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ค าน าค าน า  
  

เนื่อง ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ 
โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่ วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ 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 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 “ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าแผน
และการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลหมอนนาง จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้นมีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าแผนด าเนินงานเทศบาลต าบลหมอนนาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้                     
จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหมอนนางและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 

 
             งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล 

      เทศบาลต าบลหมอนนาง  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนด าเนินงาน ส าหรับแผนด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น  ท าให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ด าเนินการ 

ดังนั้น แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลหมอนนาง                   
จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้     
ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลต าบลหมอนนาง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้นมีการประสานงานและบูรณาการการท 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 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่ น
ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ
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จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมี

การด าเนินงานจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้ งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอ 
แบบบูรณาการ 

ชั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนด าเนินงานโดยพิจารณาจัด

หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1   บทน า 
  ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบแล้วน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้แผนด าเนินงาน โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือปิด
ประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้   
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 ขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

คณะกรรมการสนับสนุน 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมในพื้นที่ 

ท าร่างแผนด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการ 
ด าเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิน่ 
พิจารณาร่างแผนการ 

ด าเนินงาน 
 

ประกาศใช้ 

คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

นายกเทศมนตรี 

แกไ้ข 
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แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลต าบลหมอนนาง  

  
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

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

และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
5. สามารถทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
6. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือให้การใช้

งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
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จ านวนโครงการที่ คิดเป็นรอ้ยละของ คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

      1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 2.06 50,000.00 0.24 ส านักปลัดเทศบาล
      1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 3.09 210,000.00 1.02 ส านักปลัดเทศบาล
      1.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 5.15 325,000.00 1.58 ส านักปลัดเทศบาล
      1.4  แผนงานการศึกษา 16 16.49 892,000.00 4.33 กองการศึกษาฯ
      1.5  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 2 2.06 250,000.00 1.21 กองการศึกษาฯ
      1.6  แผนงานสาธารณสุข 8 8.25 1,870,000.00 9.08 กองสาธารณสุขฯ

รวม 36 37.11 3,597,000.00 17.47  -

       2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.03 40,000.00 0.19 ส านักปลัดเทศบาล
รวม 1 0.98 40,000.00 0.19

      3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 29 29.90 13,937,000.00 กองช่าง
รวม 29 29.90 13,937,000.00 0.00

       4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 8.25 778,000.00 3.78 ส านักปลัดเทศบาล
       4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2.06 560,000.00 2.72 ส านักปลัดเทศบาล,

กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิต

ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค   
สาธารณปูการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

ยุทธศาสตรท์ี่  4  การพัฒนาการเมอืงและการบรหิารจัดการ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร/์แนวทาง จ านวนงบประมาณ
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จ านวนโครงการที่ คิดเป็นรอ้ยละของ คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร/์แนวทาง จ านวนงบประมาณ

รวม 10 10.31 1,338,000.00 6.50  -

      5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 3.09 255,000.00 1.24 ส านักปลัดเทศบาล
      5.2  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 16 16.49 1,025,000.00 4.98 กองการศึกษาฯ

รวม 19 19.59 1,280,000.00 6.43  -

       6.1  แผนงานสาธารณสุข 1 1.03 200,000.00 0.97 กองสาธารณสุขฯ
       6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.03 200,000.00 0.97 กองช่าง

รวม 2 2.06 400,000.00 1.94  -
รวมทั้งสิ้น 97 100.00 20,592,000.00         100.00  -

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรท์ี่  6  การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตรท์ี่  1.  ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงาน บรหิารงานทั่วไป

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 โครงการอบรมให้ความรู้
กฎหมายทั่วไป

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กฎหมาย
เบื้องต้น และ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารท้องถิ่น ให้กับพนักงาน
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
คณะผู้บริหาร และประชาชนใน
พื้นที่ต าบลหมอนนาง

40,000 ส านักงานเทศบาล
ต าบลหมอนนาง

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานนิติกร)

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุและอุบัติภัยบน
ท้องถนน

อุดหนุนงบประมาณให้แก่         
ที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม 
เพื่อจัดโครงการในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ และสงกรานต์

10,000 พื้นที่อ าเภอพนัสนิคม ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่
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ยทุธศาสตร์ที ่ 1.  ยทุธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
1.2  แผนงาน สังคมสงเคราะห์

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 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
อบรมให้ความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัพื้นฐานในการด าเนิน
ชีวิตในครอบครัว ของครอบครัว
เด็กระดับประถม และมัธยม

