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ค าน าค าน า  
  
    เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบ
นี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รฐัวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 “ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าแผนและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลหมอนนาง จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนงานด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนงานการด าเนินงานเทศบาลต าบลหมอนนาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะ
สามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหมอนนางและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี และแผนด าเนินงาน ส าหรับแผนด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น  ท าให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ด าเนินการ 
  ดังนั้น แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลต าบลหมอนนาง  
จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ ท าให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลต าบลหมอนนาง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนมี
การประสานงานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
2. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
3. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ 
4. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน   

  
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 5 ขอ้ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ด าเนินงาน ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา   
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ  
 หน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผน  
 ด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่งกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 
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และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ข้อ 27  แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ 
 
 
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินงานในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะ 

มีการด าเนินงานจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอ แบบ
บูรณาการ 

 ชั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนด าเนินงานโดยพิจารณาจัด 

หมวดหมู่ให้สองคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1   บทน า 
   ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนด าเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนด าเนินงานเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือประกาศใช้ ประกาศแผนด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนด าเนินงานการพัฒนา ประจ าปี เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้
สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้   
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ขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
คณะกรรมการสนับสนุน 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน ท าร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการ 
ด าเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้ความเห็นชอบ 

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศใช้ 

คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 
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ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1.  การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางท่ีวางไว้ 
2.  การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลหมอนนางเป็นไปตามเป้าหมาย

และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
5. สามารถทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
6. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดข้ึนจริง เพ่ือให้การใช้

งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
 



ยุทธศาสตร/์แนวทาง จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด

ยุทธศาสตร์ที ่1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
      1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 2.22 30,000.00 0.11 ส านักปลัด
      1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 3.33 130,000.00 0.47 ส านักปลัด (งานป้องกันฯ)
      1.3  แผนงานการศึกษา 13 14.44 6,001,700.00 22.14 กองการศึกษา
      1.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 13 14.44 1,780,000.00 6.56 กองการศึกษา
      1.5  แผนงานสาธารณสุข 7 7.77 1,100,000.00 4.05 กองสาธารณสุขฯ

รวม 38 42.22 9,041,700.00 33.35
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
       2.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 1.11 40,000.00 1.47 ส านักปลัด

รวม 1 1.11 40,000.00 1.47
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค
                    สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
      3.1  แผนงานสาธารณสุข 1 1.11 200,000.00 0.73 กองสาธารณสุขฯ
      3.2  แผนงานเคหะและชุมชน 31 34.44 15,834,300.00 58.42 กองช่าง

รวม 32 35.55 16,034,300.00 59.15
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาการเมอืงและการบริหารจัดการ
       4.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5 5.55 148,000.00 0.54 ส านักปลัด

รวม 5 5.55 148,000.00 0.54

บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลต าบลหมอนนาง



ยุทธศาสตร/์แนวทาง จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด

บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลต าบลหมอนนาง

ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
      5.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12 13.33 1,575,000.00 5.81 กองการศึกษา
      5.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 2.22 235,000.00 0.86 ส านักปลัด

รวม 14 15.55 1,810,000.00 6.67
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
       6.1  แผนงานสาธารณสุข 1 1.11 30,000.00 1.10 กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 1.11 30,000.00 1.10
รวมทัง้สิ้น 90 100.00 27,104,000.00 100.00



ยุทธศาสตร์ที ่ 1.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 30,000 พืน้ที่ ส านักปลัด

บริการบนท้องถนน ในการ ต าบลหมอนนาง งานป้องกันฯ
ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติ
เหตุทางถนนให้มีความต่อเนื่อง

2 โครงการฝึกอบรมป้องกัน เพือ่ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 50,000 พืน้ที่ ส านักปลัด
และระงับอัคคีภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย ต าบลหมอนนาง งานป้องกันฯ

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

3 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก 50,000 พืน้ที่ ส านักปลัด
ศักยภาพ อปพร. อบรม และศึกษาดูงานนอก ต าบลหมอนนาง งานป้องกันฯ

สถานทีเ่กี่ยวกับ อปพร. ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตร์ที ่ 1.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงาน การศึกษา
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  1) ค่าอาหารกลางวัน 1,176,000 ศพด.ในสังกัด กองการศึกษา

ในการบริหารสถานศึกษา ส าหรับเด็ก 240 คน ๆ 20 บาท เทศบาลฯ
จ านวน 245 วันต่อปี
 2) ค่าจัดการเรียนการสอน 408,000 ศพด.ในสังกัด กองการศึกษา
ส าหรับเด็กเล็ก 240 คน ๆละ เทศบาลฯ
1,700 บาท ต่อปี

2 โครงการอาหารเสริม (นม)  1) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 2,337,800 โรงเรียนสังกัด กองการศึกษา
โรงเรียนในเขตเทศบาล ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพืน้ที่

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา จ านวน 5 โรงเรียน
ขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) จ านวน
1,220 คน จ านวน 260 วัน ๆ
ละ 7.37 บาท 
 2) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 459,900 ศพด.ในสังกัด กองการศึกษา
ให้แก่ ศพด.สังกัดเทศบาลฯ เทศบาลฯ
จ านวน 240 คน จ านวน260
วัน ๆ 7.37 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตร์ที ่ 1.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงาน การศึกษา
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

3 โครงการช่วยเหลือเด็กยาก  จัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน เส้ือกั้น 200,000 พืน้ที่ กองการศึกษา
จนและเด็กด้อยโอกาสทาง เปือ้น และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ทต.หมอนนาง
การศึกษาในเขตเทศบาล ทีจ่ าเป็นส าหรับสงเคราะห์ช่วย

เหลือเด็กยากจนและเด็กด้อย
โอกาสทางการศึกษา ฯ

4 โครงการประกวดศูนย์  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการประกวด 20,000 ศพด.ในสังกัด กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น เงิน ทต.หมอนนาง

รางวัลประกวดแข่งขัน ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสินฯ 

5 โครงการสรรค์สร้างส่ือการ  - เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย ในการจัด 15,000 ศพด.ในสังกัด กองการศึกษา
เรียนรู้ กิจกรรมจัดนิทรรศการส่ือการ ทต.หมอนนาง

สอน และประกวดส่ือการสอน
ทีผ่ลิตใช้เองโดยครูผู้ดูแลเด็ก
ได้แก่ เงินรางวัลการประกวด
แข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรม
การตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 



ยุทธศาสตร์ที ่ 1.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงาน การศึกษา
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

6 โครงการสรรค์สร้างส่ือการ  - จัดอบรมและประกวดส่ืการ 15,000 ศพด.ในสังกัด  กองการศึกษา
เรียนรู้ สอนทีผ่ลิตใช้เอง โดย ผดด. ทต.หมอนนาง

ในสังกัด ปีละ 1 คร้ัง

7 โครงการพัฒนาคุณภาพ  - เพือ่อบรมและท าแบบฝึก 50,000 ศพด.ในสังกัด  กองการศึกษา
จัดการศึกษา เสริมประสบการณ์ ส าหรับ ทต.หมอนนาง

