,430,000

รวมค่าใช้สอย 326,647.83 350,150.24 1,176,980.55 3,250,000.00 2,080,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 37,144.00 37,668.00 52,488.00 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 178,114.34 398,602.82 169,491.98 250,000.00 20 % 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 1,620.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 428,287.48 445,010.00 388,370.11 900,000.00 -44.44 % 500,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 45,810.00 11,580.00 13,000.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 272,276.44 214,907.14 211,435.38 250,000.00 0 % 250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 360.00 195,000.00 -48.72 % 100,000

วัสดุการเกษตร 109,679.00 31,800.00 34,296.00 150,000.00 -60 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 68,100.00 79,820.00 76,980.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุสํารวจ 0.00 3,480.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,139,411.26 1,222,867.96 948,041.47 2,005,000.00 1,455,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 8,079.53 26,001.63 40,863.45 70,000.00 -48.57 % 36,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,079.53 26,001.63 40,863.45 75,000.00 41,000

รวมงบดําเนินงาน 1,519,358.62 1,629,989.83 2,209,755.47 5,412,000.00 3,658,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้ิอถังนํ้า 0.00 29,800.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0.00 5,700.00 0.00 0.00 0 % 0
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จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต 0.00 32,314.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เชื่อม 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 0.00 21,400.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเลื่อยไฟฟ้าตัดแต่งกิ่ง 0.00 3,199.30 0.00 0.00 0 % 0

ปั้มจ่ายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 63,550.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 0.00 21,400.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี จํานวน 7 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 49,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 8,500.01 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า จํานวน 4 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

สว่านกระแทก 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 29,800.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -10.71 % 2,500

จัดซื้อจอภาพ 0.00 4,700.00 0.00 0.00 0 % 0

ซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งพร้อมติดต้ั้ง 
จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

ติดตั้งกระจกโค้งส่องทาง 0.00 0.00 49,000.00 0.00 0 % 0

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสง
อาทิตย์ 0.00 0.00 146,800.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 3,800.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 13,300.00 217,813.31 259,350.00 411,100.00 43,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง 0.00 540,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบํารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 537,550.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 537,550.00 540,400.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 550,850.00 758,213.31 259,350.00 411,100.00 43,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,798,516.51 950,492.64 611,958.97 700,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าอําเภอพนัสนิคม  การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านบึง และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกาะจันทร์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700,000

รวมเงินอุดหนุน 1,798,516.51 950,492.64 611,958.97 700,000.00 700,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,798,516.51 950,492.64 611,958.97 700,000.00 700,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 6,851,779.13 6,408,182.78 6,050,823.44 9,773,200.00 8,151,100
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งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก
พร้อมกระเช้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่มา หมู่ที่ 4
(บ้านสวนมะลิ ชุมชนย่อยที่ 5)

5,379,832.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทองดี อุทิศ ต่อจากโครงการเดิม หมู่
ที่ 1 (ชุมชนย่อยที่ 1 บ้านสวนใหม่)

0.00 138,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. สายบ้าน
นายคูณ  เย็นขาว  หมู่ท่ ๒ (ชุมชนย่อยที่ 
๒ บ้านหนองไทร)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 896,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้าน
ดงไม้ลาย ซอย ๑ ถึงบ้านนายสมบูรณ์  
เปลี่ยนผดุง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 
๘ (ชุมชนย่อยที่ ๑๐ บ้านดงไม้ลาย)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 942,500

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 14 
บ้านเหนือ หมู่ที่ 5 (ชุมชนย่อยที่ 7 บ้าน
เหนือ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 750,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๒๐ 
ผ่านโรงงานวิวัฒน์พนัสนิคม หมู่ที่ ๕ 
(ชุมชนย่อยที่ ๗ บ้านเหนือ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 520,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
แยกกงซัว ผ่านหลังที่ของที่ปรึกษา หมู่ที่ 
10 (◌ุชุมชนย่อยที่ 13 บ้านชุมแสง
พัฒนา)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 520,000
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกซอย 
41 ข้างฟาร์มนายจุลินทร์  อิทธิพูนธนกร 
(ที่ปรึกษา) หมู่ที่ 11 (ชุมชนย่อยที่ 14 
บ้านหนองผักบุ้งขัน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 520,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอย 
30 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 
(ชุมชนย่อยที่ 6 บ้านกิโลสอง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 442,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทองดี 
อุทิศ (ต่อจากโครงการเดิม)  หมู่ 1 
(ชุมชนย่อยที่ 1 บ้านสวนใหม่)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้าน
นางจินตนา  สมรส หมู่ที่ 1 (ชุมชนย่อยที่ 
1 บ้านสวนใหม่)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 260,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้าน
นายบ้วงเซ้ง ถึงบ้านนายจิรวัฒน์  ปึงประ
วัติวงค์ (เชื่อมตําบลนาเริก) หมู่ที่ ๓ 
(ชุมชนย่อยที่ ๓ บ้านหนองพร้าว)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 910,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านผู้
ช่วยจูแซะ บริเวณต้นมะขามใหญ่ หมู่ที่ 2 
(ชุมชนย่อยที่ 2 บ้านหนองไทร)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 156,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยก
หนองโพรง ถึงหมู่ 10 (ต่อจากโครงการ
เดิม) (ชุมชนย่อยที่ 12 บ้านชุมแสง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 624,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายศาล
เจ้าพ่อทองดํา (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่
ที่ ๑๐ (ชุมชนย่อยที่ ๑๓ บ้านชุมแสง
พัฒนา)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 520,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายศูนย์
ฝึกอาชีพสตรี ถึงสะพานข้ามคลองป่าแดง 
หมู่ที่ 12 (ชุมชนย่อยที่ 15 บ้านหนอง
แหน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 746,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนอง
จันลิง ถึงสะพานหลักเซียงโกว หมู่ที่ ๑๒ 
(ชุมชนย่อยที่ ๑๕ บ้านหนองแหน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 728,000
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้าน
นายกิมซัว ถึงบ้านนายกิมไล้ ก้อนแก้ว 
ถึงบานนางสาวอรทัย  แน่นนันท์ หมู่ที่ ๙ 
(ชุมชนย่อยที่ ๑๑ บ้านหมอนนาง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 512,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้าน
นายทวี โปกุล ถึงบ้านนายประวิทย์  คําบุ
ปผา (ต่อจากโครงการเดิม)  หมู่ที่ 6 
(ชุมชนย่อยที่ 8 บ้านหนองยาง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 299,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้าน
นายนิตย์  คุณากร  ถึงบ้านนายปาน หมู่ที่ 
11 (ชุมชนย่อยที่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง
ขัน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 650,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้าน
นายสวัสดิ์  ชื่นแฉ่ง  ถึงบ้านนายนอ  
เกียรติพันธ์ หมู่ที่ 8,11 (ชุมชนย่อยที่ 16 
บ้านหนองบัวป่า)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 507,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหลัง
ตลาดทุ่งเหียง สายบ้านผู้ใหญ่พิกุล (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 (◌ุชุมชนย่อย
ที่ 4 บ้านตลาดทุ่งเหียง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 325,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ 
แยกถนนนาค ถึง บ้านนายอารี พนัสเพ็ญ
เจริญ
หมู่ที่ 4 (ชุมชนย่อยที่ 5 บ้านสวนมะลิ)

0.00 0.00 0.00 416,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนู
รุ้ลฮิดายะห์ หมู่ที่ 2 (ชุมชนย่อยที่ 2 บ้าน
หนองไทร)

0.00 0.00 0.00 105,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้าน สท.ชํานาญ ถึงเขตหมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6 (ชุมชนย่อยที่ 8 บ้านหนองยาง)

0.00 0.00 0.00 494,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากสายบ้านายบ๊วย ถึงบ้านนาย
เฉลิม (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 
(ชุมชนย่อยที่ 3 บ้านหนองพร้าว)

0.00 372,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากหลักเซียงโกว ถึงบ้านนายกิตติ 
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 (ชุมชน
ย่อยที่ 5 บ้านสวนมะลิ)

0.00 0.00 0.00 325,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 35 (ต่อจากโครงการเดิม)
หมู่ที่ 4 (ชุมชนย่อยที่ 4 บ้านตลาดทุ่ง
เหียง)

0.00 0.00 130,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 37-ซอย39 หมู่ที่ 12
(บ้านหนองแหน ชุมชนย่อยที่ 15) 

382,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเข้าสระประปาจนสุดสาย
หมู่ที่ 4 (ชุมชนย่อยที่ 6 บ้านกิโลสอง)

0.00 0.00 453,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยทองดีอุทิส (ต่อจากโครงการ
เดิม)
หมู่ที่ 1 (บ้านสวนใหม่ ชุมชนย่อยที่ 1) 

508,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้างบริษัทบูรพาคอนกรีต 
เชื่อมบ้านนายนอ เกียรติพันธ์ หมู่ที่ 8,11 
(ชุมชนย่อยที่ 16 บ้านหนองบัวป่า)

0.00 0.00 0.00 637,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณบ้านทางทองหยิบถึงบ้าน
นายสําเนียง สกุลสุทธิวัฒน์ หมู่ที่ 12 
(ชุมชนย่อยที่ 15 บ้านหนองแหน)

0.00 0.00 0.00 858,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณบ้านนางทัย สุดลี ถึงบ้าน
นายสุชาติ ยาสกุล (บ้านหนองนํ้าอ่อน) 
หมู่ที่ 11 (ชุมชนย่อยที่ 14 บ้านหนองผัก
บุ้งขัน)

0.00 0.00 0.00 117,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้างฟาร์ม หมู่ที่ 5 
(ชุมชนย่อยที่ 7 บ้านเหนือ)

0.00 0.00 0.00 82,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอย 19 ถึงบ้านนางสาวทวาย 
บุญปราบ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 
(ชุมชนย่อยที่ 3 บ้านหนองพร้าว)

0.00 0.00 0.00 780,000.00 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอย 20 หมู่ที่ 5 (ชุมชนย่อยที่ 
7 บ้านเหนือ)

0.00 684,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายกิมซัว ถึงบ้านนางกิม
ไล้ ก้อนแก้ว หมู่ที่ 9 (ชุมชนย่อยที่ 11 
บ้านหมอนนาง)

0.00 0.00 246,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายตี๋ เตมีรัศมี ถึงแยก
ศาลเจ้าพ่อ
ทองดํา (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 10 
(ชุมชนย่อยที่ 13 บ้านชุมแสงพัฒนา)

0.00 0.00 388,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายตี๋ เตมีรัศมี ถึงแยก
ศาลเจ้าพ่อทองดํา (ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 10 (ชุมชนย่อยที่ 13 บ้านชุมแสง
พัฒนา)

0.00 0.00 0.00 520,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายนิกร (ต่อการโครงการ
เดิม)
หมู่ที่ 10 (ชุมชนย่อยที่ 13 บ้านชุมแสง
พัฒนา)

0.00 0.00 0.00 520,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายนิกร (ต่อจากโครงการ
เดิม)
หมู่ที่ 10 (ชุมชนย่อยที่ 13 บ้านชุมแสง
พัฒนา)

0.00 0.00 388,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายนิตย์ แซ่จึง ถึงบ้าน
นายวินิตย์ แซ่เฮ้ง หมู่ที่ 11 (บ้านหนอง
ผักบุ้งขัน ชุมชนย่อยที่ 14)

418,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายนิตย์ แซ่จึง ถึงบ้าน
นายวินิตย์
แซ่เฮ้ง หมู่ที่ 11 (ชุมชนย่อยที่ 14 บ้าน
หนองผักบุ้งขัน)

0.00 0.00 388,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายนิตย์ แซ่จึงถึงบ้าน
นายวินิตย์ แซ่เฮ้ง หมู่ที่ 11 (ชุมชนย่อยที่ 
14 บ้านหนองผักบุ้งขัน)

0.00 0.00 0.00 598,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายบ๊วย เซี่ยงม้าถึงบ้าน
นางลุ้ย มีศิริวรรณ หมู่ที่ 1 (ชุมชนย่อยที่ 
1 บ้านสวนใหม่) 