150,000 ส านักงาน
เทศบาลต าบล
หมอนนาง หรือ
นอกสถานที่

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานสวัสดิการ)

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
พิการ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
อบรมให้ความรู้ ความเขา้ใจใน
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการ และ
สนับสนุนให้ผู้พิการสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ แกผู้่พิการที่
ขึ้นทะเบียนกบัเทศบาลต าบล
หมอนนาง

30,000 ส านักงาน
เทศบาลต าบล
หมอนนาง หรือ
นอกสถานที่

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานสวัสดิการ)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่
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ยทุธศาสตร์ที ่ 1.  ยทุธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
1.2  แผนงาน สังคมสงเคราะห์

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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่
3 โครงการอดเปร้ียวไว้กนิ

หวาน
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
อบรมให้ความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัพื้นฐานในการด าเนิน
ชีวิต ระดับมัธยมศึกษา

30,000 ส านักงาน
เทศบาลต าบล
หมอนนาง หรือ
นอกสถานที่

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานสวัสดิการ)
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ยุทธศาสตรท์ี่  1.  ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิต
1.3  แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน

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 โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เช่น ค่าตอบแทน อปพร. 
ค่าอ านวยความสะดวกและ
ปลอดภยัด้านจราจรแก่
นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ใช้ถนน

15,000 พื้นที่เทศบาล
ต าบลหมอนนาง

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ)

2 โครงการฝึกอบรมป้องกัน
และระงับอัคคีภยั

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภยั 
แก่ อปพร.,พนักงานเทศบาล,
จิตอาสาและนักเรียน

50,000 พื้นที่เทศบาล
ต าบลหมอนนาง

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ)

3 โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ อปพร.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และศึกษาดูงานนอก
สถานที่เกีย่วกับ อปพร.

80,000 พื้นที่ต าบล
หมอนนางและ
นอกสถานที่

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่
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ยุทธศาสตรท์ี่  1.  ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิต
1.3  แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน

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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่
4 โครงการหนูน้อย

ปลอดภยัร่วมใส่ใจลด
อุบัติภยัทางถนน

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการ  เช่น  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าตอบแทน อปพร. 
ในการปฏบิัติหน้าที่อ านวย
ความสะดวกด้านการจราจร
ให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง 
และผู้ใช้รถใช้ถนน

180,000 พื้นที่เทศบาล
ต าบลหมอนนาง
รร.บ้านหนองยาง
รร.บ้านชุมแสง
รร.วดัทุ่งเหียง

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ)

5 โครงการส่งเสริมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนในพื้นที่
ต าบลหมอนนาง

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลหมอน
นาง เช่น ค่าตอบแทน อปพร. 
สายตรวจประจ าสัปดาห ์ 

40,000 พื้นที่เทศบาล
ต าบลหมอนนาง

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ)
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลติ/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 โครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนในเขต
เทศบาล

 1) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ใหแ้กน่ักเรียนของโรงเรียนสังกดั
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน (สพฐ.) จ านวน 1,200 คน
 จ านวน 260 วัน ๆ ละ 7.37 
บาท (2,300,000) 
 2) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ใหแ้ก ่ศพด.สังกดัเทศบาลฯ จ านวน
 220 คน จ านวน 260 วัน ๆ 
7.37 บาท (422,000)

2,722,000 โรงเรียนสังกดัสพฐ.
ในพืน้ที ่จ านวน 5 
โรงเรียนศพด.ใน
สังกดัเทศบาลฯ

กองการศึกษาฯ

2 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกดัเทศบาล
ต าบลหมอนนาง

เพือ่อบรมและท าแบบฝึกเสริม
ประสบการณ์ ส าหรับเด็กครูผู้ดูแล
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกดัเทศบาล จ านวน 3 ศูนย์

30,000 ศพด.มสัยิดนูรุ้ล   
ฮิดายะห์
ศพด.หมู่ 3
ศพด.หมู่ 4

กองการศึกษาฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่

ยทุธศาสตร์ที ่ 1.  ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
1.4  แผนงาน การศึกษา

12



โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลติ/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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่

ยทุธศาสตร์ที ่ 1.  ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
1.4  แผนงาน การศึกษา

3 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการเรียนรู้
และสานสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองและ
เด็ก

จัดอบรมและศึกษานอกสถานใหแ้ก่
เด็กเล็ก ผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้องกบัการกบัศึกษา ศพด. 
ทต.หมอนนาง ปีละ 1 คร้ัง

150,000 ส านักงานเทศบาล
ต าบลหมอนนาง
และนอกสถานที่

กองการศึกษาฯ

4 โครงการจัดงานวันเด็ก
เทศบาลต าบลหมอน
นาง

จัดงานวันเด็ก ประจ าปี พ.ศ. 2565
กจิกรรมสนุกสนานพัฒนาการเรียนรู้
กจิกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว