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด

8 โครงการเสริมศักยภาพ  - เพือ่จัดอบรมให้แก่ ครู/ 40,000 ศพด.ในสังกัด  กองการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด ปีละ 1 คร้ัง ทต.หมอนนาง

9 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ  - จัดอบรมและศึกษานอกสถาน 150,000 ทต.หมอนนาง กองการศึกษา
การเรียนรู้ของเด็กเล็ก ให้แก่เด็กเล็ก ผู้ปกครองและผู้ และนอกสถานที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ทีเ่กี่ยวข้องกับการกับศึกษา
เทศบาล ศพด. ทต.หมอนนาง ปีละ 1 คร้ัง



ยุทธศาสตร์ที ่ 1.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงาน การศึกษา
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

10 โครงการจัดงานวันเด็ก  - จัดงานวันเด็ก ประจ าปี 100,000 ทต.หมอนนาง กองการศึกษา
เทศบาลต าบลหมอนนาง 2561

11 โครงการจัดกิจกรรมเยาวชน  - จัดอบรมและศึกษานอกสถาน 50,000 มัสยิดนูรุ้ล กองการศึกษา
สัมพันธ์เพือ่ส่งเสริมการเรียน ทีใ่ห้แก่เยาวชนไทยมุสลิม ฮิดายะห์ ม.2
รู้ให้แก่เยาวชนไทยมุสลิม ในเขตเทศบาลฯ จ านวน 1 รุ่น
ในเขตเทศบาล

12 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ  อุดหนุนงบประมาณ 230,000 ร.ร.ทุง่เหียง กองการศึกษา
การเรียนการสอน ให้แก่ โรงเรียนทุง่เหียงพิทยาคม พิทยาคม

13 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ  อุดหนุนงบประมาณ 750,000 ร.ร.ประถมใน กองการศึกษา
การเรียนการสอนชั้นอนุบาล   ให้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา เขตเทศบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ในเขตเทศบาล จ านวน 5 จ านวน 5 โรงเรียน

โรงเรียน ดังนี้
 1. โรงเรียนชุมชนบ้านตลาด
ทุง่เหียง



ยุทธศาสตร์ที ่ 1.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงาน การศึกษา
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

 2. โรงเรียนบ้านหนองพรหม
 3. โรงเรียนบ้านหนองยาง
 4. โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม
 5. โรงเรียนวัดทุง่เหียง
โรงเรียน ๆ ละ 150,000 บาท













ยุทธศาสตร์ที ่ 1.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแข่งขันกีฬาส าหรับ  - จัดการแข่งขันกีฬาส าหรับ 80,000 ทต. กองการศึกษา

เด็กอนุบาลในเขตเทศบาล เด็กอนุบาลในเขตเทศบาล หมอนนาง
ปีละ 1 คร้ัง

2 โครงการส่งเสริมการกีฬา  - จัดแข่งขันกีฬาและส่งนัก 80,000 ทต. กองการศึกษา
ส าหรับประชาชน กีฬาเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอื่น หมอนนาง

ได้แก่ กีฬาท้องถิ่นไทย (ไทคัพ)
ฟุตบอลมวลชนพนัสนิคมคัพ

3 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 100,000 ทต. กองการศึกษา
เทศบาลต าบลหมอนนาง ส าหรับเด็กและเยาวชนใน หมอนนาง

เขตเทศบาล ปีละ 1 คร้ัง

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรม  - จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬส าหรับ 100,000 ลานกีฬาชุมชน กองการศึกษา
ลานกีฬาชุมชนในเขต ลานกีฬาชุมชน ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล
เทศบาล ปีละ 1 คร้ัง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตร์ที ่ 1.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

4 โครงการประกวดศูนย์  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการประกวด 20,000 ศพด.ในสังกัด กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น เงิน ทต.หมอนนาง

รางวัลประกวดแข่งขัน ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสินฯ 

5 โครงการสรรค์สร้างส่ือการ  - เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย ในการจัด 15,000 ศพด.ในสังกัด กองการศึกษา
เรียนรู้ กิจกรรมจัดนิทรรศการส่ือการ ทต.หมอนนาง

สอน และประกวดส่ือการสอน
ทีผ่ลิตใช้เองโดยครูผู้ดูแลเด็ก
ได้แก่ เงินรางวัลการประกวด
แข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรม
การตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

6 โครงการสรรค์สร้างส่ือการ  - จัดอบรมและประกวดส่ืการ 15,000 ศพด.ในสังกัด  กองการศึกษา
เรียนรู้ สอนทีผ่ลิตใช้เอง โดย ผดด. ทต.หมอนนาง

ในสังกัด ปีละ 1 คร้ัง



ยุทธศาสตร์ที ่ 1.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

7 โครงการพัฒนาคุณภาพ  - เพือ่อบรมและท าแบบฝึก 50,000 ศพด.ในสังกัด  กองการศึกษา
จัดการศึกษา เสริมประสบการณ์ ส าหรับ ทต.หมอนนาง

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด

8 โครงการเสริมศักยภาพ  - เพือ่จัดอบรมให้แก่ ครู/ 40,000 ศพด.ในสังกัด  กองการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด ปีละ 1 คร้ัง ทต.หมอนนาง

9 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ  - จัดอบรมและศึกษานอกสถาน 150,000 ทต.หมอนนาง กองการศึกษา
การเรียนรู้ของเด็กเล็ก ให้แก่เด็กเล็ก ผู้ปกครองและผู้ และนอกสถานที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ทีเ่กี่ยวข้องกับการกับศึกษา
เทศบาล ศพด. ทต.หมอนนาง ปีละ 1 คร้ัง

10 โครงการจัดงานวันเด็ก  - จัดงานวันเด็ก ประจ าปี 100,000 ทต.หมอนนาง กองการศึกษา
เทศบาลต าบลหมอนนาง 2561



ยุทธศาสตร์ที ่ 1.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

11 โครงการจัดกิจกรรมเยาวชน  - จัดอบรมและศึกษานอกสถาน 50,000 มัสยิดนูรุ้ล กองการศึกษา
สัมพันธ์เพือ่ส่งเสริมการเรียน ทีใ่ห้แก่เยาวชนไทยมุสลิม ฮิดายะห์ ม.2
รู้ให้แก่เยาวชนไทยมุสลิม ในเขตเทศบาลฯ จ านวน 1 รุ่น
ในเขตเทศบาล

12 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ  อุดหนุนงบประมาณ 230,000 ร.ร.ทุง่เหียง กองการศึกษา
การเรียนการสอน ให้แก่ โรงเรียนทุง่เหียงพิทยาคม พิทยาคม

13 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ  อุดหนุนงบประมาณ 750,000 ร.ร.ประถมใน กองการศึกษา
การเรียนการสอนชั้นอนุบาล   ให้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา เขตเทศบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ในเขตเทศบาล จ านวน 5 จ านวน 5 โรงเรียน