0.00 304,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายบ๊วย ถึงบ้านนายเฉลิม 
วันลา
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 (ชุมชน
ย่อยที่ 3 บ้านหนองพร้าว)

0.00 0.00 0.00 819,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายแบนถึง
บ้านนายชัยสิทธิ์  หาญประสิทธิสกุล หมู่ที่ 
1 (บ้านสวนใหม่
ชุมชนย่อยที่ 1)

203,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายพินิจ  เอมะวัจนะ (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 (ชุมชนย่อยที่ 
9 บ้านเนินโรงหีบ)

0.00 0.00 340,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายพินิจ เอมะวัจนะ 
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 (ชุมชน
ย่อยที่ 9 บ้านเนินโรงหีบ)

0.00 0.00 0.00 442,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายเรืองฤทธิ์ ถึงบ้านนาย
กัมมารุดดีน เลงัง หมู่ที่ 2 (ชุมชนย่อยที่ 2 
บ้านหนองไทร)

0.00 0.00 576,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายสมพิศ ศรีสวัสดิ์
ถึงศาลเจ้าหหมู่ที่ 10 (ต่อจากโครงการ
เดิม) หมู่ที่ 11 (บ้านหนองผักบุ้งขัน
ชุมชนย่อยที่ 14)

305,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านพระเขียว ถึงบ้านนายสา 
แดงสา หมู่ที่ 2 (ชุมชนย่อยที่ 2 บ้าน
หนองไทร)

0.00 244,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านพระเขียว-บ้านนายสา แดง
สา
หมู่ที่ 2 (บ้านหนองไทร ชุมชนย่อยที่ 2)

333,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายแยกหนองไทร ถึงหนองแฝก 
(ผ่านฟาร์มเกิดประสบสุข) หมู่ที่ 3 
(ชุมชนย่อยที่ 3 บ้านหนองพร้าว)

0.00 0.00 868,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองโพรงไปโรงงาน 
หมู่ที่ 4 (ชุมชนย่อยที่ 4 บ้านตลาดทุ่ง
เหียง)

0.00 0.00 0.00 520,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้าบ้านนางถาวร เชื่อมซอย 
19 หมู่ที่ 3(ชุมชนย่อยที่ 3 บ้านหนอง
พร้าว)

0.00 292,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลังตลาดทุ่งเหียงสายบ้าน
ผู้ใหญ่พิกุล (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 
4 (ชุมชนย่อยที่ 4 บ้านตลาดทุ่งเหียง)

0.00 0.00 0.00 325,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลังบ้านนายอนันต์ ขวัญสังข์
พร้อมวางท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 7 (ชุมชน
ย่อยที่ 9 บ้านเนินโรงหีบ)

0.00 0.00 0.00 104,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลังวัดชุมแสง หมู่ที่ 10 
(ชุมชนย่อยที่ 12 บ้านชุมแสง)

0.00 0.00 0.00 520,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายข้างโรงเรียนสอนศาสนาถึงบ้าน
นางมาลัย โต๊ะกู หมู่ที่ 2 (ชุมชนย่อยที่ 2 
บ้านหนองไทร)

0.00 0.00 0.00 234,000.00 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแยก ซอย 19 ถึงบ้านนางสาว
ทวาย บุญปราบ (ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 3 (ชุมชนย่อยที่ 3 บ้านหนองพร้าว)

0.00 372,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก 
แยกสระประปา-สายสหกรณ์เก่า 
หมู่ที่ 3 (บ้านหนองพร้าว ชุมชนีย่อยที่ 3)

533,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางทิพวรรณ 
พิมพ์ทอง(แซ่ซิ้ม)
หมู่ที่ 2 (บ้านหนองไทร ชุมชนย่อยที่ 2)

475,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเข้า
บ้านผู้ช่วยมณเฑียร หมู่ที่ 8
(บ้านดงไม้ลาย ชุมชนย่อยที่ 10) 

174,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ปากทาง
บ้านนางวงเดือน ธานี ถึงบ้านนางจินตนา 
สมรส หมู่ที่ 1 (ชุมชนย่อยที่ 1 บ้านสวน
ใหม่)

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจาก
ลานกีฬาถึงบ้านนางสาวพรพรรณ  แซ่
เอี๊ยว หมู่ที่ 10 (ชุมชนย่อยที่ 13 บ้านชุม
แสงพัฒนา)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 124,000

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้าน
นางอุณารัตน์  โพธิมากุล ถึงบ้านนางน้อง 
 หมู่ที่ ๑๐ (ชุมชนย่อยที่ ๑๒ บ้านชุมแสง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกข้างปั๊ม
เพียว จากบ้านนายสมยศ แซ่จู ถึงคลอง
ส่งนํ้า ซอย ๕๐ พร้อมวางท่อข้ามคลอง 
หมู่ที่ ๘ (ชุมชนย่อยที่ ๑๐ บ้านดงไม้ลาย)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 160,000

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อม
เสริมดินคันทาง ซอยบ้านนางอินทร์ ยะ
ห์เจริญ
หมู่ที่ 10 (ชุมชนย่อยที่ 12 บ้านชุมแสง)

0.00 0.00 121,850.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน
นายหลง หมู่ที่ 11
(บ้านหนองผักบุ้งขัน ชุมชนย่อยที่ 14)

119,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้า สายบ้าน
นายกิมฮุ้น ถึงบ้านนางวิลาวรรณ อยู่บํารุง
หมู่ที่ 7 (ชุมชนย่อยที่ 9 บ้านเนินโรงหีบ)

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 47 ถึงตรงข้ามซอย 50 
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 8 (ชุมชน
ย่อยที่ 10 บ้านดงไม้ลาย)

0.00 0.00 0.00 700,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้างถนน
เจริญโชคดี (หน้าวัดชุมแสง) หมู่ที่ 10     
  (◌ุชุมชนย่อยที่ 12 บ้านชุมแสง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 160,000

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายนาตาทอก หมู่ที่ 4
(บ้านกิโลสอง ชุมชนย่อยที่ 6) 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. บริเวณสํานัก
งานเทศบาลตําบลหมอนนาง หมู่ที่ ๖ 
(ชุมชนย่อยที่ ๘ บ้านหหนองยาง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. สาย
หน้าวัดชุมแสง หมู่ที่ 10 
(ชุมชนย่อยที่ 12 บ้านชุมแสง)

0.00 0.00 0.00 560,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์หน้าวัด
หนองไทร หมู่ที่ ๒ (ชุมชนย่อยที่ ๒ บ้าน
หนองไทร)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 182,000

โครงการก่อสร้างวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองจันลิง (ต่อจากโครงการ
เดิม)
หมู่ที่ 12 (บ้านหนองแหน ชุมชนย่อยที่ 
15)

478,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบานเย็น 
ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ 1 (ชุมชนย่อย
ที่ 1 บ้านสวนใหม่)

0.00 250,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าจาก
ซอย 54 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 
8,หมู่ที่ 11 (ชุมชนย่อยที่ 16 บ้านหนอง
บัวป่า) 

0.00 498,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าบริเวณ
หน้าศูนย์พัฒนาสตรี หมู่ที่ 12 (ชุมชน
ย่อยที่ 15 บ้านหนองแหน)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

โครงการก่อสร้างเสาธงบริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลหมอนนาง หมู่ที่ ๖ (ชุมชน
ย่อยที่ ๘ บ้านหนองยาง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่น
สนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หมอนนาง

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารควบคุมระบบ
ประปา หมู่ที่ 3 (ชุมชนย่อยที่ 3 บ้าน
หนองพร้าว)

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหมอนนาง (บริเวณสระ
ประปา)
หมู่ที่ 4 (ชุมชนย่อยที่ 5 บ้านสวนมะลิ)

0.00 0.00 0.00 7,035,300.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ซอย 
30-ซอย 32 หมู่ที่ 4
(บ้านกิโลสอง ชุมชนย่อยที่ 6) 

44,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ตรง
ข้ามบริษัท พนัสโพลทรี จํากัด-
บ้านนายชัย บ้านเลขที่ 59/1 หมู่ที่ (บ้าน
เหนือ ชุมชนย่อยที่ 7)

59,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตท่อเมนประปาจากบ้าน
นายวิสันต์ พลอยงาม ถึงบ้านนางกุล 
ผ่องแผ้ว (ซอย 8) หมู่ที่ 9 (ชุมชนย่อยที่ 
11 บ้านหมอนนาง)

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปา (ต่อจาก
โครงการงบอําเภอ 5 ล้าน)เข้าซอย 4 ถึง 
ถํ้านางสิบสอง หมู่ที่ 9 (ชุมชนย่อยที่ 11 
บ้านหมอนนาง)

0.00 0.00 0.00 142,000.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปาสายจากบ้าน
ผู้ใหญ่จําลอง ถึงบ้านนายสุมิตร พรมบุตร 
หมู่ที่ 6(ชุมชนย่อยที่ 8 บ้านหนองยาง)

0.00 68,000.00 0.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:29:55 หน้า : 36/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการขยายเขตวางท่อประปาจากบ้าน
นางบังอร  ถึงบ้านนางทวาย  บุญปราบ 
หมู่ที่ ๓ (ชุมชนย่อยที่ ๓ บ้านหนองพร้าว
)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการขยายเขตวางท่อประปาซอย 30 
ถึง ซอย 32 (สุดซอย) หมู่ที่ 4
(ชุมชนย่อยที่ 6 บ้านกิโลสอง)

0.00 0.00 0.00 114,000.00 -100 % 0

โครงการขยายต่อเมนประปา ซอย 18 
(โรงงานวิวัฒน์) หมู่ที่ 5
(บ้านเหนือ ชุมชนย่อยที่ 7)

37,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเขตประปาสายหลักเซียงโกว ถึง
หนองจันลิง หมู่ที่ 12 (ชุมชนย่อยที่ 15 
บ้านหนองแหน) 

0.00 133,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งถังกรองนํ้า หมู่ที่ 4 
(ชุมชนย่อยที่ 5 บ้านสวนมะลิ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 360,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 54 หมู่
ที่ 8 (บ้านหนองบัวป่า
ชุมชนย่อยที่ 16)

420,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการย้ายท่อประปาออกจากร่อง
ระบายนํ้าและขยายเขตประปา จากบ้าน
นาย    สมคิด เหลืองอ่อน ถึง บ้านนาง
ทองย้อย หมู่ที่ 1 (ชุมชนย่อยที่ 1 บ้าน
สวนใหม่)

0.00 0.00 0.00 217,000.00 -100 % 0

โครงการวางท่อประปา จากบ้านนางทิพย์
ภา ชื่นแฉ่ง ถึงบ้านนายสมควร ชื่นแฉ่ง
หมู่ที่ 8,11 (ชุมชนย่อยที่ 16 บ้านหนอง
บัวป่า)

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.พร้อม
บ่อพักนํ้า ซอย ๓๘ ถึงคลองส่งนํ้าหลัก
เซียงโกว หมู่ที่ ๔ (ชุมชนย่อยที่ ๔ บ้าน
ตลาดทุ่งเหียง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 848,000

โครงการวางท่อระบายนํ้าจากบ้านนาย
พอ ถึงสะพาน คสล. หมู่ที่ 4 (ชุมชนย่อย
ที่ 5 บ้านสวนมะลิ)

0.00 189,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ชุมชนย่อยที่ 1 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายฟาร์ม
หมูนางสายชล หมู่ที่ 1 (ชุมชนย่อยที่ 1 
บ้านสวนใหม่)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 624,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ก่อสร้าง

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหลักเซียง
โกว ถึง บ้านนายกิตติ (ต่อจากโครงการ
เดิม) หมู่ที่ 4 (ชุมชนย่อยที่ 5 บ้านสวน
มะลิ)

0.00 0.00 0.00 9,750.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้าง  บริษัท 
บูรพาคอนกรีต เชื่อมบ้านนายนอ  เกียรติ
พันธ์  หมู่ที่ 8,11 (ชุมชนย่อยที่  16  
บ้านหนองบัวป่า)

0.00 0.00 0.00 19,110.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนาง
ทองหยิบ ถึง บ้านนายสําเนียง  สกุลสุทธิ
วัฒน์  หมู่ที่  12  (ชุมชนย่อยที่  15 บ้าน
หนองแหน)