120,000 ส านักงาน 
เทศบาลต าบล
หมอนนาง

กองการศึกษาฯ

5 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนระดับ
มธัยมศึกษาปีที ่1 ถึง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6 
โรงเรียนทุง่เหยีงพิทยา
คม

อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้ก ่
โรงเรียนทุง่เหยีงพิทยาคม จ้าง
บุคคลากรทางการศึกษา

300,000 ร.ร.ทุง่เหยีงพิทยา
คม

กองการศึกษาฯ
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลติ/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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่

ยทุธศาสตร์ที ่ 1.  ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
1.4  แผนงาน การศึกษา

6 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
 โรงเรียนบ้านหนองยาง

อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้ก ่
โรงเรียนบ้านหนองยาง จ้าง
บุคคลากรทางการศึกษา

150,000 ร.ร.บ้านหนองยาง กองการศึกษาฯ

7 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
 โรงเรียนวัดทุง่เหยีง

อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้ก ่
โรงเรียนวัดทุง่เหยีง จ้างบุคคลากร
ทางการศึกษา

150,000 ร.ร.วัดทุง่เหยีง กองการศึกษาฯ
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลติ/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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่

ยทุธศาสตร์ที ่ 1.  ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
1.4  แผนงาน การศึกษา

8 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
 โรงเรียนบ้านหนอง
พรหม

อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้ก ่
โรงเรียนบ้านหนองพรหม  จ้าง
บุคคลากรทางการศึกษา

150,000 ร.ร.บ้านหนอง
พรหม

กองการศึกษาฯ

9 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
 โรงเรียนชุมชนบ้าน
ตลาดทุง่เหยีง

อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้ก ่
โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุง่เหยีง 
จ้างบุคคลากรทางการศึกษา

150,000 ร.ร.ชุมชนบ้าน
ตลาดทุง่เหยีง

กองการศึกษาฯ

10 โครงการเพิม่ประสิทธิ
ภาพการเรียนการสอน
ชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6  
โรงเรียนวัดชุมแสงศรี
วนาราม

อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้ก ่
โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนารามจ้าง
บุคคลากรทางการศึกษา

150,000 ร.ร.วัดชุมแสงศรี
วนาราม

กองการศึกษาฯ
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลติ/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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่

ยทุธศาสตร์ที ่ 1.  ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
1.4  แผนงาน การศึกษา

11 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ชุมชนบ้านตลาดทุง่
เหยีง

อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้กโ่รงเรียน
ชุมชนบ้านตลาดทุง่เหยีง ค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กนักเรียน

1,680,000 ร.ร.ชุมชนบ้าน
ตลาดทุง่เหยีง

กองการศึกษาฯ

12 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
หนองพรหม

อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้กโ่รงเรียน
บ้านหนองพรหม ค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กนักเรียน

840,000 ร.ร.บ้านหนอง
พรหม

กองการศึกษาฯ

13 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
หนองยาง (พิบูลสวัสด์ิ
ราษฎร์)

อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้กโ่รงเรียน
บ้านหนองยาง (พิบูลสวัสด์ิราษฎร์)
 ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน

714,000 ร.ร.บ้านหนองยาง 
(พิบูลสวัสด์ิราษฎร์)

กองการศึกษาฯ

14 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัด
ชุมแสงศรีวนาราม

อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้กโ่รงเรียน
วัดชุมแสงศรีวนาราม ค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กนักเรียน

588,000 ร.ร.วัดชุมแสงศรี
วนาราม

กองการศึกษาฯ
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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลติ/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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่

ยทุธศาสตร์ที ่ 1.  ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
1.4  แผนงาน การศึกษา

15 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัดทุง่
เหยีง

อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้กโ่รงเรียน
วัดทุง่เหยีง ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน

798,000 ร.ร.วัดทุง่เหยีง กองการศึกษาฯ

16 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนต าบล     
หมอนนาง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ  ค่าของที่
ระลึก  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ

100,000 ทต.หมอนนาง กองการศึกษาฯ
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ยทุธศาสตร์ที ่ 1.  ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
1.5  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(ผลผลติ/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 โครงการแข่งขันกฬีา
ส าหรับเด็กอนุบาลในเขต
เทศบาล

จัดการแข่งขันกฬีาส าหรับเด็ก
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอ่นวัย
เรียนในเขตเทศบาลปีละ 1 คร้ัง