โรงเรียน ดังนี้
 1. โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดฯ
 2. โรงเรียนบ้านหนองพรหม
 3. โรงเรียนบ้านหนองยาง
 4. โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม
 5. โรงเรียนวัดทุง่เหียง
โรงเรียน ๆ ละ 150,000 บาท











ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดงานแห่เทียน  - จัดงานแห่เทียนพรรษาโดย 85,000 ทต. กองการศึกษา

มีกิจกรรม ได้แก่ หมอนนาง
 1) จัดประกวดรถและขบวนแห่ และวัดในเขต ทต.
เทียนพรรษา
 2) การถวายเทียนพรรษา

2 โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา  - จัดงานในวันวิสาขบูชาร่วมกับ 80,000 วัดชุมแสงศรี กองการศึกษา
วัดชุมแสงศรีวนาราม โดยมี วนาราม
กิจกรรม ได้แก่ 
 1) แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
 2) ประกวดสวดมนต์หมู่ท านอง
     สรภัญญะ
 3) จัดนิทรรศการ
 4) แข่งขันการทายโจ๊ก

3 โครงการวัฒนธรรมไทยกับ  - จัดอบรมการสวดมนต์ท านอง 50,000 ทต. กองการศึกษา
การสวดมนต์ในพุทธศาสนา สรภัญญะให้แก่เด็กเยาวชนและ หมอนนาง

ประชาชนในเขตเทศบาล 1 รุ่น และวัดในเขต ทต.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

4 โครงการจัดงานประเพณี  - จัดงาประเพณีลอยกระทง 400,000 วัดทุง่เหียง กองการศึกษา
ลอยกระทง โดยมีกิจกรรม ได้แก่

 1) การประกวดกระทง
 2) ขบวนแห่กระทง
 3) การประกวดนางนพมาศ

5 โครงการส่งเสริมความกตัญญู  - จัดงานส่งเสริมความกตัญญู 400,000 ทต.หมอนนาง กองการศึกษา
ต่อผู้สูงอายุ ต่อผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรม

ได้แก่
 1) พิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ
 2) การประกวดผู้สูงอายุทีม่ี
    สุขภาพดี
 3) การแสดงมหรสพ
 4) กิจกรรมนันทนาการส าหรับ
    ผู้สูงอายุ

6 โครงการส่งเสริมการจัดงาน  -จัดรถขบวนแห่เคร่ืองจักรสาน 60,000 อ าเภอพนัสนิคม กองการศึกษา
ประเพณีบุญกลางบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบุญ



ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

กลางบ้านร่วมกับเทศบาลเมือง
พนัสนิคม

7 โครงการส่งเสริมประเพณี  - จัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน 60,000 ชุมชนย่อยใน กองการศึกษา
ท าบุญกลางบ้านของชุมชน ร่วมกับชุมชนย่อยในเขตเทศบาล เขต ทต.หมอนนาง
ย่อยในเขตเทศบาล ต าบลหมอนนาง 

8 โครงการประเพณีวิง่ควาย  - จัดงานประเพณีวิง่ควาย 200,000 ในเขตพืน้ที่ กองการศึกษา
โดยมีกิจกรรม ได้แก่ ทต.หมอนนาง
 1) พิธีเจริญพระพุทธมนต์
 2) การท าบุญตักบาตร/สักการะ
ส่ิงศักด์ิสิทธิ์
 3) ขบวนแห่เกวียน - ควาย
 4) การแข่งขันวิง่ควาย
 5) อื่น ๆ 
 



ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

9 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม   - จัดกิจกรรมเพือ่อนุรักษ์ 60,000 ทต.หมอนนาง กองการศึกษา
ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมไทยและ

ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ วันขึ้นปี
ใหม่ไทย และวันขึ้นปีใหม่ของ
คนไทยเชื้อสายจีน

10 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิม  - จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 50,000 วัดชุมแสงศรี กองการศึกษา
พระเกียรติฯ  ณ วัดชุมแสงศรีวนาราม วนาราม

 จ านวน 10 วัน

11 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  - จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนใน 80,000 วัดชุมแสงศรี กองการศึกษา
ส าหรับเด็กและเยาวชน เขตเทศบาล จ านวน 1 รุ่น วนาราม
ในเขตเทศบาล

12 โครงการอนุรักษ์และสืบสาน  อุดหนุนงบประมาณ 50,000 ในเขตพืน้ที่ สภาวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้แก่ สภาวัฒนธรรมต าบล ทต.หมอนนาง ต าบลหมอนนาง

หมอนนาง



ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงาน บริหารงานทัว่ไป
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสนับสนุนงาน อุดหนุนงบประมาณ  ให้แก่ 160,000 ทีท่ าการปกครอง ส านักปลัด

ประจ าปีของจังหวัดชลบุรี ทีท่ าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม

2 อุดหนุนกาชาดจังหวัดชลบุรี อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ 75,000 กาชาดจังหวัด ส านักปลัด
กาชาดจังหวัดชลบุรี ชลบุรี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตร์ที ่ 1.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงาน  สาธารณสุข
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการควบคุมและรณรงค์  - จัดอบรมให้ความรู้ อสม. 180,000 ชุมชนในเขต กอง

ป้องกันโรคไข้เลือดออกและ ในการควบคุมป้องกันโรค พืน้ที่ สาธารณสุข
โรคระบาด  - จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุม

ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรค
ระบาด
 - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ใน
การควบคุมป้องกันโรค

2 โครงการตลาดนัดน่าซ้ือ  - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 30,000   - ตลาดนัด กอง
ผู้ขายของและผู้ประกอบการ จ านวน 5 แห่ง สาธารณสุข
ตลาดนัด รวมถึงผู้จ าหน่าย  - พืน้ทีผ่่อนผัน
สินค้าในพืน้ทีผ่่อนผันของ จ านวน 1 แห่ง
เทศบาล
 - ตรวจคุณภาพอาหารที่
จ าหน่ายในตลาดนัดและพืน้ที่
ผ่อนผัน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตร์ที ่ 1.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงาน  สาธารณสุข
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

3 โครงการรณรงค์ป้องกัน  - ให้บริการขึ้นทะเบียนสุนัข 200,000 ในเขตพืน้ที่ กอง
โรคพิษสุนัขบ้า แมว ในพืน้ที ่ ทต.หมอนนาง สาธารณสุข

 - บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ท าหมัน หมา แมว
ในพืน้ที่

4 โครงการส่งเสริมการจัด  - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 500,000 ทต.หมอนนาง กอง
กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ  - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สาธารณสุข
เทศบาลต าบลหมอนนาง  - กิจกรรมการศึกษาดูงาน

5 โครงการส่งเสริมสุขาภิบาล  - ขึ้นทะเบียนร้านอาหารและ 50,000 ร้านอาหาร กอง
และคุ้มครองผู้บริโภค สถานทีส่ะสมอาหาร แผงลอย สถานที่ สาธารณสุข

 - ตรวจสถานประกอบการ สะสมอาหาร
ร้านอาหารและสถานทีส่ะสม จ านวน 120 แห่ง
อาหาร ให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล



ยุทธศาสตร์ที ่ 1.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
แผนงาน  สาธารณสุข
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