0.00 0.00 0.00 25,740.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนนนาค  
ถึงบ้านนายอารี  พนัสเพ็ญเจริญ  หมู่ที่  4 
(ชุมชนย่อยที่ 5 บ้านสวนมะลิ)

0.00 0.00 0.00 12,480.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย  41  
หมู่ที่ 11 (ชุมชนย่อยที่ 14  บ้านหนอง
ผักบุ้งขัน)

0.00 0.00 0.00 78,750.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายตี๋  
เตมีรัสมี  ถึง แยกศาลเจ้าพ่อทองดํา (ต่อ
จากโครงการเดิม)

0.00 0.00 0.00 15,600.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
นิกร (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 10 
(ชุมชนย่อยที่ 13 บ้านชุมแสงพัฒนา)

0.00 0.00 0.00 15,600.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:29:55 หน้า : 38/45
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ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
พินิจ  เอมะวัจนะ (ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 7 (ชุมชนย่อยที่ 9 บ้านเนินโรงหีบ)

0.00 0.00 0.00 13,260.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมา
นิตย์  แซ่จึง ถึง บ้านนายวินิตย์  แซ่เฮ้ง  
หมู่ที่  11 (ชุมชนย่อยที่  14  บ้านหนอง
ผักบุ้งขัน)

0.00 0.00 0.00 17,940.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโพรง
ไปโรงงาน  หมู่ที่  4 (ชุมชนย่อยที่  4  
บ้านตลาดทุ่งเหียง)

0.00 0.00 0.00 15,600.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงงาน
อิชิอลูมิเนียม  หมู่ที่ 10 (ชุมชนย่อยที่ 12 
 บ้านชุมแสง)

0.00 0.00 0.00 66,150.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมโครงการก่อสร้าง
ท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 
47 ถึงตรงข้ามซอย 50 (ต่อจากโครงการ
เดิม)  หมู่ที่ 8 (ชุมชนย่อยที่ 10 บ้านดง
ไม้ลาย)

0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมโครงการก่อสร้าง
รั้วเหล็กกั้นขอบทางถนนริมคลองป่าแดง  
หมู่ที่ 8 (ชุมชนย่อยที่ 10 บ้านดงไม้ลาย)

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมโครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า คสล.สายหน้าวัดชุมแสง  
หมู่ที่ 10 (ชุมชนย่อยที่ 12 บ้านชุมแสง)

0.00 0.00 0.00 16,800.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมโครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนเด็กเล็กเทศบาลตําบลหมอน
นาง (บริเวณสระประปา  หมู่ที่ 4) หมู่ที่ 4 
(ชุมชนย่อยที่ 5 บ้านสวนมะลิ)

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมโครงการก่อส้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมพิศ  ศรี
สวัสดิ์  หมู่ที่  11 (ชุมชนย่อยที่  14  บ้าน
หนองผักบุ้งขัน)

0.00 0.00 0.00 11,700.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:29:55 หน้า : 39/45
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ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมโครงการวางท่อ
ระบายนํ้า  สายบ้านนายกิมฮุ้น ถึง บ้าน
นางวิลาวรรณ  อยู่บํารุง  หมู่ที่ 7 (ชุมชน
ย่อยที่ 9 บ้านเนินโรงหีบ)

0.00 0.00 0.00 4,500.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงานโครงการก่อ
สร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นสนามศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหมอนนาง  
หมู่ที่  3  (ชุมชนย่อยที่ 3 บ้านหนองพร้า
ว)

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดชุม
แสง หมู่ที่ 10 (ชุมชนย่อยที่ 12 บ้านชุม
แสง)

0.00 0.00 0.00 15,600.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานโครงการก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอย 
19 ถึงบ้านนางสาวทวาย  บุญปราบ (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 (ชุมชนย่อยที่ 
3 บ้านหนองพร้าว)

0.00 0.00 0.00 23,400.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานโครงการก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายบ๊วย ถึงบ้านนายเฉลิม  วันลา (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 (ชุมชนย่อยที่ 
3 บ้านหนองพร้าว)

0.00 0.00 0.00 24,570.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานโครงการก่อ
สร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 47 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ี 8  
(ชุมชนย่อยที่ 10 บ้านดงไม้ลาย)

0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานโครงการปรับ
ปรุงสระประปา (◌่ช่วงที่ 2) บริเวณซอย
วัดทุ่งเหียง หมู่ที่ 4 (ชุมชนย่อยที่ 5 บ้าน
สวนมะลิ) 

0.00 0.00 0.00 28,350.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,019,832.00 3,545,500.00 4,098,850.00 18,473,200.00 13,935,500

รวมงบลงทุน 10,019,832.00 3,545,500.00 4,098,850.00 18,473,200.00 16,435,500

รวมงานไฟฟ้าถนน 10,019,832.00 3,545,500.00 4,098,850.00 18,473,200.00 16,435,500
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 551,925.61 475,018.51 452,417.70 820,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 820,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 34,850.00 175,572.00 48,593.50 400,000.00 -25 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 586,775.61 650,590.51 501,011.20 1,220,000.00 1,120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 26,100.00 102,006.00 40,469.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 247,865.00 279,091.20 337,370.20 400,000.00 0 % 400,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 16,500.00 16,250.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 273,965.00 397,597.20 394,089.20 600,000.00 550,000

รวมงบดําเนินงาน 860,740.61 1,048,187.71 895,100.40 1,820,000.00 1,670,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 48,020.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 48,020.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 48,020.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 908,760.61 1,048,187.71 895,100.40 1,820,000.00 1,670,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 17,780,371.74 11,001,870.49 11,044,773.84 30,066,400.00 26,256,600
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวัฒนธรรมไทยกับการสวดมนต์
ในพระพุทธศาสนา 0.00 0.00 19,320.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 19,320.00 50,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 19,320.00 50,000.00 50,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 270,000.00 30,000.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณ
ประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 300,000.00 36,000.00 0.00 50,000.00 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 300,000.00 36,000.00 0.00 50,000.00 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 300,000.00 36,000.00 19,320.00 100,000.00 100,000
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งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 252,420.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาล
ตําบลหมอนนาง 0.00 0.00 97,890.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาล
ตําบลหมอนนาง ครั้งที่ 5 79,985.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาล
ตําบลหมอนนาง ครั้งที่ 6 0.00 92,171.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาล
ตําบลหมอนนาง 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

โครงการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็กอนุบาล
ในเขตเทศบาล 71,980.00 51,810.00 53,980.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการส่งเสริมการกีฬาสําหรับ
ประชาชน 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬาชุมชน
ในเขตเทศบาล 97,960.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 502,345.00 143,981.00 151,870.00 410,000.00 360,000

รวมงบดําเนินงาน 502,345.00 143,981.00 151,870.00 410,000.00 360,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล เทศบาล
ตําบลหมอนนาง 98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 98,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 98,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 600,345.00 143,981.00 151,870.00 410,000.00 360,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 309,270.00 270,845.00 0.00 300,000.00 33.33 % 400,000

โครงการจัดงานประเพณีวิ่งควาย 286,290.00 293,120.00 98,330.00 167,000.00 19.76 % 200,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (งาน
วันกตัญญู) 396,768.00 347,659.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา 75,490.00 0.00 79,440.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการจัดงานวิสาขบูชา 0.00 75,897.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา 0.00 79,995.00 84,895.00 85,000.00 0 % 85,000

โครงการจัดหางานแห่เทียนพรรษา 88,675.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 50,000.00 49,500.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญ
กลางบ้าน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000

โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ 0.00 0.00 342,770.00 400,000.00 0 % 400,000

โครงการส่งเสริมประเพณีทําบุญกลาง
บ้านของชุมชนย่อยในเขตเทศบาล 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญกลางบ้าน
ของชุมชนย่อยในเขตเทศบาลตําบล
หมอนนาง

0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิ่น 21,000.00 17,200.00 7,654.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 1,347,493.00 1,254,216.00 733,089.00 1,262,000.00 1,395,000

รวมงบดําเนินงาน 1,347,493.00 1,254,216.00 733,089.00 1,262,000.00 1,395,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1,347,493.00 1,254,216.00 733,089.00 1,262,000.00 1,395,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,247,838.00 1,434,197.00 904,279.00 1,772,000.00 1,855,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 307,633.00 321,786.00 381,757.00 490,600.00 -14.39 % 420,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 15,726,900.00 20,196,000.00 0.02 % 20,200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 3,605,600.00 4,224,000.00 0.02 % 4,225,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 91,000.00 89,000.00 95,000.00 120,000.00 0 % 120,000

สํารองจ่าย 328,539.00 419,479.00 542,597.50 500,140.00 40.19 % 701,160

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 878,500.90 685,090.39 733,967.50 790,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
หมอนนาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลหมอนนาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

เงินสมทบค่าบํารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 94,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 860,000.00 914,600.00 984,239.98 999,960.00 10.9 % 1,108,940

รวมงบกลาง 2,465,672.90 2,429,955.39 22,070,061.98 27,320,700.00 27,569,300

รวมงบกลาง 2,465,672.90 2,429,955.39 22,070,061.98 27,320,700.00 27,569,300

รวมงบกลาง 2,465,672.90 2,429,955.39 22,070,061.98 27,320,700.00 27,569,300

รวมแผนงานงบกลาง 2,465,672.90 2,429,955.39 22,070,061.98 27,320,700.00 27,569,300

รวมทุกแผนงาน 53,977,416.28 45,579,932.78 63,891,467.88 97,798,000.00 100,447,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลหมอนนาง
อําเภอ พนัสนิคม   จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,447,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,282,300 บาท

งบบุคลากร รวม 9,906,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 756,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2554

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและ ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบ
แทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2554

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,834,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,002,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 151,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคุณวุฒการศึกษาของ
พนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 229,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง  และ
อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,222,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี

งบดําเนินงาน รวม 4,870,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,260,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,050,000 บาท

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  ตั้ง
ไว้  900,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป รวมทั้งพนักงานที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนจากหมวดเงินอุดหนุนที่
รัฐบาลจั◌ุดสรรให้
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ ตั้งไว้  150,000
 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
ระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรข้าราชการท้องถิ่น และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 2,380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารตามช่องทางหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่า
ธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ฯลฯ 
- ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดสถานที่ราชการ
- ค่าจ้างเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาสวนหย่อม ต้นไม้
- ค่าจ้างเหมาบุคคลประจํางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้
รับการแต่งตั้ง ตามระเบียบ กฎหมาย ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วม
ประชุมอื่น ๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเกี่ยวเนื่อง
กับการเดินทางไปราชการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
เกี่ยวข้องในการดําเนินการเลือกตั้งตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีและแผนชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมในการรับฟังความคิด
เห็น ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลเพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสี่
ปี และแผนชุมชน เช่น ค่าหาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
จ้างเหมาเครื่องเสียง  ไฟฟ้าแสงสว่าง  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการ
จัดทําโครงการ 
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตําบลหมอนนาง จํานวน 400,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เทศบาลตําบลหมอนนาง ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่  ค่า
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่ายาน
พาหนะ ค่าของสมนาคุณ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํา
โครงการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ  จัดงานวันสําคัญของ
ชาติ  เช่น ค่าพานพุ่มดอกไม้  พวงมาลา  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
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โครงการวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล  เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่อง
เสียง  ค่าใช้จ่ายทางศาสนา  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่า
ป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานวัน
เทศบาล 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการอบรมให้ความรู้้กฎหมายเบื้องต้น และ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้อง
ต้นฯ  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 620,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ  ผงหมึกถ่าย
เอกสาร แฟ้มแบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตลอดจนสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการ
จ้างพิมพ์  นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ  และค่าวัสดุที่
จัดอยู่ในประเภทวัสดุสํานักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  ปลั๊ก สายไฟ หลอดไฟ  ฯลฯ
 และวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด  ไม้ถูพื้น นํ้ายา
ดับกลิ่น กระดาษชําระ  ฯลฯ และวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุงานบ้านงาน
ครัว