100,000 ส านักงาน
เทศบาลต าบล
หมอนนาง

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกฬีาฟุต
ซอลเทศบาลต าบลหมอน
นาง

จัดการแข่งขันกฬีาฟุตซอล
ส าหรับระดับประถม และ
มธัยมศึกษาในเขตเทศบาล ปีละ
 1 คร้ัง

150,000 ส านักงาน
เทศบาลต าบล
หมอนนาง

กองการศึกษา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จงัหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่
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ยุทธศาสตรท์ี่  1.  ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.6  แผนงาน  สาธารณสุข

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 โครงการควบคุมและ
รณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและโรคระบาด

จัดอบรมให้ความรู้ อสม.และ
แกนน าชุมชน ในการควบคุม
ป้องกันโรค จัดกิจกรรมรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
และโรคระบาดประชาสัมพนัธ์
ให้ความรู้ในการควบคุมป้องกัน
โรค ฉีดพน่ยาฆ่ายงุ

180,000 ส านักงาน
เทศบาลและเขต
เทศบาลต าบล
หมอนนาง 16 
ชุมชนยอ่ย

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพษิสุนัขบ้า

ให้บริการขึ้นทะเบียน ฉีดวคัซีน
ป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า ท าหมัน
 สุนัขและแมว ในพื้นที่เทศบาล
ต าบลหมอนนาง

300,000 ส านักงาน
เทศบาลและเขต
เทศบาลต าบล
หมอนนาง 16 
ชุมชนยอ่ย

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลหมอนนาง

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธก์ิจกรรม
การศึกษาดูงาน กลุ่มผู้สูงอายุ

500,000 ส านักงาน
เทศบาลหมอน
นางและนอก
สถานที่

กองสาธารณสุขฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่
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ยุทธศาสตรท์ี่  1.  ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.6  แผนงาน  สาธารณสุข

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.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่
4 โครงการสุขาภิบาลอาหาร

และคุ้มครองผู้บริโภค
ขึ้นทะเบียนร้านอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารตรวจ
สถานประกอบการอาหาร ให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
ร้านอาหารแผงลอย สถานที่
สะสมอาหารจ านวน 120 แห่ง

60,000 ในเขตเทศบาล
ต าบลหมอนนาง

กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค

ตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค 
(คลองสาริกา คลองบึงยาง สระ
ประปาหมู่ 3 สระประปาหมู่ 
4)บริโภค (น้ าประปา)

10,000 ในเขตเทศบาล
ต าบลหมอนนาง

กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อ าเภอ
พนัสนิคม

100,000 พื้นที่อ าเภอพนัส
นิคม

กองสาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตรท์ี่  1.  ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.6  แผนงาน  สาธารณสุข

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.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่
7 โครงการตามพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข
อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
ชุมชนต าบลหมอนนาง 16  
ชุมชน  ชุมชนละ 20,000 
บาท เพื่อด าเนินการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

320,000 ในเขตเทศบาล
ต าบลหมอนนาง 
จ านวน 16 
ชุมชนยอ่ย

กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการอบรมแกนน า
สุขภาพประจ าชุมชน

จัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาดู
งาน แกนน าชุมชน ในการดูแล
สุขภาพ สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ได้

400,000 ในเขตเทศบาล
ต าบลหมอนนาง 
จ านวน 16 
ชุมชนยอ่ย และ
นอกสถานที่

กองสาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตรท์ี่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1  แผนงาน บรหิารงานทั่วไป

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 โครงการอบรมการพฒันา
ชีวติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ที่ท า
การปกครองอ าเภอพนัสนิคม

40,000 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอพนัสนิคม

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับที่
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ถนนหนองไทร-ชุมแสง แยก
บ้าน นายสมพล แซ่อึ๊ง 
(ตลอดสาย)

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 4.00 
เมตร ความยาว 115.00 เมตร 
ความ หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที ่ดําเนินการ ไม่น้อยกวา่ 
460.00 ตารางเมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

299,000      ชุมชนยอ่ยที่ 1 
บ้านสวนใหม่

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองไทร ซอย 2 แยกบ้าน
นางจินตนา  สมรส (ต่อจาก
โครงการเดิม) (ตลอดสาย)

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 3.50 
เมตร ความยาว 160.00 เมตร 
ความ หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที ่ดําเนินการ ไม่น้อยกวา่ 
560.00 ตารางเมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

364,000      ชุมชนยอ่ยที่ 1 
บ้านสวนใหม่

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

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.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง
บ้าน ดร.พงษ์เสฐียร ถึง สุด
ปากซอยบ้านนางวรรณี เตมี
รัศมี (ตลอดสาย)