6 โครงการป้องกันและแก้ไข อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ 40,000 ทีท่ าการ กองสาธารณสุขฯ
ปัญหายาเสพติดในสถาน  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปกครองอ าเภอ
ศึกษาและโครงการพัฒนา ปราบปรามยาเสพติด อ าเภอ พนัสนิคม
ศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน พนัสนิคม
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

7 โครงการขอรับเงินอุดหนุน อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ 100,000 ศูนย์อ านวยการ กองสาธารณสุขฯ
เพือ่เพิม่ศักยภาพในการป้อง ศูนย์อ านวยการป้องกันและ ป้องกันและ
กันและแก้ไขปัญหายาเสพ ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ปราบปรามยาเสพ
ติดของศูนย์อ านวยการ ชลบุรี ติดจังหวัดชลบุรี
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดชลบุรี









ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงาน บริหารงานทัว่ไป
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอบรมการพัฒนา อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ 40,000 ทีท่ าการปกครอง ส านักปลัด

ชีวิตตามหลักปรัชญาของ ทีท่ าการปกครองอ าเภอ อ าเภอพนัสนิคม
เศรษฐกิจพอเพียง พนัสนิคม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561





ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
แผนงาน  สาธารณสุข
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ  - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 200,000 ชุนชนในเขต กอง

เทศบาลต าบลหมอนนาง รณรงค์ จัดกิจกรรมอบรมให้ ทต.หมอนนาง สาธารณสุข
ความรู้ ค่าจัดซ้ือค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าวิทยากร ฯลฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561





ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
แผนงาน  เคหะและชมุชน
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการย้ายท่อประปาออก  1) ก่อสร้างท่อประปา ขนาด 248,000 ชุมชนย่อยที ่1 กองช่าง

จากร่องระบายน้ าและขยาย      2 นิ้ว ความยาว 200 เมตร บ้านสวนใหม่
เขตประปาจากบ้านนาย   2) ก่อสร้างวางท่อเมนประปา
สมคิด เหลืองอ่อน ถึงบ้าน       (ท่อ PE) ขนาด 3 นิ้ว
นางทองย้อยหมู่ที ่1       ความยาว 520 เมตร
(ชุมชนย่อยที1่บ้านสวนใหม)่

2 โครงการก่อสร้างถนนหิน   1) ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด 80,000 ชุมชนย่อยที ่1 กองช่าง
คลุก ปากทางบ้านนางวง ความกว้าง 4.00 เมตร ความ บ้านสวนใหม่
เดือน ธานี ถึงบ้านนาง ยาว 100.00 เมตร ความหนา
จินตนา สมรส หมู่ที ่1 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่
(ชุมชนย่อยที ่1 บ้านสวนใหม)่ ด าเนินการไม่น้อยกว่า 400.00

ตารางเมตร
 2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
ทต.หมอนนาง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
แผนงาน  เคหะและชมุชน
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

3 โครงการก่อสร้างถนนคอน  1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 234,000 ชุมชนย่อยที ่2 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็กสายข้าง เหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 บ้านหนองไทร
โรงเรียนสอนศาสนา ถึงบ้าน เมตร ความยาว 72.00 เมตร หมู่ที ่2
นางมาลัย โต๊ะกู หมู่ที ่2 ความหนา 0.10 เมตรา หรือคิด
(ชุมชนย่อยที2่ บ้านหนองไทร) เป็นพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า

360.00 ตารางเมตร
 2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลน ทต.หมอนนาง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอน  1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 105,000 ชุมชนย่อยที ่2 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก เข้าศูนย์พัฒนา เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 บ้านหนองไทร
เด็กเล็กนูรุ้ลฮิดายะห์ หมู่ที ่2 เมตร ความยาว 40.00 เมตร หมู่ที ่2
(ชุมชนย่อยที2่ บ้านหนองไทร) ความนหา 0.15 เมตร หรือคิด

เป็นพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
160.00 ตารางเมตร
 2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลน ทต.หมอนนาง



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
แผนงาน  เคหะและชมุชน
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

5 โครงการก่อสร้างถนนคอน  1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 780,000 ชุมชนย่อยที ่3 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก สายซอย 19 เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 บ้านหนองพร้าว
ถึงบ้านนางสาวทวาย  (ต่อ เมตร ความยาว 300.00 เมตร หมู่ที ่3
จากโครงการเดิม) หมู่ที ่3 ความหนา 0.15 เมตร หรือคิด
(ชุมชนย่อยที ่3 บ้านหนอง เป็นพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
พร้าว) 1,200.00 ตารางเมตร

 2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ ทต.หมอนนาง

6 โครงการก่อสร้างถนนคอน  1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 819,000 ชุมชนย่อยที ่3 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 บ้านหนองพร้าว
บ๊วยถึงบ้านนายเฉลิม วันลา เมตร ความยาว 315.00 เมตร หมู่ที ่3
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที ่3 ความหนา 0.15 เมตร หรือคิด
(ชุมชนย่อยที ่3 บ้านหนอง เป็นพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
พร้าว) 1,260 ตารางเมตร

 2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ ทต.หมอนนาง



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
แผนงาน  เคหะและชมุชน
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

7 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม  1) ก่อสร้างหลังคา ขนาดความ 500,000 ชุมชนย่อยที ่3 กองช่าง
เคร่ืองเล่นสนาม ศูนย์พัฒนา กว้าง 12.00 เมตร ความยาว บ้านหนองพร้าว
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหมอน 12.00 เมตร ความสูง 3.00 หมู่ที ่3
นาง หมู่ที ่3 (ชุมชนย่อยที ่3 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ทีด่ าเนิน
บ้านหนองพร้าว) การไม่น้อยกว่า 144.00 ตร.ม.

 2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ ทต.หมอนนาง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอน  1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 325,000 ชุมชนย่อยที ่4 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาด เหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 บ้านตลาดทุง่เหียง
ทุง่เหียง สายบ้านผู้ใหญ่พิกุล เมตร ความยาว 100.00 เมตร หมู่ที ่4
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที ่4 ความหนา 0.15 เมตร หรือคิด
(ชุมชนย่อยที ่4 บ้านตลาด เป็นพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
ทุง่เหียง) 500.00 ตารางเมตร

 2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ ทต.หมอนนาง 



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
แผนงาน  เคหะและชมุชน
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

9 โครงการก่อสร้างถนนคอน  1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 520,000 ชุมชนย่อยที ่4 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก สายหนอง เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 บ้านตลาดทุง่เหียง
โพรงไปโรงงาน หมู่ที ่4 เมตร ความยาว 200.00 เมตร หมู่ที ่4
(ชุมชนย่อยที ่4 บ้านตลาด ความหนา 0.15 เมตร หรือคิด
ทุง่เหียง) เป็นพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า