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้  ปูนซีเมนต์ ทราย หิน ตะปู ฯลฯ  และ
วัสดุที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  นํ้ามันเบรก  นํ้า
กลั่น  ยางรถยนต์  ฯลฯ และวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันก๊าด นํ้ามันจาร
บี ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย  กระถางต้นไม้  ดินปลูก
ต้นไม้  อุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ และวัสดุที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุการ
เกษตร
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  แผ่นกรอง
แสง  เมาท์  แป้นพิมพ์  เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 610,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลตําบลหมอนนาง  ค่าไฟฟ้า
ประจําจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

งบลงทุน รวม 32,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณสมบัติดังนี้
   1)หน่วยความจําไม่น้อยกว่า 32 GB 
   2)กล้องดิจิทัลด้านหน้า ด้านหลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิก
เซล 
   3)รองรับการใช้งานบนเครือข่าย 4G
- รายการนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความ
จําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้าอัตโนมัติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์  สําหรับใช้
ปั๊มนํ้าภายในอาคารสํานักงานเทศบาล  รายการนอกเหนือจากมาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่เทศบาลมีความจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมีก จํานวน 12,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่อง  โดยมีคุณสมบัติพิ้นฐานดังนี้
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Inferface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 473,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 473,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอพนัสนิคมตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานเฉลิมพระเกียรติ 
- ตามหนังสืออําเภอพนัสนิคม ที่ ชบ 0218/1911 ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการปรับปรุงพัฒนาการบริการสํานักทะเบียนอําเภอพนัสนิคม จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอพนัสนิคม ตาม
โครงการปรับปรุงพัฒนาการบริการสํานักทะเบียนอําเภอพนัสนิคม  
- ตามหนังสืออําเภอพนัสนิคม ที่ ชบ 0218/1911 ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอพนัสนิคม ตาม
โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และพัฒนาศักยภาพผู้นําหมู่
บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
- ตามหนังสืออําเภอพนัสนิคม ที่ ชบ 0218/1911 ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยบนท้องถนน จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอพนัสนิคม ตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยบนท้องถนน  
- ตามหนังสืออําเภอพนัสนิคม ที่ ชบ 0218/1911 ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอําเภอ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอพนัสนิคม ตาม
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอําเภอ 
- ตามหนังสืออําเภอพนัสนิคม ที่ ชบ 0218/1911 ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการส่งเสริมวิถึชีวิตแบบประชาธิปไตย จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอพนัสนิคม ตาม
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
- ตามหนังสืออําเภอพนัสนิคม ที่ ชบ 0218/1911 ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการสนับสนุนงานประจําปีของจังหวัดชลบุรี จํานวน 160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอพนัสนิคม ตาม
โครงการสนับสนุนงานประจําปีของจังหวัดชลบุรี 
- ตามหนังสืออําเภอพนัสนิคม ที่ ชบ 0218/1911  ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหา
กษัตริย์

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหักับที่ทําการปกครองอําเภอพนัสนิคม ตาม
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อร่วมกันปกป้องสถาบันพระ
มหากษัตริย์ 
- ตามหนังสืออําเภอพนัสนิคม ที่ ชบ 0218/1911 ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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โครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหักับที่ทําการปกครองอําเภอพนัสนิคม ตาม
โครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ตามหนังสืออําเภอพนัสนิคม ที่  ชย 0218/1911 ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกาชาดจังหวัดชลบุรี จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกาชาดจังหวัดชลบุรีในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานในการจัดงานกาชาดจังหวัดชลบุรี  
- ตามหนังสือเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ที่ ลช.ชบ.ว.173/2561 ลงวัน
ที่ 28 มีนาคม 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,765,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,517,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,517,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,227,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่นระดับต้น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,028,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง ตามกรอบอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ
งบดําเนินงาน รวม 1,175,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานที่
รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้
รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าจัดทํา
วารสาร หนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สัมมนา ของพนักงาน พนักงานจ้าง  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเดิน
ทางไปราชการของพนักงานและพนักงานจ้าง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม  และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและเสริมสร้างความเข้าใจใน
การเสียภาษี

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
และเสริมสร้างความเข้าใจในการเสียภาษี เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
กาการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ผงหมึกสําหรับถ่าย
เอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอด
จนวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุสํานักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ  ฯลฯ และวัสดุอื่น
ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  ยางนอก ยางในรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ นํ้ากลั่น นํ้ามันเบรก ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันหล่อลื่นต่าง ๆ นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เม้าท์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ 
งบลงทุน รวม 73,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,900 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์แบบมือถือ จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์แบบมือถือ โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้
   - สามารถวัดระยะทางได้ ระหว่าง 0.05-200 เมตร (ขึ้นอยู่กับพื้นผิว
และสีของวัตถุที่วัดระยะ) 
   - อ่านค่าการวัดระยะได้ละเอียดถึง 1 มม.
   - มีเซ็นเซอร์วัดมุม ช่วงการวัด + 360 องศา ความแม่นยํา + 0.2 องศา
   - หน้าจอขนาดใหญ่ แสดงผลได้ 4 บรรทัด มีระบบให้แสงสว่างเพื่อดูขอ
มูลในที่มืดได้
   - สามารถวัดระยะทางได้ทั้งมาตราเมตริก (หน่วยเมตร) และระบบ
อังกฤษ (หน่วยนิ้ว,ฟุต)
   - สามารถตั้งหน่วยเวลาการวัดระยะทางได้
   - เก็บค่าการวัดได้ 30 ค่า
   - มี Bluetooth Smart เพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iPhone 
หรือ iPad
   - แบตเตอรี่ 1 ชุด สามารถวัดระยะทางได้ประมาณ 5,000 ครั้ง
   - มีกล้องเล็งแบบมองเห็นภาพระบบ Digital และมี ฟังชั่น zoom เพื่อ
ดึงภาพให้ใกล้เข้ามาได้
   - พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- รายการนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความ
จําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
      1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
       2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
       3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า12 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB  จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
   - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
   - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
   - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
   - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
   - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
- รายการตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 7,900 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
   - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
   - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
   - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
- รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เช่น ค่าตอบแทน อปพร. ค่าใช้จ่ายในการตั้งด่าน ค่าเต๊นท์ ค่า
ไฟฟ้า ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการ 
- ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงัล
อัคคีภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ตามระเบีบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อปพร. จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อป
พร. เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ 
- ตามระเบีบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต์ ฟิลม์กรองแสง  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ และวัสดุอื่นที่
จัดอยู่ในประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดฝึก/ชุดปฏิบัติการ อป
พร.  หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด  รองเท้า  ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ใน
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง สายส่งนํ้าดับ
เพลิง ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเครื่องดับเพลิง
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น แผงเหล็กกั้นจราจร  มิเตอร์นํ้า-ไฟฟ้า ฯลฯ
 หรือวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุอื่น

งบลงทุน รวม 1,020,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,020,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    1)มีระบบปั๊มนํ้ามันอัตโนมัติ (Auto Choke) แบบ 2
 ทางออก สามารถปรับได้ถึง 90 องศา 
    2)เครื่องยนต์ใช้นํ้ามันเบนซินผสมนํ้ามันเครื่อง 2 สูบ 2 จังหวะ กําลัง
สูงสุด 70 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยนํ้า มีระบบ Auto Choke สตาร์
ทด้วยไฟแบตเตอรี่หรือเชือกกระตุก
    3)มีแผงไฟสัญญาณเตือนให้ปฏิบัติและตรวจเช็ค
    4)ขนาดลูกสูบ 78 มม.x78 มม.x2 สูบ
    5)ความจุกระบอกสูบ  746 ลบ.ซม.
    6)ถังบรรจุนํ้ามัน 18 ลิตร
    7)ความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง  20 ลิตร/ชม.
    8)ถังบรรจุนํ้ามันเครื่อง  1.6 ลิตร
    9)แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์
    10)ทางดูดนํ้าขนาด 3.5 นิ้ว  ทางส่งนํ้าขนาด 2.5 นิ้ว แบบ 2
 ทางออก สามารถปรับได้ 90 องศา
    11)ระดับดูดนํ้าลึก  9 เมตร
พร้อมอุปกรณ์ประจําเครื่องสําหรับสูบนํ้าดับเพลิงแบบมาตรฐาน
- รายการนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความ
จําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
จัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอัด
อากาศ (SCBA) พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จํานวน 2 ชุด ประกอบ
ด้วย
  1)เสื้อคลุมและกางเกงดับเพลิง เป็นแบบ 3 ชั้น สามารถทนความร้อนได้
ไม่น้อยกว่า 500 องศาฟาเรนไฮด์ (260 องศาเซลเซียส) ได้ไม่น้อยกว่า 5
 นที วัสดุได้รับการรับรองมาตรฐาน NFPA 1971 และ UL ชุดดับเพลิง
ประกอบด้วย  เสื้อคลุมดับเพลิง  กางเกงดับเพลิง  หมวกดับเพลิง  ผ้าคลุม
ศรีษะกันเปลวไฟ  รองเท้าดับเพลิง  ถุงมือ  เข็มขัดนิรภัย  ชุดรองในชุด
ดับเพลิง
  2)เครื่องช่วยหายใจ แบบถังอากาศอัด พร้อมหน้ากากและถังอากาศชนิด
สะพายหลัง พร้อมหน้ากากและถังอากาศสําหรับพับเพลิงและกู้ภัยโดย
เฉพาะ
 พร้อมอุปกรณ์เสริมครบชุด
-รายการนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แต่เทศบาลมีความจําเป็น
ต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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จัดซื้อตู้ใส่ชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อตู้ใส่ชุดดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง จํานวน 1 ตู้ ขนาด
กว้าง ไม่น้อยกว่า 120 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 150 ซม.  สามารถเก็บชุดดับ
เพลิง หมวกดับเพลิง ถุงมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ 5 ชุด พร้อมกุญแจล็อค
เก็บของ
- รายการนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่เทศบาลมีความ
จําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,080,500 บาท

งบบุคลากร รวม 2,483,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,483,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,390,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 83,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือน
ประจําตําแหน่งที่ได้รับ และเงินค่าครองชีพของพนักงานเทศบาล 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการท้องถิ่นระดับกลาง และ
ระดับต้น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 868,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี ให้กับพนักงาน
จ้าง ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับค่าครองชีพตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่่าจ้าง
เหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน
ไทยมุสลิมในเขตเทศบาล

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่อส่ง
เสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทยมุสลิมในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่ายานพาหนะ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้
จ่ายอื่นที่ใช้ในโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการส่งเสริมคุณธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าเต๊นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมศักยภาพบุคลากรทางการ
ศึกษา เช่น ค่าวิทยากร  ค่ายาพาหนะ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือการจ้าง และวัสดุอื่น ๆ ที่อยู่ประเภทวัสดุสํานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เมาท์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
 และวัสดุอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
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งบลงทุน รวม 57,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 40,200 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
- รายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
จํานวน 1 เครื่อง   มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
   - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได้
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
   - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
   - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
   - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Inferface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Nerwork Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
   - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
- รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 1,050,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,050,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนนักเรียน ชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองยาง

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านหนองยาง ในการจ้างครูจ้าง
สอน(วุฒิปริญญาตรี) จํานวน 1 อัตรา 
-ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหนองยาง ที่ ศธ 04035.055/49 ลว.24
 เมษายน 2561
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนวัดทุ่งเหียง ในการจ้างครูจ้างสอน 
-ตามหนังสือโรงเรียนวัดทุ่งเหียง ที่ ศธ 04035.075/78 ลว.23
 เมษายน 2561
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับมัธยม จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม สําหรับจ้าง
ครู 2 อัตรา ๆละ 15,000 บาท/เดือน
- ตามหนังสือโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ที  ศธ 04248.14/140 ลงวันที่ 1
 มิถุนายน 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองพรหม