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 4.00 
เมตร ความยาว 140.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 560.00 
ตารางเมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

364,000      ชุมชนยอ่ยที่ 1 
บ้านสวนใหม่

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองไทร ซอย 2  แยก
บ้านนายมณฑล  เฉื่อยฉ่ํา

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 4.00 
เมตร ความยาว 230.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 920.00 
ตารางเมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

598,000      ชุมชนยอ่ยที ่2 
บ้านหนองไทร

กองช่าง

24



ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

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.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองพรหม ซอย 3 
แยกข้างมัสยดิอัลอิตติฟากี
ยะฮ์ (ตลอดสาย)

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 4.00 
เมตร ความยาว 180.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 720.00 
ตารางเมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

468,000      ชุมชนยอ่ยที ่2 
บ้านหนองไทร

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก
 ซอย 17 ถึงถนนหนองไทร
 - ชุมแสง

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 5.00 
เมตร ความยาว 165.00 เมตร 
ความหนา 0.20 เมตรหรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 825.00 
ตารางเมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

673,000       ชุมชนยอ่ยที ่3 
บ้านหนองพร้าว

กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

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.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายบ้านนางทวาย 
บุญปราบ เชื่อม ถนนสาย
บ้านนางออมทรัพยถ์ึงสระ
ประปา

1. ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
ความกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 
100.00 เมตร ความหนา 0.10 
เมตรหรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กวา่ 400.00 ตารางเมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

80,000         ชุมชนยอ่ยที ่3 
บ้านหนองพร้าว

กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

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.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
รพ.สต. หมอนนาง

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 8.00 
เมตร ความยาว 70.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 560.00 
ตารางเมตร   
2. ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกวา้ง 0.50 
เมตร ความลึก 0.50 เมตร ความ
ยาว 80.00 เมตร ความหนา 
0.12 เมตร    
3. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

770,000       ชุมชนยอ่ยที ่4 
บ้านตลาดทุ่งเหียง

กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

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.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
แท็งค์ประปาถึงบ้าน นาย
วนิิจ  มะลิวรรณ (ต่อจาก
โครงการเดิม) (ตลอดสาย)

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 4.00 
เมตร ความยาว 130.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 520.00 
ตารางเมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

      338,000 ชุมชนยอ่ยที ่5 
บ้านสวนมะลิ

กองช่าง

10 โครงการติดต้ังแผงกั้นเหล็ก 
บริเวณโค้งทดบึงยาง พร้อม
ติดต้ังสัญญาณไฟกะพริบ

1. จุดที่ 1 งานติดต้ังแผงเหล็กกัน
ชน ขนาดความยาว 40 เมตร 
ติดต้ังไฟกะพริบพลังงานแสงอาทิตย์
2. จุดที่  2 งานติดต้ังแผงเหล็กกัน
ชน  ขนาดความยาว 40 เมตร 
ติดต้ังไฟกะพริบพลังงานแสงอาทิตย์
3. โครงการสร้างตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลหมอนนาง

      230,000  ชุมชนยอ่ยที ่5 
บ้านสวนมะลิ

กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

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.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

11 โครงการวางท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอย 16  โค้ง
บ้านนายเมืองมนต์ เปียปาน

1. ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 1.00 
เมตร ความยาว 70.00 เมตร 
ความหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 70.00 
ตารางเมตร 
2. งานวางท่อระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ความยาว 
70.00 เมตร 
3. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

      260,000 ชุมชนยอ่ยที ่7 
บ้านเหนือ

กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

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.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
 18

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 5.00 
เมตร ความยาว 150.00 เมตร 
ความหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 750.00 
ตารางเมตร 
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

      605,000 ชุมชนยอ่ยที ่7 
บ้านเหนือ

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
ซอย  24  แยกบ้านผู้ช่วย
สามารถ  ววัชนะ  ถึงโรงฆ่า
สัตวน์ายกิติศักด์ิ  พานิชวบิูลย์

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 4.00 
เมตร ความยาว 155.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 620.00 
ตารางเมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

      403,000 ชุมชนยอ่ยที ่8 
บ้านหนองยาง

กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

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.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ประตูระบายน้ํา หมู่ที่ 6 
ตําบลหมอนนาง ถึง ประตู
ระบายน้ํา หมู่ที่ 6 เชื่อม
ตําบลทุ่งขวาง

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 4.00 
เมตร ความยาว 180.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 720.00 
ตารางเมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