800.00 ตารางเมตร
 2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ ทต.หมอนนาง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอน  1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก 416,000 ชุมชนย่อยที ่5 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก แยกถนนนาค ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร บ้านสวนมะลิ
ถึงบ้านายอารี พนัสเพ็ญเจริญ ความยาว 160.00 เมตร หมู่ที ่4
หมู่ที ่4 (ชุมชนย่อยที ่5 ความหนา 0.15 เมตร หรือคิด
บ้านสวนมะลิ เป็นพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า

640.00 ตารางเมตร
 2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ ทต.หมอนนาง



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
แผนงาน  เคหะและชมุชน
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

11 โครงการก่อสร้างถนนคอน  1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 325,000 ชุมชนย่อยที ่5 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก จากหลัก เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 บ้านสวนมะลิ
เซียงโกว ถึงบ้านนายกิตติ เมตร ความยาว 125.00 เมตร หมู่ที ่4
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที ่4 ความหนา 0.15 เมตร หรือคิด
(ชุมชนย่อยที ่5 บ้านสวนมะลิ เป็นพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า

500.00 ตารางเมตร

12 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  1) ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 4,771,300 ชุมชนย่อยที ่5 กองช่าง
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหมอน 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสา บ้านสวนมะลิ
นาง (บริเวณสระประปา เข็ม) ขนาดความกว้าง 20.00 หมู่ที ่4
หมู่ที ่4) หมู่ที ่4 (ชุมชนย่อย เมตร ความยาว 36.00 เมตร
ที ่5 บ้านสวนมะลิ) ความสูง 5.75 เมตร หรือคิดเป็น

พืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
734.00 ตารางเมตร



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
แผนงาน  เคหะและชมุชน
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

13 โครงการขยายเขตวางท่อ  1) ก่อสร้างวางท่อเมนประปา 114,000 ชุมชนย่อยที ่6 กองช่าง
ประปาซอย 30 ถึงซอย 32 PVC ขนาด 2 นิ้ว (ชั้น 13.5) บ้านกิโลสอง
(สุดซอย) หมู่ที ่4 (ชุมชนย่อย ความยาว 570.00 เมตร หมู่ที ่4
ที ่6 บ้านกิโลสอง)  2) โครงการก่อสร้างตามแบบ

แปลนของ ทต.หมอนนาง

14 โครงการก่อสร้างถนนคอน  1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 82,000 ชุมชนย่อยที ่7 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก สายข้างฟาร์ม เหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 บ้านเหนือ
หมู่ที ่5 (ชุมชนย่อยที ่7 เมตร ความยาว 25.00 เมตร หมู่ที ่5
บ้านเหนือ) ความหนา 0.15 เมตร หรือคิด

เป็นพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
125.00 ตารางเมตร

15 โครงการก่อสร้างถถนนคอน  1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 494,000 ชุมชนย่อยที ่8 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน สท. เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ความ บ้านหนองยาง
ช านาญ ถึงเขตหมู่ที ่5 ยาว 190.00 เมตร ความหนา หมู่ที ่6
หมู่ที ่6 (ชุมชนย่อยที ่8 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่
บ้านหนองยาง) ด าเนินการไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
แผนงาน  เคหะและชมุชน
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

16 โครงการก่อสร้างถนนคอน  1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 442,000 ชุมชนย่อย 9 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 บ้านเนินโรงหีบ
พินิจ เอมะวัจนะ (ต่อจาก เมตร ความยาว 170.00 เมตร หมู่ที ่7
โครงการเดิม) หมู่ที ่7 ความหนา 0.15 เมตร หรือคิด
(ชุมชนย่อยที ่9 บ้านเนินโรง เป็นพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
หีบ) 680.00 ตารางเมตร

 2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ ทต.หมอนนาง

17 โครงการก่อสร้างถนนคอน  1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 104,000 ชุมชนย่อย 9 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้าน เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 บ้านเนินโรงหีบ
นายอนันต์ ขวัญสังข์ พร้อม เมตร  ความยาว 40.00 เมตร หมู่ที ่7
วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่7 ความหนา 0.15 เมตร หรือคิด
(ชุมชนย่อยที ่9 บ้านเนินโรง เป็นพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
หีบ) 160.00 ตารางเมตร

 2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ ทต.หมอนนาง



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
แผนงาน  เคหะและชมุชน
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

18 โครงการวางท่อระบายน้ า  1) ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 150,000 ชุมชนย่อย 9 กองช่าง
สายบ้านนายกิมฮุ้น ถึงบ้าน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 บ้านเนินโรงหีบ
นางวิลาวรรณ อยู่บ ารุง เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความ หมู่ที ่7
หมู่ที ่7 (ชุมชนย่อยที ่9 ยาว 50.00 เมตร
บ้านเนินโรงหีบ)  2) โครงการก่อสร้างตามแบบ

แปลนของ ทต.หมอนนาง

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  1) ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 700,000 ชุมชนย่อยที ่10 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 47 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 บ้านดงไม้ลาย
ถึงตรงข้ามซอย 50 (ต่อจาก เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ความ หมู่ที ่8
โครงการเดิม) หมู่ที ่8 ยาว 100.00 เมตร
(ชุมชนย่อยที ่10 บ้านดงไม้  2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
ลาย) แปลนของ ทต.หมอนนาง



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
แผนงาน  เคหะและชมุชน
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

20 โครงการขยายเขตท่อเมน  1) ก่อสร้างวางท่อเมนประปา 12,000 ชุมชนย่อยที ่11 กองช่าง
ประปาจากบ้านนายวิสันต์ ขนาด 2 นิ้ว (ชั้น 13.5) ความ บ้านหมอนนาง
พลอยงาม ถึงบ้านนางกุล ยาว 60.00 เมตร หมู่ที ่9
ผ่องแผ้ว (ซอย 8) หมู่ที ่9  2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
(ชุมชนย่อยที ่11 แปลนของ ทต.หมอนนาง
บ้านหมอนนาง)

21 โครงการขยายเขตประปา  1) ก่อสร้างวางท่อเมนประปา 160,000 ชุมชนย่อยที ่11 กองช่าง
(ต่อจากโครงการงบอ าเภอ ขนาด 2 นิ้ว (ชั้น 13.5) ความ บ้านหมอนนาง
5 ล้าน) เข้าซอย 4 ถึงถ้ า ยาว 800.00 เมตร หมู่ที ่9
นางสิบสอง หมู่ที ่9  2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
(ชุมชนย่อยที ่11 บ้านหมอน แปลนของ ทต.หมอนนาง
นาง)



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
แผนงาน  เคหะและชมุชน
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

22 โครงการก่อสร้างถนนคอน  1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 520,000 ชุมชนย่อยที ่12 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก สายหลัง เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 บ้านชุมแสง
วัดชุมแสง หมู่ที ่10 เมตร ความยาว 200.00 เมตร หมู่ที ่10
(ชุมชนย่อยที ่12 บ้านชุมแสง) ความหนา 0.15 เมตร หรือคิด

เป็นพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
800.00 ตารางเมตร
 2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ ทต.หมอนนาง