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านหนองพรหม ในการจ้างครู
จ้างสอน จํานวน 1 อัตรา 
-ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหนองพรหม ที่ ศธ 04035.054/49 ลว.24
 เมษายน 2561
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง ในการ
จ้างครูจ้างสอน จํานวน 1 อัตรา 
-ตามหนังสือโรงเรียนบ้านตลาดทุ่งเหียง ที่ ศธ 04035.001/109 ลว.25
 เมษายน 2561
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม ในการจ้าง
ครูจ้างสอน จํานวน 1 อัตรา 
-ตามหนังสือโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวราม ที่ ศธ 04035.071/063 ลว.23
 เมษายน 2561
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,176,400 บาท
งบบุคลากร รวม 2,894,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,894,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,239,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ดูแล
เด็ก  ครู ค.ศ.1  ที่ได้รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุนทั่วไป พร้อมเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน 5 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
.2561-2563)  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0809.4/ว1875  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,503,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้
ดูแลเด็ก ที่ได้รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 9 อัตรา   และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875
 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี (พ
.ศ.2561-2563)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 152,200 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปและมีสิทธิได้รับค่าครองชีพ
ตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

งบดําเนินงาน รวม 10,282,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1 ที่มี
สิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 7,280,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา  ติดตั้งอุปกรณ์ประปา  ติดตั้ง
มาตรวัดนํ้าประปา  จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าจ้าง
บุคคลดูแลเด็กเล็ก  ค่าธรรมเนียม  ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันเด็กเทศบาลตําบลหมอนนาง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ของขวัญ ของรางวัล  วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่านํ้าดื่ม ค่าจ้างจัดสถานที่  ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่า
เต๊นท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
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โครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น เงินรางวัลการประกวด  ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าของรางวัล โล่รางวัล นํ้าดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ค่าเอกสารวิชาการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 6,595,200 บาท
1. เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหมอนนาง ดังนี้
 - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน  5 ศูนย์  รวม 240 คน ๆละ 20 บาท จํานวน
    245 วัน  เป็นเงิน  1,176,000 บาท
 - ค่าจัดการเรียนการสอน  จํานวน 5 ศูนย์ รวม 240 คน ๆ ละ 1700 
    บาท/ปี   เป็นเงิน  408,000  บาท
 - ค่าหนังสือเรียน รวม 240 คน ๆละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน  48,000
  บาท
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน รวม 240 คน ๆละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 48,000
 บาท
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน รวม 240 คน ๆ ละ 300 บาท/ปี เป็น
เงิน 72,000
    บาท
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวม 240 คน ๆ ละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 
   103,200 บาท
2. เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ให้กับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 5
 โรงเรียน เป็นค่าอาหารกลางวัน  จํานวน 1,185 คน ๆ ละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน 
 เป็นเงิน  4,740,000  บาท
- ตามหนังสือโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง ที่ ศธ 04035.001/109
 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
- ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหนองพรหม ที่ ศธ 04035.054/070 ลงวัน
ที่ 24 เมษายน 2561
- ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหนองยาง ที่ ศธ 04035.055/49 ลงวันที่ 24
 เมษายน 2561
- ตามหนังสือโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม ที่ ศธ 04035.071/063 ลง
วันที่ 23 เมษายน 2561
- ตามหนังสือโรงเรียนวัดทุ่งเหียง ที่ ศธ 04035.075/78 ลงวันที่ 23
 เมษายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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โครงการสรรค์สร้างสื่อการเรียนรู้ จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น เงินรางวัลการประกวดแข่ง
ขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของรางวัล โล่รางวัล  อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25614-2564)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
พาหนะ ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 2,961,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่่ายเป็นจัดซื้อวัสดุสํานักงานให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลฯ เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ เครื่องเขียน ฯลฯ และวัสดุที่จัดอยู่
ในประเภทวัสดุสํานักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลฯ เช่น หลอดไฟ  สายไฟ  ปลั๊กไฟ ฯลฯ และวัสดุที่จัดอยู่ใน
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลฯ เช่น ไม้กวาด  แปรง  นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาล้างจาน  ผง
ซักฟอก  หมอน ที่นอน แก้วนํ้า จาน ช้อน ฯลฯ และวัสดุที่จัดอยู่ในประเภท
วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,731,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 5 ศูนย์  รวม 240 คน ๆ ละ 7.37
 บาท รวม 260 วัน  เป็นเงิน  459,888 บาท  แต่ตั้งจ่่าย
ไว้ จํานวน 460,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ที่อยู่ในเขต
เทศบาลตําบลหมอนนาง จํานวน 5 โรงเรียน รวม 1,185 คน ๆละ 7.37
 บาท  จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน  2,270,697 บาท  แต่ตั้งจ่าย
ไว้ จํานวน 2,271,000 บาท
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด เช่น สี แปรงทาสี จอบ เสียม อิฐ ปูนซีเมนต์ ทราย ฯลฯ และวัสดุ
อื่น ๆที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุก่อสร้าง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลฯ เช่น นํ้ายาฆ่าเชื้อโรค  นํ้ายาต่าง ๆ  แอลกอฮอล์  ฯลฯ
 และวัสดุอื่น ๆที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลฯ เช่น ดิน ปุ๋ย ต้นไม้ กระถางต้นไม้ อุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ และ
วัสดุอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล เช่น หมึกเครื่องพิมพ์  เมาส์  แป้นพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่อยู่
ในประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 31,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลหมอนนาง

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
หมอนนาง 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,503,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,714,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,714,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,380,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
เดือนประจําตําแหน่งที่ได้รับ และเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการระดับกลางและระดับต้น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 980,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 694,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 284,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 174,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้
รับตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม  ค่าเบี้ย
ประกันภัย  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญานต่าง ๆ ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่า
เบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่ายาพาหนะ  ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม เครื่อง
เขียน  ฯลฯ  และวัสดุอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุสํานักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด  ถุงขยะ  ฯลฯ และ
วัสดุอื่น ๆที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น เบตเตอรี่ นํ้ากลั่น ยาง
นอก ยางใน ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันหล่อ
ลื่นต่าง ๆ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารเคมีพ่นยุงและ
แมลง  ทรายอะเบท สารเคมีสําหรับกําจัดลูกนํ้ายุงลาย
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  หมึกคอมพิวเตอร์  เม้าท์ แป้น
พิมพ์ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน รวม 95,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้แบบพนักพิงสูง จํานวน 4,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้แบบพนักพิงสูง มีที่พักแขน มีโช๊คอัพ  ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 65 ซม.  สูงไม่น้อยกว่า 115 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 62
 ซม.  จํานวน 1 ตัว
- รายการนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความ
จําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด จํานวน 5,500 บาท
- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด  จํานวน 1 ตู้ มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่น
ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอ
ก.)
- รายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 8,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ ๆ
 ละ 4,000 บาท  
- รายการนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่เทศบาลมีความ
จําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก จํานวน 7,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน ชนิดเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต  (152.4
 ซม.x76.2 ซม.x 75.9 ซม.)  จํานวน 1 ตัว
- รายการนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่เทศบาลมีความจํา
เป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
      1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
       2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
       3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB  จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
 เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 1 ชุด  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
     1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
     2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานว
 1 หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
- รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จํานวน 17,000 บาท
 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
จํานวน 1 เครื่อง   มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
   - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได้
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
   - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
   - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
   - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Inferface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Nerwork Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
   - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
- รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 - รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,398,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,860,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,860,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด จํานวน 180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่่ายในโครงการควบคุมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้
เลือดออกและโรคระบาด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาดําเนินการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- ตามพระราชบัญญัตเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าของแหล่งนํ้าสาธารณะและแหล่งนํ้าธรรมชาติ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าฯ เช่น ค่าชุด
ตรวจ  ชุดเก็บนํ้า สําหรับใช้ในการตรวจคุณภาพของแหล่งนํ้าสาธารณะ
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:30:04 หน้า : 27/46



โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําการจัดการขยะชุมชน จํานวน 600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ การติดตามผลการ
ดําเนินงาน และการศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะ
ชุมชน  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่า
พาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะเทศบาลตําบลหมอนนาง จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เช่น ค่าป้าย
โครงการ 
 ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์ฉีดวัคซีน ยาคุมกําเนิด
สุนัขและแมว อุปกรณ์ทําหมันสุนัขและแมว  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
โครงการ
- ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0023.3/16822 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุเทศบาลตําบลหมอนนาง จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม และทัศนศึกษาดูงานของ
ชมรมผู้สูงอายุในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการ
ดําเนินงาน  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณ  ค่ายานพาหนะ  ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในโครงการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

งบลงทุน รวม 118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   - ปริมาณการฉีดพ่นนํ้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
   - ถังบรรจุนํ้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
   - กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
- รายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดชลบุรี  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
- ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ
พนัสนิคม ที่ ชบ 0218(ศป.ปส.อ.)/1935 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนเงินให้ชุมชนย่อยในเขตเทศบาลตําบลหมอนนาง จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนย่อยในเขตเทศบาลตําบลหมอน
นาง ในการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ชุมชน
ละ 20,000 บาท
- ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0023.3/16822 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,070,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,070,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,070,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้น
ฐานในการดําเนินชีวิตในครอบครัว ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ
ประโยชน์ของผู้พิการและสนับสนุนให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ลดภาระต่อการดูแลของครอบครัว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ฯลฯ 
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรม และการ
เข้ารับการฝึ◌ุกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2552
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการชุมชน จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่า
หาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ 
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3
 พ.ศ.2552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กร อาสาสมัครฯ ในเขตเทศบาลตําบล
หมอนนาง

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดจนส่งเสริมการทํางานของ
กลุ่ม องค์กร อาสาสมัครฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3
 พ.ศ.2552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน จํานวน 650,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาของคณะกรรมการ
ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าป้ายโครงการ  ค่าของที่ระลึก  ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตําบลหมอนนาง จํานวน 80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าวิทยากร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่ายานพาหนะ  ค่าของที่ระลึก ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ 
- ตามพระราชบัญญัตเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3
 พ.ศ.2552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 8,151,100 บาท

งบบุคลากร รวม 3,750,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,750,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,690,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 47,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของอํานวยการระดับต้น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,754,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 198,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

งบดําเนินงาน รวม 3,658,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนนอกเวลาราชการฯ ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 2,080,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม
หนังสือ  เข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการ  
- ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลสวนสุขภาพ  สวนหย่อม จํานวน 1 คน  และจ้าง
เหมาบุคคลขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ จํานวน 1 คน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนาของ
พนักงานและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียน  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรางมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้าสาธารณะ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้า
สาธารณะ เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร ค่าเช่าเต๊น ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ 
- ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,430,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัยพ์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ค่าวัสดุ รวม 1,455,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา แฟ้ม  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และวัสดุประเภทอื่นที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุสํานักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ปลั๊กไฟ  สายไฟ  หลอดไฟ ฯลฯ และ
วัสดุอื่นๆที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง  ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ
  และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ นํ้ามันทาไม้ สี ปูน
ซีเมนต์  หิน ทราย ค้อน เลื่อย  ตะปู และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุ
ก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  แบตเตอรี่ นํ้ามัน
เบรก นํ้ากลั่น ยางนอก ยางในรถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า และรถยนต์
ส่วนกลาง ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง  นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สาร
ส้ม  คลอรีน ออกซิเจน  นํ้ายาต่าง ๆ ถังเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่
จัดอยู่ในประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุการเกษตร จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้  ดินปลูกต้นไม้  ปุ๋ย   กระถาง
ต้นไม้  อุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุการ
เกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  หมึก ตลับผลหมึก แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิบ เมาส์ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่
จัดอยู่ในประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 41,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ภายในสวนสุขภาพ
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับใช้ภายในสวนสุขภาพ
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งบลงทุน รวม 43,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
      1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
       2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
       3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB  จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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จัดซื้อเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,Scanner 
และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  34 หน้าต่อนาที่ (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาดํา-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 2,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 - รายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าอําเภอพนัสนิคม  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านบึง 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกาะจันทร์

จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพนัสนิคม  การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านบึง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเกาะ
จันทร์  ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลหมอน
นาง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