      468,000 ชุมชนยอ่ยที ่8 
บ้านหนองยาง

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 1 แยกต้นมะขามถึงสุด
ซอย 1

1. ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกวา้ง 1.50 
เมตร ความลึก 1.00 เมตร ความ
ยาว 420.00 เมตร 
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

    1,300,000 ชุมชนยอ่ยที ่9 
บ้านเนินโรงหีบ

กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

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.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
 50 (ต่อจากโครงการเดิม)

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 4.00 
เมตร ความยาว 220.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 880.00 
ตารางเมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

      570,000 ชุมชนยอ่ยที ่
10 บ้านดงไม้
ลาย 

กองช่าง

17 โครงการติดต้ังแผงกั้นเหล็ก
ริมคลองยาง ซอย 12 
บริเวณโค้งคลองยาง พร้อม
ติดต้ังสัญญาณไฟกะพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์

1. งานติดต้ังแผงเหล็กกันชน 
ขนาดความยาว 65 เมตร พร้อม
ติดต้ังสัญญาณไฟกะพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

      170,000 ชุมชนยอ่ยที ่
11 บ้านหมอน
นาง

กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

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.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

18 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
 8 แยกแท็งค์ประปา

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 4.00 
เมตร ความยาว 100.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 400.00 
ตารางเมตร   
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

      260,000 ชุมชนยอ่ยที ่
11 บ้านหมอน
นาง

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกบ้านนางอุณารัตน์

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 4.00 
เมตร ความยาว 150.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 600.00 
ตารางเมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

      390,000 ชุมชนยอ่ยที ่
12 บ้านชุมแสง

กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

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.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หลังวดัชุมแสงศรีวนาราม 
แยกบ้านนางบรรจง จิ๋วน้อย

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 4.00 
เมตร ความยาว 240.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 960.00 
ตารางเมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

      600,000 ชุมชนยอ่ยที ่
12 บ้านชุมแสง

กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

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.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
 23 แยกบ้านนางวงเดือน 
ถึงบ้านนายบุญธรรม ลายทอง

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 4.00 
เมตร ความยาว 580.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 
2,320.00 ตารางเมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

1,500,000    ชุมชนยอ่ยที ่
13 บ้านชุมแสง
พฒันา

กองช่าง

22 โครงก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตรงข้ามศาลา
กลางบ้าน สายแยกบ้านนาย
ประนอม ถึงบ้านนางสาว
ทองใบ  มานู

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 4.00 
เมตร ความยาว 180.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 720.00 
ตารางเมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

468,000      ชุมชนยอ่ยที ่
14 บ้านหนอง
ผักบุ้งขัน

กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

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.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
 27 แยกบ้านนางลัดดา

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 4.00 
เมตร ความยาว 170.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 680.00 
ตารางเมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

440,000      ชุมชนยอ่ยที ่
14 บ้านหนอง
ผักบุ้งขัน

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต บริเวณบ้านนาง
สายรุ้ง ถึงบ้านนายยศ สิงห์
พนัธ ์(ตลอดสาย)

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 4.00 
เมตร ความยาว 65.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 260.00 
ตารางเมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

169,000      ชุมชนยอ่ยที ่
15 บ้านหนอง
แหน

กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

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.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
 46 แยกบ้านนายอุทัย  
เยน็ขาว (ตลอดสาย)

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 4.00 
เมตร ความยาว 90.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 360 ตาราง
เมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

230,000      ชุมชนยอ่ยที ่
15 บ้านหนอง
แหน

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายกบ ววัชนะ ถึงบ้าน
นางละเอียด  แคล้วคลาด 
(ตลอดสาย)

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 4.00 
เมตร ความยาว 35.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 140.00 
ตารางเมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

91,000        ชุมชนยอ่ยที ่
15 บ้านหนอง
แหน

กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

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.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

27 โครงการก่อสร้างถนนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
 37 แยกบ้านนายพฒัน์ ถึง
บ้านนางพศิ

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกวา้ง 4.00 
เมตร ความยาว 165.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกวา่ 660.00 
ตารางเมตร
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

429,000      ชุมชนยอ่ยที ่
15 บ้านหนอง
แหน

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอย 54 แยกบ้านดาบโน 
ถึงบ้านนายณภัทร แสงอรุณ 
(ตลอดสาย)

1. ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกวา้ง 0.50 
เมตร ความลึก 0.50 เมตร ความ
หนา 0.12 เมตร ความยาว 
200.00 เมตร 
2. โครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

900,000      ชุมชนยอ่ยที ่
16 บ้านหนอง
บัวป่า

กองช่าง
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

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.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