23 โครงการก่อสร้างรางระบาย  1) ก่อสร้างราง ขนาดความ 560,000 ชุมชนย่อยที ่12 กองช่าง
น้ า คสล. สายหน้าวัดชุมแสง กว้าง 0.50 เมตร ความยาว บ้านชุมแสง
หมู่ที ่10 (ชุมชนย่อยที ่12 280.00 เมตร ความลึก 0.50 หมู่ที ่10
บ้านชุมแสง) เมตร ความหนา 0.10 เมตร

 2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ ทต.หมอนนาง



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
แผนงาน  เคหะและชมุชน
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

24 โครงการก่อสร้างถนนคอน  1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 520,000 ชุมชนย่อยที ่13 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 บ้านชุมแสงพัฒนา
ต๋ี เตมีรัศมี ถึงแยกศาลเจ้าพ่อ เมตร ความยาว 200.00 เมตร หมู่ที ่10
ทองด า (ต่อจากโครงการเดิม) ความหนา 0.15 เมตร หรือคิด
หมู่ที ่10 (ชุมชนย่อยที ่13 เป็นพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
บ้านชุมแสงพัฒนา) 800.00 ตารางเมตร

 2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ ทต.หมอนนาง

25 โครงการก่อสร้างถนนคอน  1) โครงการก่อสร้างถนนคอน 520,000 ชุมชนย่อยที ่13 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย กรีตเสริม ขนาดความกว้าง 4.00 บ้านชุมแสงพัฒนา
นิกร (ต่อจากโครงการเดิม) เมตร ความยาว 200.00 เมตร หมู่ที ่10
หมู่ที ่10 (ชุมชนย่อยที ่13 ความหนา 0.15 เมตร หรือคิด
บ้านชุมแสงพัฒนา) เป็นพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า

800.00 ตารางเมตร
 2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ ทต.หมอนนาง



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
แผนงาน  เคหะและชมุชน
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

26 โครงการก่อสร้างถนนคอน  1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 598,000 ชุมชนย่อยที ่14 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 บ้านหนองผัก
นายนิตย์ แซ่จึง ถึงบ้านนาย เมตร ความยาว 230.00 เมตร บุง้ขัน
วินิตย์ แซ่เฮง หมู่ที ่11 ความหนา 0.15 เมตร หรือคิด หมู่ที ่11
(ชุมชนย่อยที ่14 บ้านหนอง เป็นพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
ผักบุง้ขัน) 920.00 ตารางเมตร

 2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ ทต.หมอนนาง

27 โครงการก่อสร้างถนนคอน  1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 117,000 ชุมชนย่อยที ่15 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 บ้านหนองผัก
นางทัย สุดลี ถึงบ้านนาย เมตร ความยาว 45.00 เมตร บุง้ขัน
สุชาติ ยาสกุล (บ้านหนองน้ า ความหนา 0.15 เมตร หรือคิด หมู่ที ่11
อ่อน) หมู่ที ่11 (ชุมชนย่อย เป็นพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
ที ่14 บ้านหนองผักบุง้ขัน 180.00 ตารางเมตร

 2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ ทต.หมอนนาง



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
แผนงาน  เคหะและชมุชน
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

28 โครงการก่อสร้างถนนคอน  1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 858,000 ชุมชนย่อยที ่15 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 บ้านหนองแหน
นางทองหยิบถึงบ้านนาย เมตร ความยาว 330.00 เมตร หมู่ที ่12
ส าเนียง สกุลสิทธิวัฒน์ หรือคิดเป็นพืน้ทีด่ าเนินการไม่
หมู่ที ่12 (ชุมชนย่อยที ่15 น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร
บ้านหนองแหน  2) โครงการก่อสร้างตามแบบ

แปลนของ ทต.หมอนนาง

29 โครงการก่อสร้างถนนคอน  1) ก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริม 30,000 ชุมชนย่อยที ่16 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็กก ซอยข้าง เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 บ้านหนองบัวป่า
บริษัทบูรพาคอนกรีตเชื่อม เมตร ความยาว 245.00 เมตร หมู่ที ่8,11
บ้านนายนอ เกียรติพันธ์ ความหนา 0.15 เมตร หรือคิด
หมู่ที ่8,11 (ชุมชนย่อยที ่16 เป็นพืน้ทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า
บ้านหนองบัวป่า) 980.00 ตารางเมตร

 2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของ ทต.หมอนนาง



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
แผนงาน  เคหะและชมุชน
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

30 โครงการวางท่อประปา  จาก  1) ก่อสร้างวางท่อเมนประปา 30,000 ชุมชนย่อยที ่16 กองช่าง
บ้านนางทิพย์ภา ชื่นแฉ่ง  PVC ขนาด 2 นิ้ว (ชั้น 13.5) บ้านหนองบัวป่า
ถึงบ้านนายสมควร ชื่นแฉ่ง ความยาว 150.00 เมตร หมู่ที ่8,11
หมู่ที ่8,11 (ชุมชนย่อยที ่16  2) โครงการก่อสร้างตามแบบ
บ้านหนองบัวป่า) แปลนของ ทต.หมอนนาง

31 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  - ขยายเขตไฟฟ้า ติดต้ังหม้อ 700,000 ในเขตพืน้ที่ กองช่าง
อ าเภอพนัสนิคม/อ าเภอบ้าน แปลงไฟฟ้า ต าบลหมอนนาง
บึง อ าเภอเกาะจันทร์   - ขยายเขตระบบจ าหน่าย

ไฟฟ้า
   - ขยายไฟฟ้าสาธารณะ

































ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาการเมอืงและการบริหารจัดการ
แผนงาน บริหารงานทัว่ไป
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปรับปรุงพัฒนาการ อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ 50,000 ทีท่ าการปกครอง ส านักปลัด

บริการส านักทะเบียนอ าเภอ ทีท่ าการปกครองอ าเภอ อ าเภอพนัสนิคม
พนัสนิคม พนัสนิคม

2 โครงการจัดงานรัฐพิธีและ อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ 8,000 ทีท่ าการปกครอง ส านักปลัด
งานเฉลิมพระเกียรติ ทีท่ าการปกครองอ าเภอ อ าเภอพนัสนิคม

พนัสนิคม

3 โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ ทีท่ า 40,000 ทีท่ าการปกครอง ส านักปลัด
ประชาธิปไตย การปกครองอ าเภอพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม

4 โครงการสร้างความปรองดอง อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ 20,000 ทีท่ าการปกครอง ส านักปลัด
สมานฉันท์เพือ่ร่วมกันปกป้อง ทีท่ าการปกครองอ าเภอ อ าเภอพนัสนิคม
สถาบันพระมหากษัตริย์ พนัสนิคม

5 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ 30,000 ทีท่ าการปกครอง ส านักปลัด
ท้องถิ่น ทีท่ าการปกครองอ าเภอ อ าเภอพนัสนิคม

พนัสนิคม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561





บัญชคีรุภัณฑ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง  - เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 20,000 ทต. กอง
ส าหรับติดต้ังประจ ารถ ส าหรับติดต้ังประจ ารถบรรทุก หมอนนาง สาธารณสุข
บรรทุกขยะ ขยะ จ านวน 2 ชุด รายละเอียด