งานไฟฟ้าถนน รวม 16,435,500 บาท
งบลงทุน รวม 16,435,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า จํานวน 2,500,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน  เป็นรถยนต์บรรทุก 6
 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกําลังแรงแม้ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า  ติดตั้งเครน
ไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 12.00
 เมตร
- รายการนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่เทศบาลมีความ
จําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 13,935,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. สายบ้านนายคูณ  เย็นขาว  หมู่ท่ ๒ (ชุมชน
ย่อยที่ ๒ บ้านหนองไทร)

จํานวน 896,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 280.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,120 ตารางเมตร 
- งานเสริมคันดินขนาดความกว้าง 5.00 เมตร  ความยาว 280.00
 เมตร  ความสูง 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,400 ตารางเมตร
- งานวางท่อระบายนํ้า ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร  ความ
ยาว 7.00 เมตร 
- ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านดงไม้ลาย ซอย ๑ ถึงบ้านนายสมบูรณ์ 
 เปลี่ยนผดุง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๘ (ชุมชนย่อยที่ ๑๐ บ้านดงไม้ลาย)

จํานวน 942,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 290.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอน
นาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 14 บ้านเหนือ หมู่ที่ 5 (ชุมชนย่อยที่ 7 
บ้านเหนือ)

จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร  ความยาว 200
 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๒๐ ผ่านโรงงานวิวัฒน์พนัสนิคม หมู่ที่ ๕ 
(ชุมชนย่อยที่ ๗ บ้านเหนือ)

จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดความกว้าง  4.00 เมตร ความยาว 200.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแยกกงซัว ผ่านหลังที่ของที่ปรึกษา หมู่
ที่ 10 (◌ุชุมชนย่อยที่ 13 บ้านชุมแสงพัฒนา)

จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดความกว้าง  4.00 เมตร ความยาว 200.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกซอย 41 ข้างฟาร์มนายจุลินทร์  อิทธิพูน
ธนกร (ที่ปรึกษา) หมู่ที่ 11 (ชุมชนย่อยที่ 14 บ้านหนองผักบุ้งขัน)

จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดความกว้าง  4.00 เมตร ความยาว 200.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอย 30 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 
(ชุมชนย่อยที่ 6 บ้านกิโลสอง)

จํานวน 442,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 170.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 680.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทองดี อุทิศ (ต่อจากโครงการเดิม)  หมู่ 1 
(ชุมชนย่อยที่ 1 บ้านสวนใหม่)

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความยกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 50.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 200.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางจินตนา  สมรส หมู่ที่ 1 (ชุมชน
ย่อยที่ 1 บ้านสวนใหม่)

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 400.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายบ้วงเซ้ง ถึงบ้านนายจิรวัฒน์  ปึง
ประวัติวงค์ (เชื่อมตําบลนาเริก) หมู่ที่ ๓ (ชุมชนย่อยที่ ๓ บ้านหนองพร้าว)

จํานวน 910,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 350.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,400.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านผู้ช่วยจูแซะ บริเวณต้นมะขามใหญ่ 
หมู่ที่ 2 (ชุมชนย่อยที่ 2 บ้านหนองไทร)

จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 60.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 240.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกหนองโพรง ถึงหมู่ 10 (ต่อจาก
โครงการเดิม) (ชุมชนย่อยที่ 12 บ้านชุมแสง)

จํานวน 624,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว  440.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,760.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายศาลเจ้าพ่อทองดํา (ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที่ ๑๐ (ชุมชนย่อยที่ ๑๓ บ้านชุมแสงพัฒนา)

จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 2,760.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายศูนย์ฝึกอาชีพสตรี ถึงสะพานข้ามคลองป่า
แดง หมู่ที่ 12 (ชุมชนย่อยที่ 15 บ้านหนองแหน)

จํานวน 746,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 200.00
 เมตร ความหนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,000.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองจันลิง ถึงสะพานหลักเซียงโกว หมู่ที่ 
๑๒ (ชุมชนย่อยที่ ๑๕ บ้านหนองแหน)

จํานวน 728,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 280.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,120.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายกิมซัว ถึงบ้านนายกิมไล้ ก้อนแก้ว 
ถึงบานนางสาวอรทัย  แน่นนันท์ หมู่ที่ ๙ (ชุมชนย่อยที่ ๑๑ บ้านหมอนนาง)

จํานวน 512,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 160.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 640.00 ตารางเมตร  
- งานเสริมดินขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 160.00
 เมตร ความสูง 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 640.00 ตารางเมตร
- ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60
 เมตร จํานวน 6 ท่อน 
- ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายทวี โปกุล ถึงบ้านนายประวิทย์  คํา
บุปผา (ต่อจากโครงการเดิม)  หมู่ที่ 6 (ชุมชนย่อยที่ 8 บ้านหนองยาง)

จํานวน 299,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 115.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 460.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายนิตย์  คุณากร  ถึงบ้านนายปาน 
หมู่ที่ 11 (ชุมชนย่อยที่ 14 บ้านหนองผักบุ้งขัน)

จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 250.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,000.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสวัสดิ์  ชื่นแฉ่ง  ถึงบ้านนายนอ  
เกียรติพันธ์ หมู่ที่ 8,11 (ชุมชนย่อยที่ 16 บ้านหนองบัวป่า)

จํานวน 507,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 195.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 780.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหลังตลาดทุ่งเหียง สายบ้านผู้ใหญ่พิกุล (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 (◌ุชุมชนย่อยที่ 4 บ้านตลาดทุ่งเหียง)

จํานวน 325,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 100.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 500.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากลานกีฬาถึงบ้านนางสาวพรพรรณ  
แซ่เอี๊ยว หมู่ที่ 10 (ชุมชนย่อยที่ 13 บ้านชุมแสงพัฒนา)

จํานวน 124,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 155.00
 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 620.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางอุณารัตน์  โพธิมากุล ถึงบ้านนาง
น้อง  หมู่ที่ ๑๐ (ชุมชนย่อยที่ ๑๒ บ้านชุมแสง)

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 150.00
 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 600.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกข้างปั๊มเพียว จากบ้านนายสมยศ แซ่จู ถึงคลอง
ส่งนํ้า ซอย ๕๐ พร้อมวางท่อข้ามคลอง หมู่ที่ ๘ (ชุมชนย่อยที่ ๑๐ บ้านดงไม้
ลาย)

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 145.00
 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 580.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้างถนนเจริญโชคดี (หน้าวัดชุมแสง) หมู่ที่ 
10       (◌ุชุมชนย่อยที่ 12 บ้านชุมแสง)

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ความสูง 1.20
 เมตร  ความหนา 0.12 เมตร ความยาว 16.00 เมตร  ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลหมอนนาง หมู่ที่ 
๖ (ชุมชนย่อยที่ ๘ บ้านหหนองยาง)

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างรัว ค.ส.ล. ขนาดความสูง 2.00 เมตร ความยาว 32.00
 เมตร   ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์หน้าวัด
หนองไทร หมู่ที่ ๒ (ชุมชนย่อยที่ ๒ บ้านหนองไทร)

จํานวน 182,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 14.00 เมตร ความยาว 20.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 280.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาสตรี หมู่ที่ 12 
(ชุมชนย่อยที่ 15 บ้านหนองแหน)

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00
 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาว 30.00 เมตร  ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการก่อสร้างเสาธงบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลหมอนนาง หมู่ที่ ๖ 
(ชุมชนย่อยที่ ๘ บ้านหนองยาง)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างเสาธง ขนาดฐานกว้าง 2.00 เมตร ความยาว 2.00 เมตร  ความ
สูง 12.00 เมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการขยายเขตวางท่อประปาจากบ้านนางบังอร  ถึงบ้านนางทวาย  บุญ
ปราบ หมู่ที่ ๓ (ชุมชนย่อยที่ ๓ บ้านหนองพร้าว)

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างวางท่อประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (13.5 ชั้น) ความ
ยาว 400.00 เมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการติดตั้งถังกรองนํ้า หมู่ที่ 4 (ชุมชนย่อยที่ 5 บ้านสวนมะลิ) จํานวน 360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งถังกรองนํ้า ขนาด 80" จํานวน 1 ชุด
พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักนํ้า ซอย ๓๘ ถึงคลองส่งนํ้า
หลักเซียงโกว หมู่ที่ ๔ (ชุมชนย่อยที่ ๔ บ้านตลาดทุ่งเหียง)

จํานวน 848,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00
 เมตร  พร้อมบ่อพักนํ้า ค.ส.ล. ความยาว 212.00 เมตร  ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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ชุมชนย่อยที่ 1 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายฟาร์มหมูนางสายชล หมู่ที่ 1 (ชุมชนย่อยที่ 
1 บ้านสวนใหม่)

จํานวน 624,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 240.00
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 960.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,670,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,670,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 820,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงานในการจัดเก็บขนขยะ ค่าจ้าง
เหมาดําเนินการปรับปรุงบ่อขยะ ค่าเบี้ยประกัน และค่าจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นํ้ามันเบรก นํ้า
กลั่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง  นํ้ามันหล่อ
ลื่น นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยู่
ในประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้าบู๊ต ผ้าปิดปาก ฯลฯ
 และวัสดุอื่นๆที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวัฒนธรรมไทยกับการสวดมนต์ในพระพุทธศาสนา จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร  ค่าจัดสถานที่  ค่าเช่า
เครื่องเสียง  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลหมอนนาง ตามโครงการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตําบลหมอนนาง จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ได้แก่เงินรางวัลการแข่งขัน ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าตอบแทนผู้
บรรยายประจําสนาม ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นต้องใช้ในโครงการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็กอนุบาลในเขตเทศบาล จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ได้แก่เงินรางวัลการแข่งขัน ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าตอบแทนผู้
บรรยายประจําสนาม ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นต้องใช้ในโครงการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการส่งเสริมการกีฬาสําหรับประชาชน จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ได้แก่ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายสําหรับการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับอําเภอ เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างจัด
ทําสนามแข่งขัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมลานกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล อุปกรณ์กีฬาชนิดต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในโครงการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,395,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,395,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,395,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่อง
ดนตรี นักแสดง ค่าเช่าเครื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าเช่าเต๊นท์ เวที ค่าจ้าง
ประดับตกแต่งสถานที่จัดงาน เงินรางวัลการประกวด ค่าของขวัญ ของ
รางวัล ถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในพิธีเปิดงาน ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

โครงการจัดงานประเพณีวิ่งควาย จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าจ้างทําภัตตาหารถวายพระ
สงฆ์ ค่าเครื่องไทยธรรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าเครื่องเซ่น บวง
สรวง สักการะบูชาเจ้าที่ตั้งศาลเพียงตา  ค่าเช่าเต๊นท์  เวที  ค่าจ้างเครื่อง
เสียง ค่าจ้างจัดประดับตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าจ้างจัดกิจกรรมการละเล่น
ของไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าตอบแทนสําหรับผู้ที่นําควายมาร่วมขบวน
แห่ เงินรางวัลประกวดแข่งขันวิ่งควาย ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของ
รางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในพิธีเปิดงาน ค่านํ้าดื่ม นํ้าแข็ง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆที่จําเป็นในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าจ้างจัดนิทรรศการ  ค่าจ้างจัดประดับตกแต่งสถานที่จัดงาน เงิน
รางวัลการประกวด-แข่งขัน  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการ
ประกวด-แข่งขัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในพิธีเปิดโครงการ  ค่า
อาหารกลางวันสําหรับเด็กที่เข้ารับการอบรมความรู้และเข้าร่วม
กิจกรรม  ค่านํ้าแข็ง นํ้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
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โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา จํานวน 85,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าจ้างประดับตกแต่งต้นเทียนและรถ
แห่เทียนพรรษา  ค่าจ้างกลองยาวนําขบวนแห่  ค่าจัดซื้อเครื่อง
ไทยธรรม ค่านํ้าดื่ม นํ้าแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่  ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและค่าใช้
จ่ายอื่น  ๆ ที่จําเป็น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าจ้างทําเครื่องจักสาน และ
ประดับตกแต่งรถเครื่องจักสานขบวนแห่  ค่าเช่าเครื่องแต่งกาย-แต่งหน้า
ผู้ถือป้ายนํ้าขบวน  ค่านํ้าดื่ม นํ้าแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ จํานวน 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่านํ้า
ดื่ม นํ้าแข็ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันสําหรับผู้สูงอายุ
ที่มาร่วมกิจกรรม ค่าเช่าเต๊นท์  ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างจัดประดับ
ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างจัดดอกไม้ พานรดนํ้า  พวงมาลัย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญกลางบ้านของชุมชนย่อยในเขตเทศบาลตําบล
หมอนนาง