29 โครงการขุดลอกร่องระบาย
น้ํา ภายในเขตเทศบาล
ตําบลหมอนนาง

ขุดลอกร่องระบายน้ําภายในเขต
เทศบาลตําบลหมอนนาง
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
หมอนนาง

500,000      ภายในเขต
เทศบาลตําบล
หมอนนาง

กองช่าง
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ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ
4.1  แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

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 โครงการประชาคมเพื่อ
จดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดั
ประชุมประชาคม เช่น ป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมค่าจา้งเหมาเคร่ืองเสียง 
ไฟฟ้าแสงสว่าง และค่าใช้จา่ย
อื่นๆที่จ าเป็น

100,000 เขตเทศบาล
ต าบลหมอนนาง
 16 ชุมชนยอ่ย

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานแผนงาน
และงบประมาณ)

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเทศบาลต าบล
หมอนนาง

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดั
โครงการ ในการจดัฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ พนักงาน
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
และคณะผู้บริหาร

400,000 ส านักงาน
เทศบาลต าบล
หมอนนางและ
นอกสถานที่

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานทรัพยากร
บุคคล)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่
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ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ
4.1  แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่
3 โครงการวันเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดั

โครงการพิธีทางศาสนา ล าลึกถงึ
การกอ่ต้ังเทศบาล เช่น 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าจา้งเหมาเคร่ืองเสียงค่าใช้จา่ย
ทางศาสนา ค่าอาหารค่าป้าย
โครงการและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง

50,000 ส านักงาน
เทศบาลต าบล
หมอนนาง

ส านัก
ปลัดเทศศบาล

4 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดั
ออกแบบ ส ารวจ จดัท าระบบ 
และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้ง

100,000 เขตเทศบาล
ต าบลหมอนนาง
หมอนนาง

กองคลัง

5

โครงการปรับปรุงพัฒนาการ
บริการส านักทะเบียนอ าเภอ
พนัสนิคม

อดุหนุนงบประมาณ ให้แกท่ี่ท า
การปกครองอ าเภอพนัสนิคม 
ปรับปรุงส านักงานทะเบียน

50,000 ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
พนัสนิคม

ส านัก
ปลัดเทศศบาล
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ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ
4.1  แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่
6 โครงการจดังานรัฐพิธีและ

งานเฉลิมพระเกยีรติ
อดุหนุนงบประมาณ ให้แกท่ี่ท า
การปกครองอ าเภอพนัสนิคม 
จดัการรัฐพิธีและงานเฉลิมพระ
เกยีรติประจ าปี 2565 ให้
เทศบาลเขา้ร่วม

18,000 ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
พนัสนิคม

ส านัก
ปลัดเทศศบาล

7 โครงการส่งเสริมวิถชีีวิต
แบบประชาธิปไตย

อดุหนุนงบประมาณ ให้แก ่ที่ท า
การปกครองอ าเภอพนัสนิคม

40,000 ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
พนัสนิคม

ส านัก
ปลัดเทศศบาล

8 โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัท์เพื่อ
ร่วมกนัปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์

อดุหนุนงบประมาณ ให้แกท่ี่ท า
การปกครองอ าเภอพนัสนิคม

20,000 ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
พนัสนิคม

ส านัก
ปลัดเทศศบาล
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ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ
4.2  แผนงาน สังคมสงเคราะห์

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 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มองค์กร  อาสาสมัครฯ 
ในเขตเทศบาลต าบลหมอน
นาง

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมอาชีพ ตลอดจน
ส่งเสริมการท างานของกลุ่ม 
องค์กร อาสาสมัครฯ ในเขต
ต าบลหมอนนาง

60,000 ในเขตเทศบาล
ต าบลหมอนนาง
หมอนนาง

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานสวัสดิการ)

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนิน อบรม ศึกษาดูงาน การ
พัฒนาชุมชนให้ยั่งยนื แก่
คณะกรรมการ 16 ชุมชนยอ่ย 
ในเขตเทศบาลต าบลหมอนนาง

500,000 ส านักงาน
เทศบาลต าบล
หมอนนาง และ
นอกสถานที่

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานสวัสดิการ)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่
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ยทุธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม
5.1  แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

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
ประจ าปีของจงัหวัดชลบุรี

อดุหนุนงบประมาณ  ให้แกท่ี่
ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม
 เพื่อจดังานประจ าปี จงัหวัด
ชลบุรี

160,000 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอพนัสนิคม

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2  อดุหนุนกาชาดจงัหวัด
ชลบุรี