    - ล าโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อย
กว่า 150 วัตต์ จ านวน 2 อัน
    - เพาเวอร์แอมป์ ขยายเสียง
ขนาด 12 วัตต์ จ านวน 1 
เคร่ือง 
    - ไมโครโฟนชนิดมีสาย 
จ านวน 1 อัน
    - เคร่ืองเล่นวิทยุติดรถยนต์
รองรับแผ่น CD,MP3,USB 
จ านวน 1 เคร่ือง

2 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง  - เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 13,000 ทต. กอง
ส าหรับติดต้ังประจ ารถยนต์ ส าหรับติดต้ังประจ ารถยนต์ส่วน หมอนนาง สาธารณสุข
ส่วนกลาง กลาง รายละเอียดดังนี้

   - ล าโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561



บัญชคีรุภัณฑ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

กว่า 150 วัตต์ จ านวน 2 อัน
   - เพาเวอร์แอมป์ ขยายเสียง
ขนาด 12 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง
   - ไมโครโฟนชนิดมีสาย
จ านวน 1 อัน
    - ชุดขาต้ังฮอร์นแบบสเตนเลส
จ านวน 1 ชุด

3 จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน   - เพือ่จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 20,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
แบบพนักพิงต่ า จ านวน 10 ตัว ทต.หมอนนาง

4 จัดซ้ือโต๊ะประชุม  - เพือ่จัดซ้ือโต๊ะประชุม ขนาด 150,00 ส านักปลัด ส านักปลัด
ความกว้าง 60 ซม. ความยาว ทต.หมอนนาง
150 ซม. ความสูง 75 ซม.
จ านวน 2 ตัว



บัญชคีรุภัณฑ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

5 จัดซ้ือพัดลมต้ังพืน้  - เพือ่จัดซ้ือพัดลมต้ังพืน้ ขนาด 40,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
ใบพัดไม่ต่ ากว่า 24 นิ้ว จ านวน ทต.หมอนนาง
10 ตัว

6 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด  เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด 4,300 ส านักปลัด ส านักปลัด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ทต.หมอนนาง
(Ink Tank Printer)  จ านวน

1 เคร่ือง รายละเอียดดังนี้
 - เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต
  - มีความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาที (ipm)



บัญชคีรุภัณฑ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที
(ipm)
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)
แบบ Parsllel หรือ USB 2.0 
หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
   -  สามารถใช้ได้กับ A4,
Letter,Lagal และ Custom
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
50 แผ่น

7 จัดซ้ือเก้าอี้  เพือ่จัดซ้ือเก้าอี้ท างานแบบพนัก 8,000 กองคลัง กองคลัง
พิงต่ า มีโช๊คอัพ จ านวน 4 ตัว ทต.หมอนนาง



บัญชคีรุภัณฑ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

8 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร  เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร 18,000 กองคลัง กองคลัง
แบบใช้กระดาษธรรมดา ทต.หมอนนาง
ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น
จ านวน 1 เคร่ือง

9 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า  เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า 22,000 กองคลัง กองคลัง
จ านวน 1 เคร่ือง ทต.หมอนนาง

10 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000 กองคลัง กองคลัง
รายละเอียดดังนี้ ทต.หมอนนาง
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) จ านวน 1 หน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้



บัญชคีรุภัณฑ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

  1) ในกรณีมีหน่วยงานความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อย
กว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประ
มวลผลด้านกราฟฟิก 
(Graphics Processing Unit)
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
   2) ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อย
ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้



บัญชคีรุภัณฑ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

  1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วย
ความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
หรือ
  2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่
แสดงภาพติดต้ังอยู่ในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีส่ามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่
แสดงภาพติดต้ังอยู่ในแผงวงจร
หลักแบบ Onboard Graphics
ทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB



บัญชคีรุภัณฑ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)
หรือ DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard
Drive) หรือ SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือชนิด Solid State Disk 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120
GB จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเม้าท์



บัญชคีรุภัณฑ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

11 เคร่ืองส ารองไฟ  - เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,800 กองคลัง กองคลัง
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีราย ทต.หมอนนาง
ละเอียดดังนี้
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาที

12 จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน  - เพือ่จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 20,000 ศพด.ทต.หมอนนาง กองการศึกษา
แบบพนักพิงต่ ามีโช๊คอัพ จ านวน ศพด.มัสยิดฯ
10 ตัว ๆละ 2,000 บาท ศพด.วัดชุมแสงฯ

ศพด.ชุมชนบ้านฯ
ศพด.วัดทุง่เหียง



บัญชคีรุภัณฑ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

13 จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน  - เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน 8,000 ศพด.วัดชุมแสงฯ กองการศึกษา
(ชนิดทึบ) (บานทึบ) จ านวน 2 ตู้ ๆละ

4,000 บาท 

14 จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม  - เพือ่จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม 9,400 ศพด.ทต.หมอนนาง กองการศึกษา
กระจก กระจก ขนาดความกว้าง ศพด.ชุมชนบ้านฯ

107.5 ซม.x ความยาว 75.3 ซม
ความสูง 67 ซม. จ านวน 2 ตัวๆ
ละ 4,700 บาท

15 จัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์  - เพือ่จัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 5,000 กองการศึกษา กองการศึกษา
ขนาดความกว้าง 75 ซม.x ทต.หมอนนาง
ความยาว 180 ซม.x ความสูง
75 ซม. 



บัญชคีรุภัณฑ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

16 จัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์  - เพือ่จัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์ 8,400 ศพด.ทต.หมอนนาง กองการศึกษา
ขาพับ ขนาดความกว้าง 
120 ซม.xความยาว 75 ซม.x
ความสูง 75 ซม. จ านวน 6 ตัวๆ
ละ 1,400 บาท

17 จัดซ้ือพัดลมติดเพดาน  - เพือ่จัดซ้ือพัดลมเพดาน ขนาด 4,800 ศพด.มัสยิดฯ กองการศึกษา
ใบพัด 56 นิ้ว ใบพัดแบบ 3 ใบ
พัด จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 4,800
บาท

18 จัดซ้ือพัดลมแบบโคจราติด  - เพือ่จัดซ้ือพัดลมแบบโคจร 16,000 ศพด.ทต.หมอนนาง กองการศึกษา
เพดาน ติดเพดาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ศพด.มัสยิดฯ

16 นิ้ว จ านวน 8 ตัว ๆ ละ
1,880 บาท



บัญชคีรุภัณฑ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

19 จัดซ้ือจานรับสัญญานดาว  - เพีอ่จัดซ้ือจานรับสัญญานดาว 12,500 ศพด.ทต.หมอนนาง กองการศึกษา
เทียมและเคร่ืองรับสัญญาณ เทียมและเคร่ืองรับสัญญาณ ศพด.มัสยิดฯ
พร้อมอุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 5 ชุด ๆ ศพด.วัดชุมแสงฯ

ละ 2,500 ศพด.ชุมชนบ้านฯ
ศพด.วัดทุง่เหียง

20 จัดซ้ือโทรทัศน์สีจอ LED  - เพือ่จัดซ้ือโทรทัศน์สีจอ LED 69,000 ศพด.ในสังกัด กองการศึกษา
ขนาด 48 นิ้ว ขนาด 48 นิ้ว จ านวน 3 เคร่ืองๆ เทศบาลฯ

ละ 23,000 บาท

21 จัดซ้ือเคาน์เตอร์ครัวส าหรับ  - เพือ่จัดซ้ือเคาน์เตอร์ครัว 10,500 ศพด.เทศบาล กองการศึกษา
วางของ ส าหรับวางของ ขนาดความกว้าง ต าบลหมอนนาง

84 ซม.xความยาว 120 ซม.x
ความสูง 60 ซม. 