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเช่าเต๊นท์  ค่าเช่าเครื่อง
เสียง และไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าจ้าจัดทําภัตตาหารถวายพระ ค่าอาหารเลี้ยงผู้
มาร่วมโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
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โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิ่น ได้แก่ วันปีใหม่ วันตรุษจีน  เช่น ค่าจ้างทําป้ายอวยพร  ค่าโคมไฟ
ประดับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 27,569,300 บาท

งบกลาง รวม 27,569,300 บาท
งบกลาง รวม 27,569,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ร้อยละ 5) ของค่าจ้างที่จ่าย
ให้กับพนักงานจ้างเทศบาล ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
.2561-2563)  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 20,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริ
บูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้น
บันไดสําหรับผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,225,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑ์ที่กําหนดที่ให้แสดงความจํานงโดยขอรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้พิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามประกาศบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยพิการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ตาม
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ ผู้ป่วยเอส์ที่แพทย์
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว ซึ่งมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท
ต่อเดือน ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

สํารองจ่าย จํานวน 701,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุก
เฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหมอนนาง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหมอนนาง ตาม
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหมอนนาง จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหมอน
นาง ตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินสมทบค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 94,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 โดย
พิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่่ายขาด และ
เงินอุดหนุนทุกประเภท ไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก แต่ต้องไม่เกิน
เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 1,108,940 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.) โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสองของรายได้ประจําปีตามงบ
ประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และ
เงินอุดหนุน)

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:30:05 หน้า : 46/46



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
หมอนนาง

300,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลหมอนนาง

400,000

เงินสมทบค่าบํารุง
สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

94,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 420,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20,200,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,108,940

สํารองจ่าย 701,160

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,225,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 240,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,620,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

216,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 756,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 240,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,754,000 980,000 2,371,800 3,250,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 47,700 84,000 83,100 183,200

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:30:13 หน้า : 1/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
หมอนนาง

300,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลหมอนนาง

400,000

เงินสมทบค่าบํารุง
สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

94,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 420,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20,200,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,108,940

สํารองจ่าย 701,160

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,225,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 240,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,620,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

216,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 756,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 240,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 8,355,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 398,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 198,400 160,000 190,200 400,000

เงินเดือนพนักงาน 1,690,000 1,380,000 2,629,200 5,229,000

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 110,000 103,200 289,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 20,000 20,000 80,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

40,000 1,120,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 174,000 10,000 120,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 50,000 10,000 80,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 1,320,000 50,000 340,000 820,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการทั้งใน
และนอกราชอาณาจักร

50,000 80,000 50,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 100,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งนํ้าสาธารณะ

100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลเทศบาลตําบล
หมอนนาง

100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สําหรับเด็กอนุบาลใน
เขตเทศบาล

80,000

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์ 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 948,600

เงินเดือนพนักงาน 10,928,200

เงินประจําตําแหน่ง 562,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 140,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,160,000

ค่าเช่าบ้าน 346,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 160,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 2,530,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการทั้งใน
และนอกราชอาณาจักร

280,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 100,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งนํ้าสาธารณะ

100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลเทศบาลตําบล
หมอนนาง

100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
สําหรับเด็กอนุบาลใน
เขตเทศบาล

80,000

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์ 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมและ
รณรงค์ป้องกันโรคไข้
เลือดออกและโรคระ
บาด

180,000

โครงการจัดกิจกรรม
เยาวชนสัมพันธ์เพื่อส่ง
เสริมการเรียนรู้ให้แก่
เยาวชนไทยมุสลิมใน
เขตเทศบาล

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 400,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวิ่งควาย 200,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
เทศบาลตําบลหมอน
นาง

100,000

โครงการจัดงานวัน
วิสาขบูชา 80,000

โครงการจัดงานแห่
เทียนพรรษา 85,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

500,000

โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ 50,000

โครงการประกวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น 20,000

โครงการประชาคม
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสี่
ปีและแผนชุมชน

100,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ อป
พร.

50,000

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพนํ้าของแหล่ง
นํ้าสาธารณะและแหล่ง
นํ้าธรรมชาติ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมและ
รณรงค์ป้องกันโรคไข้
เลือดออกและโรคระ
บาด

180,000

โครงการจัดกิจกรรม
เยาวชนสัมพันธ์เพื่อส่ง
เสริมการเรียนรู้ให้แก่
เยาวชนไทยมุสลิมใน
เขตเทศบาล

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 400,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวิ่งควาย 200,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
เทศบาลตําบลหมอน
นาง

100,000

โครงการจัดงานวัน
วิสาขบูชา 80,000

โครงการจัดงานแห่
เทียนพรรษา 85,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

500,000

โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ 50,000

โครงการประกวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น 20,000

โครงการประชาคม
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสี่
ปีและแผนชุมชน

100,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ อป
พร.

50,000

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพนํ้าของแหล่ง
นํ้าสาธารณะและแหล่ง
นํ้าธรรมชาติ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
ศึกษา

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําการ
จัดการขยะชุมชน

600,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
เทศบาลตําบลหมอน
นาง

400,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ 30,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษีและเสริมสร้าง
ความเข้าใจในการเสีย
ภาษี

50,000

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะเทศบาลตําบล
หมอนนาง

200,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 300,000

โครงการรัฐพิธีและวัน
สําคัญของชาติ 500,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 50,000

โครงการวัฒนธรรม
ไทยกับการสวดมนต์
ในพระพุทธศาสนา

50,000

โครงการวันเทศบาล 50,000

โครงการส่งเสริมการ
กีฬาสําหรับประชาชน 80,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมสําหรับผู้สูง
อายุเทศบาลตําบล
หมอนนาง

500,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดงานประเพณีบุญ
กลางบ้าน

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
ศึกษา

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําการ
จัดการขยะชุมชน

600,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
เทศบาลตําบลหมอน
นาง

400,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ 30,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษีและเสริมสร้าง
ความเข้าใจในการเสีย
ภาษี

50,000

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะเทศบาลตําบล
หมอนนาง

200,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 300,000

โครงการรัฐพิธีและวัน
สําคัญของชาติ 500,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 50,000

โครงการวัฒนธรรม
ไทยกับการสวดมนต์
ในพระพุทธศาสนา

50,000

โครงการวันเทศบาล 50,000

โครงการส่งเสริมการ
กีฬาสําหรับประชาชน 80,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมสําหรับผู้สูง
อายุเทศบาลตําบล
หมอนนาง

500,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดงานประเพณีบุญ
กลางบ้าน

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมลานกีฬา
ชุมชนในเขตเทศบาล

100,000

โครงการส่งเสริมความ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ 400,000

โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้กับคณะ
กรรมการชุมชน

30,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาล

80,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีบุญกลางบ้าน
ของชุมชนย่อยในเขต
เทศบาลตําบลหมอน
นาง

60,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มองค์กร 
อาสาสมัครฯ ในเขต
เทศบาลตําบลหมอน
นาง

100,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชน

650,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลหมอน
นาง

80,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

6,595,200

โครงการสรรค์สร้างสื่อ
การเรียนรู้ 15,000

โครงการสุขาภิบาล
อาหารและคุ้มครองผู้
บริโภค

60,000

โครงการเสริม
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมลานกีฬา
ชุมชนในเขตเทศบาล

100,000

โครงการส่งเสริมความ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ 400,000

โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้กับคณะ
กรรมการชุมชน

30,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาล

80,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีบุญกลางบ้าน
ของชุมชนย่อยในเขต
เทศบาลตําบลหมอน
นาง

60,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มองค์กร 
อาสาสมัครฯ ในเขต
เทศบาลตําบลหมอน
นาง

100,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชน

650,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลหมอน
นาง

80,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

6,595,200

โครงการสรรค์สร้างสื่อ
การเรียนรู้ 15,000

โครงการสุขาภิบาล
อาหารและคุ้มครองผู้
บริโภค

60,000

โครงการเสริม
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล

150,000

โครงการอดเปรี้ยวไว้
กินหวาน 30,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น

60,000

โครงการอบรมให้
ความรู้้กฎหมายเบื้อง
ต้น และ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,730,000 30,000 100,000 30,000 350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000 30,000 100,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 50,000 130,000 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000 10,000 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 650,000 50,000 330,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 10,000 80,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000 80,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,731,000

วัสดุการเกษตร 60,000 30,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 500,000 50,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 60,000 30,000 70,000 180,000

วัสดุอื่น 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 40,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 5,000 1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล

150,000

โครงการอดเปรี้ยวไว้
กินหวาน 30,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น

60,000

โครงการอบรมให้
ความรู้้กฎหมายเบื้อง
ต้น และ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,240,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 130,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 410,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 460,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 335,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,030,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 125,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 190,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,731,000

วัสดุการเกษตร 100,000

วัสดุก่อสร้าง 580,000

วัสดุสํานักงาน 340,000

วัสดุอื่น 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 40,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 6,000

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:30:14 หน้า : 12/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 36,000 30,000 500,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้แบบพนัก
พิงสูง 4,000

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ 40,200

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บานเปิด 5,500

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก 8,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
พร้อมกระจก 7,000

จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อน
ที่ 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 30,000 30,000 22,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 21,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา

9,000

จัดซื้อเครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,900

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ 2,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 566,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้แบบพนัก
พิงสูง 4,000

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ 40,200

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บานเปิด 5,500

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก 8,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
พร้อมกระจก 7,000

จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อน
ที่ 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 82,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 21,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา

9,000

จัดซื้อเครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,900

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ 2,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network

7,900

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมีก 12,900

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 2,500

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า 2,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้า
อัตโนมัติ 10,000

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน 118,000

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าดับ
เพลิงชนิดหาบหาม 500,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้ง
เครนไฮดรอลิกพร้อม
กระเช้า

2,500,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเครื่องวัดระยะ
ด้วยเลเซอร์แบบมือถือ 35,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อชุดดับเพลิงใน
อาคารพร้อมเครื่อง
ช่วยหายใจและอุปกรณ์
ครบชุด

500,000

จัดซื้อตู้ใส่ชุดดับเพลิง
และอุปกรณ์ดับเพลิง 20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network

7,900

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมีก 12,900

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 2,500

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า 2,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องปั๊มนํ้า
อัตโนมัติ 10,000

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน 118,000

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าดับ
เพลิงชนิดหาบหาม 500,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้ง
เครนไฮดรอลิกพร้อม
กระเช้า

2,500,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเครื่องวัดระยะ
ด้วยเลเซอร์แบบมือถือ 35,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อชุดดับเพลิงใน
อาคารพร้อมเครื่อง
ช่วยหายใจและอุปกรณ์
ครบชุด

500,000

จัดซื้อตู้ใส่ชุดดับเพลิง
และอุปกรณ์ดับเพลิง 20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. สายบ้านนาย
คูณ  เย็นขาว  หมู่ท่ ๒ 
(ชุมชนย่อยที่ ๒ บ้าน
หนองไทร)

896,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. จากบ้านดงไม้
ลาย ซอย ๑ ถึงบ้าน
นายสมบูรณ์  เปลี่ยน
ผดุง (ต่อจากโครงการ
เดิม) หมู่ที่ ๘ (ชุมชน
ย่อยที่ ๑๐ บ้านดงไม้
ลาย)

942,500

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอย 14 บ้าน
เหนือ หมู่ที่ 5 (ชุมชน
ย่อยที่ 7 บ้านเหนือ)

750,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอย ๒๐ ผ่าน
โรงงานวิวัฒน์
พนัสนิคม หมู่ที่ ๕ 
(ชุมชนย่อยที่ ๗ บ้าน
เหนือ)