บัญชคีรุภัณฑ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

22 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง  - เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 20,000 รถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขฯ
ส าหรับติดต้ังประจ ารถ ส าหรับติดต้ังประจ ารถบรรทุก
บรรทุกขยะ ขยะ จ านวน 2 ชุดๆละ 10,000

บาท รายละเอียด
   - ล าโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อย
กว่า 150 วัตต์ จ านวน 2 อัน
   - เพาเวอร์แอมป์ ขยายเสียง
ขนาด 12 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง
   - ไมโครโฟนชนิดมีสาย
จ านวน 1 อัน
   - เคร่ืองเล่นวิทยุติดรถยน์
รองรับแผ่น CD,MP3,USB
จ านวน 1 เคร่ือง

23 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง  - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง 13,000 รถยนต์ส่วนกลาง กองสาธารณสุขฯ
ส าหรับติดต้ังประจ ารถยนต์ ขยายเสียงส าหรับติดต้ังประจ ารถ กองสาธารณสุขฯ
ส่วนกลาง ยนต์ส่วนกลาง จ านวน 1 ชุดๆละ

13,000 บาท รายละเอียดดังนี้



บัญชคีรุภัณฑ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

   - ล าโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อย
กว่า 150 วัตต์ จ านวน 2 อัน
   - เพาเวอร์แอมป์ ขยายเสียง
ขนาด 12 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง
   - ไมโครโฟนชนิดมีสาย
จ านวน 1 อัน
   - ชุดขาต้ังฮอร์นแบบสแตนเลส
จ านวน 1 ชุด

24 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก  - เพือ่จัดซ้ือตุ้บานเล่ือนกระจก 14,000 กองช่าง กองช่าง
ขนาด 4 ฟุต พร้อมฐาน จ านวน
2 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท 

25 จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน  - เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 11,000 กองช่าง กองช่าง
จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท
เป็นตู้เหล็กขนาด 2 บาน มีมือ
จับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ
3 ชั้น



บัญชคีรุภัณฑ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

26 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30,000 กองช่าง กองช่าง
จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 30,000
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อย
3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB
   - มีหน่วยประมวลผลเพือ่
แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้



บัญชคีรุภัณฑ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

   1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงแยก
จากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความ
จ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่
แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graohics
Processing Unit ทีส่ามารถใช้
หน่วยความจ าในหลักการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   3)  มีหน่วยประมวลผลเพือ่
แสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจร
หลักแบบ Onboard Graphics
ทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
     - มีหน่วยความจ าหลัก
(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าไม่
น้อยกว่า 8 GB



บัญชคีรุภัณฑ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล
(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดี
กว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า
2TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
240 GB จ านวน 1 หน่วย
     - มี DVD-rwหรือดีกว่า
จ านวน 1 หน่วย
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
     - มีจอภาพแบบ LCD หรือ
ดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย



บัญชคีรุภัณฑ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

27 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก - เพีอ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด 4,300 กองช่าง กองช่าง
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) (Ink Tank Printer) จ านวน

1 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต
   - มีความนละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาที (ipm)
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ไม่น้อยกว่า10หน้าต่อนาท(ีppm)
หรือ 4.5 ภาพต่อนาท(ีipm)



บัญชคีรุภัณฑ์

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561

   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface
แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter
Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

28 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  - เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,800 กองช่าง กองช่าง
จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 2,800
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
   - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่
น้อยกว่า 800 VA (480Watts)
   - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาที









































ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แผนงาน  สาธารณสุข
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ  - จัดกิจกรรมตรวจคุณภาพ 30,000 แหล่งน้ า กอง

น้ าของแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าสาธารณะร่วมกับ ในเขตพืน้ที่ สาธารณสุข
ชุมชน ทต.หมอนนาง
 - จัดซ้ือชุดตรวจ ชุดเก็บน้ า 
ส าหรับใช้ในการตรวจคุณภาพ
ของแหล่งน้ า

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561





      
 

  

  

  
  

แผนด าเนินงานแผนด าเนินงาน  
ประจ าปี พ.ศ. 25ประจ าปี พ.ศ. 256161  

  
  

เทศบาลต าบลหมอนนางเทศบาลต าบลหมอนนาง  
อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรีอ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  
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ค าน าค าน า  
  
    เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบ
นี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รฐัวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 “ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าแผนและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลหมอนนาง จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนงานด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนงานการด าเนินงานเทศบาลต าบลหมอนนาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะ
สามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหมอนนางและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 

 

         เทศบาลต าบลหมอนนาง  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี และแผนด าเนินงาน ส าหรับแผนด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น  ท าให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ด าเนินการ 
  ดังนั้น แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลต าบลหมอนนาง  
จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ ท าให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลต าบลหมอนนาง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนมี
การประสานงานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
2. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
3. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ 
4. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน   

  
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 5 ขอ้ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ด าเนินงาน ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา   
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ  
 หน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผน  
 ด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่งกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 
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และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ข้อ 27  แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ 
 
 
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินงานในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะ 

มีการด าเนินงานจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอ แบบ
บูรณาการ 

 ชั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนด าเนินงานโดยพิจารณาจัด 

หมวดหมู่ให้สองคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1   บทน า 
   ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนด าเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนด าเนินงานเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือประกาศใช้ ประกาศแผนด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนด าเนินงานการพัฒนา ประจ าปี เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้
สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้   
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ขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
คณะกรรมการสนับสนุน 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน ท าร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการ 
ด าเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้ความเห็นชอบ 

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศใช้ 

คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 
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ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1.  การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางท่ีวางไว้ 
2.  การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลหมอนนางเป็นไปตามเป้าหมาย

และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
5. สามารถทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
6. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดข้ึนจริง เพ่ือให้การใช้

งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
 



 

 
       

ประกาศเทศบาลต าบลหมอนนาง 
เรื่อง  การใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2561 

------------------------------------ 
   
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณการการท างานกับ
หน่วยงานเพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทศบาลต าบลหมอนนาง จึง
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลหมอนนาง เรียบร้อยแล้ว 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 

     

 

        (นายนพลิศ  เสริมศักดิ์ศศิธร) 
               นายกเทศมนตรีต าบลหมอนนาง 

 

 

     