520,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณแยกกง
ซัว ผ่านหลังที่ของที่
ปรึกษา หมู่ที่ 10 
(◌ุชุมชนย่อยที่ 13 
บ้านชุมแสงพัฒนา)

520,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. แยกซอย 41 
ข้างฟาร์มนายจุลินทร์  
อิทธิพูนธนกร (ที่
ปรึกษา) หมู่ที่ 11 
(ชุมชนย่อยที่ 14 บ้าน
หนองผักบุ้งขัน)

520,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. สายซอย 30 
(ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 4 (ชุมชนย่อยที่ 
6 บ้านกิโลสอง)

442,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. สายบ้านนาย
คูณ  เย็นขาว  หมู่ท่ ๒ 
(ชุมชนย่อยที่ ๒ บ้าน
หนองไทร)

896,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. จากบ้านดงไม้
ลาย ซอย ๑ ถึงบ้าน
นายสมบูรณ์  เปลี่ยน
ผดุง (ต่อจากโครงการ
เดิม) หมู่ที่ ๘ (ชุมชน
ย่อยที่ ๑๐ บ้านดงไม้
ลาย)

942,500

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอย 14 บ้าน
เหนือ หมู่ที่ 5 (ชุมชน
ย่อยที่ 7 บ้านเหนือ)

750,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอย ๒๐ ผ่าน
โรงงานวิวัฒน์
พนัสนิคม หมู่ที่ ๕ 
(ชุมชนย่อยที่ ๗ บ้าน
เหนือ)

520,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. บริเวณแยกกง
ซัว ผ่านหลังที่ของที่
ปรึกษา หมู่ที่ 10 
(◌ุชุมชนย่อยที่ 13 
บ้านชุมแสงพัฒนา)

520,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. แยกซอย 41 
ข้างฟาร์มนายจุลินทร์  
อิทธิพูนธนกร (ที่
ปรึกษา) หมู่ที่ 11 
(ชุมชนย่อยที่ 14 บ้าน
หนองผักบุ้งขัน)

520,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. สายซอย 30 
(ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 4 (ชุมชนย่อยที่ 
6 บ้านกิโลสอง)

442,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. สายทองดี อุทิศ 
(ต่อจากโครงการเดิม)  
หมู่ 1 (ชุมชนย่อยที่ 1 
บ้านสวนใหม่)

130,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. สายบ้านนาง
จินตนา  สมรส หมู่ที่ 1 
(ชุมชนย่อยที่ 1 บ้าน
สวนใหม่)

260,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. สายบ้านนาย
บ้วงเซ้ง ถึงบ้านนายจิร
วัฒน์  ปึงประวัติวงค์ 
(เชื่อมตําบลนาเริก) 
หมู่ที่ ๓ (ชุมชนย่อยที่ 
๓ บ้านหนองพร้าว)

910,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. สายบ้านผู้ช่วยจู
แซะ บริเวณต้นมะขาม
ใหญ่ หมู่ที่ 2 (ชุมชน
ย่อยที่ 2 บ้านหนอง
ไทร)

156,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. สายแยกหนอง
โพรง ถึงหมู่ 10 (ต่อ
จากโครงการเดิม) 
(ชุมชนย่อยที่ 12 บ้าน
ชุมแสง)

624,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. สายศาลเจ้าพ่อ
ทองดํา (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 
๑๐ (ชุมชนย่อยที่ ๑๓ 
บ้านชุมแสงพัฒนา)

520,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. สายศูนย์ฝึก
อาชีพสตรี ถึงสะพาน
ข้ามคลองป่าแดง หมู่ที่ 
12 (ชุมชนย่อยที่ 15 
บ้านหนองแหน)

746,000
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แผนงาน
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ชุมชน

แผนงานสังคม
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แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. สายหนองจันลิง 
ถึงสะพานหลักเซียง
โกว หมู่ที่ ๑๒ (ชุมชน
ย่อยที่ ๑๕ บ้านหนอง
แหน)

728,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.สายบ้านนาย
กิมซัว ถึงบ้านนายกิม
ไล้ ก้อนแก้ว ถึงบาน
นางสาวอรทัย  แน่น
นันท์ หมู่ที่ ๙ (ชุมชน
ย่อยที่ ๑๑ บ้านหมอน
นาง)

512,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.สายบ้านนายทวี 
โปกุล ถึงบ้านนายประ
วิทย์  คําบุปผา (ต่อจาก
โครงการเดิม)  หมู่ที่ 6 
(ชุมชนย่อยที่ 8 บ้าน
หนองยาง)

299,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.สายบ้านนาย
นิตย์  คุณากร  ถึงบ้าน
นายปาน หมู่ที่ 11 
(ชุมชนย่อยที่ 14 บ้าน
หนองผักบุ้งขัน)

650,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.สายบ้านนาย
สวัสดิ์  ชื่นแฉ่ง  ถึง
บ้านนายนอ  เกียรติ
พันธ์ หมู่ที่ 8,11 
(ชุมชนย่อยที่ 16 บ้าน
หนองบัวป่า)

507,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.สายหลังตลาดทุ่ง
เหียง สายบ้านผู้ใหญ่
พิกุล (ต่อจากโครงการ
เดิม) หมู่ที่ 4 (◌ุชุมชน
ย่อยที่ 4 บ้านตลาดทุ่ง
เหียง)

325,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายจากลาน
กีฬาถึงบ้านนางสาวพร
พรรณ  แซ่เอี๊ยว หมู่ที่ 
10 (ชุมชนย่อยที่ 13 
บ้านชุมแสงพัฒนา)

124,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายบ้านนาง
อุณารัตน์  โพธิมากุล 
ถึงบ้านนางน้อง  หมู่ที่ 
๑๐ (ชุมชนย่อยที่ ๑๒ 
บ้านชุมแสง)

120,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกข้างปั๊มเพียว 
จากบ้านนายสมยศ แซ่
จู ถึงคลองส่งนํ้า ซอย 
๕๐ พร้อมวางท่อข้าม
คลอง หมู่ที่ ๘ (ชุมชน
ย่อยที่ ๑๐ บ้านดงไม้
ลาย)

160,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมข้างถนน
เจริญโชคดี (หน้าวัด
ชุมแสง) หมู่ที่ 10       
(◌ุชุมชนย่อยที่ 12 
บ้านชุมแสง)

160,000

โครงการก่อสร้างรั้ว ค
.ส.ล. บริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลหมอน
นาง หมู่ที่ ๖ (ชุมชน
ย่อยที่ ๘ บ้านหหนอง
ยาง)

130,000

โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ บริเวณ
หน้าอาคาร
อเนกประสงค์หน้าวัด
หนองไทร หมู่ที่ ๒ 
(ชุมชนย่อยที่ ๒ บ้าน
หนองไทร)

182,000
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แผนงาน
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ทั่วไป

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนํ้าบริเวณ
หน้าศูนย์พัฒนาสตรี 
หมู่ที่ 12 (ชุมชนย่อยที่ 
15 บ้านหนองแหน)

90,000

โครงการก่อสร้างเสาธง
บริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลหมอน
นาง หมู่ที่ ๖ (ชุมชน
ย่อยที่ ๘ บ้านหนอง
ยาง)

100,000

โครงการขยายเขตวาง
ท่อประปาจากบ้านนาง
บังอร  ถึงบ้านนาง
ทวาย  บุญปราบ หมู่ที่ 
๓ (ชุมชนย่อยที่ ๓ 
บ้านหนองพร้าว)

80,000

โครงการติดตั้งถังกรอง
นํ้า หมู่ที่ 4 (ชุมชนย่อย
ที่ 5 บ้านสวนมะลิ)

360,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก
นํ้า ซอย ๓๘ ถึงคลอง
ส่งนํ้าหลักเซียงโกว หมู่
ที่ ๔ (ชุมชนย่อยที่ ๔ 
บ้านตลาดทุ่งเหียง)

848,000

ชุมชนย่อยที่ 1 
โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. สายฟาร์มหมู
นางสายชล หมู่ที่ 1 
(ชุมชนย่อยที่ 1 บ้าน
สวนใหม่)

624,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 50,000

อุดหนุนกาชาดจังหวัด
ชลบุรี 75,000

อุดหนุนเงินให้ชุมชน
ย่อยในเขตเทศบาล
ตําบลหมอนนาง

320,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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ทวาย  บุญปราบ หมู่ที่ 
๓ (ชุมชนย่อยที่ ๓ 
บ้านหนองพร้าว)

80,000

โครงการติดตั้งถังกรอง
นํ้า หมู่ที่ 4 (ชุมชนย่อย
ที่ 5 บ้านสวนมะลิ)

360,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก
นํ้า ซอย ๓๘ ถึงคลอง
ส่งนํ้าหลักเซียงโกว หมู่
ที่ ๔ (ชุมชนย่อยที่ ๔ 
บ้านตลาดทุ่งเหียง)

848,000

ชุมชนย่อยที่ 1 
โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. สายฟาร์มหมู
นางสายชล หมู่ที่ 1 
(ชุมชนย่อยที่ 1 บ้าน
สวนใหม่)

624,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 50,000

อุดหนุนกาชาดจังหวัด
ชลบุรี 75,000

อุดหนุนเงินให้ชุมชน
ย่อยในเขตเทศบาล
ตําบลหมอนนาง

320,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานเฉลิมพระ
เกียรติ

8,000

โครงการปรับปรุง
พัฒนาการบริการ
สํานักทะเบียนอําเภอ
พนัสนิคม

50,000

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการค้า
มนุษย์

40,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนนักเรียน ชั้น
อนุบาลถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านหนองยาง

150,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนนักเรียนชั้น
อนุบาลถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วัดทุ่งเหียง

150,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนระดับมัธยม

300,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน 
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านหนอง
พรหม

150,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนชุมชนบ้าน
ตลาดทุ่งเหียง

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานเฉลิมพระ
เกียรติ

8,000

โครงการปรับปรุง
พัฒนาการบริการ
สํานักทะเบียนอําเภอ
พนัสนิคม

50,000

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการค้า
มนุษย์

40,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนนักเรียน ชั้น
อนุบาลถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านหนองยาง

150,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนนักเรียนชั้น
อนุบาลถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วัดทุ่งเหียง

150,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนระดับมัธยม

300,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน 
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านหนอง
พรหม

150,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนชุมชนบ้าน
ตลาดทุ่งเหียง

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดชุมแสงศรี
วนาราม

150,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยบนท้องถนน

10,000

โครงการศูนย์ช่วย
เหลือประชาชนระดับ
อําเภอ

30,000

โครงการส่งเสริมวิถึ
ชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย

40,000

โครงการสนับสนุนงาน
ประจําปีของจังหวัด
ชลบุรี

160,000

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
เพื่อร่วมกันปกป้อง
สถาบันพระมหา
กษัตริย์

20,000

โครงการอบรมการ
พัฒนาชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

40,000

อุดหนุนการไฟฟ้า
อําเภอพนัสนิคม  การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอบ้านบึง และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอเกาะจันทร์

700,000

อุดหนุนศูนย์อํานวย
การพลังแผ่นดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดชลบุรี

100,000

รวม 27,569,300 1,855,000 26,256,600 1,070,000 5,901,000 17,256,900 1,490,000 19,048,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดชุมแสงศรี
วนาราม

150,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยบนท้องถนน

10,000

โครงการศูนย์ช่วย
เหลือประชาชนระดับ
อําเภอ

30,000

โครงการส่งเสริมวิถึ
ชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย

40,000

โครงการสนับสนุนงาน
ประจําปีของจังหวัด
ชลบุรี

160,000

โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
เพื่อร่วมกันปกป้อง
สถาบันพระมหา
กษัตริย์

20,000

โครงการอบรมการ
พัฒนาชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

40,000

อุดหนุนการไฟฟ้า
อําเภอพนัสนิคม  การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอบ้านบึง และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอเกาะจันทร์

700,000

อุดหนุนศูนย์อํานวย
การพลังแผ่นดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดชลบุรี

100,000

รวม 100,447,000
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