อดุหนุนงบประมาณ ให้แก่
กาชาดจงัหวัดชลบุรี

75,000 กาชาดจงัหวัด
ชลบุรี

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีวิ่งควายจงัหวัด
ชลบุรี

อดุหนุนงบประมาณ  ให้แกท่ี่
ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม
 เพื่อจดังานวิ่งควาย จงัหวัด
ชลบุรี

20,000 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอพนัสนิคม

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่
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ยทุธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม
5.2  แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

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 โครงการจดังานแห่เทียน
พรรษา

จดังานแห่เทียนพรรษาโดยมี
กจิกรรม ได้แก ่        
1) จดัประกวดรถและขบวนแห่
เทียนพรรษา                     
2) การถวายเทียนพรรษา

80,000 วัดในเขตเทศบาล
ต าบลหมอนนาง

กองการศึกษาฯ

2 โครงการจดังานวันวิสาขบูชา จดังานในวันวิสาขบูชาร่วมกบั
วัดชุมแสงศรีวนาราม โดยมี
กจิกรรม ได้แก ่
1) แขง่ขนัตอบปัญหาธรรมะ 
2) ประกวดสวดมนต์หมูท่ านอง
    สรภัญญะ 
3) จดันิทรรศการ  
4) แขง่ขนัการทายโจก๊

80,000 วัดชุมแสงศรีวนาราม กองการศึกษาฯ

3 โครงการวัฒนธรรมไทยกบั
การสวดมนต์ใน
พระพุทธศาสนา

จดัอบรมการสวดมนต์ท านอง
สรภัญญะให้แกเ่ด็กเยาวชน
และประชาชนในเขตเทศบาล 1
 รุ่น

50,000 เด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาล

กองการศึกษาฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่
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ยทุธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม
5.2  แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่
5 โครงการส่งเสริมความ

กตัญญูต่อผู้สูงอายุ
จดังานส่งเสริมความกตัญญูต่อ
ผู้สูงอาย ุโดยมีกจิกรรม ได้แก ่ 
1) พิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ
2) การประกวดผู้สูงอายทุี่มี 
สุขภาพดี  
3) การแสดงมหรสพ 
4) กจิกรรมนันทนาการส าหรับ
ผู้สูงอายุ

400,000 ทต.หมอนนาง กองการศึกษาฯ

6 โครงการส่งเสริมการจดั
งานประเพณีบุญกลางบ้าน

จดัรถขบวนแห่เคร่ืองจกัสานเขา้
ร่วมกจิกรรมประเพณีบุญ
กลางบ้านร่วมกบัเทศบาลเมือง
พนัสนิคม

80,000 อ าเภอพนัสนิคม กองการศึกษาฯ

7 โครงการส่งเสริมประเพณี
บุญกลางบ้านของชุมชน
ยอ่ยในเขตเทศบาลต าบล
หมอนนาง

จดังานประเพณีบุญกลางบ้าน
ร่วมกบัชุมชนยอ่ยในเขต
เทศบาลต าบลหมอนนาง

80,000 12  หมูบ่้าน กองการศึกษาฯ
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ยทุธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม
5.2  แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่
9 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น
จดักจิกรรมเพื่ออนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทยและ
ประเพณีท้องถิ่น ได้แก ่วันขึ้นปี
ใหม่ไทย และวันขึ้นปีใหม่ของ
คนไทยเชื้อสายจนี

60,000 เขตเทศบาลต าบล
หมอนนางหมอนนาง

กองการศึกษาฯ

10 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกยีรติฯ

จดัปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกยีรติ
 ณ วัดชุมแสงศรีวนาราม

50,000 วัดชุมแสงศรีวนาราม กองการศึกษาฯ

11 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาล

จดักจิกรรมค่ายเยาวชนในเขต
เทศบาล จ านวน 1 รุ่น

80,000 วัดชุมแสงศรีวนาราม กองการศึกษาฯ

12 โครงการสืบสานงานบุญ
กลางบ้าน

อดุหนุนงบประมาณ ให้แก ่
สภาวัฒนธรรมต าบลหมอนนาง

25,000 ในเขตพื้นที่ 
เทศบาลต าบล
หมอนนาง 16 
ชุมชนยอ่ย

สภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง
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ยทุธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม
5.2  แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่

13 โครงการสืบสานประเพณี
วันลอยกระทง

อดุหนุนงบประมาณ ให้แก ่
สภาวัฒนธรรมต าบลหมอนนาง
 ร่วมจดัขบวนแห่ ตกแต่งงาน
ลอยกระทงประจ าต าบลหมอน
นาง

5,000 เขตเทศบาลต าบล
หมอนนางหมอนนาง

สภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง

14 โครงการแห่เทียนพรรษา อดุหนุนงบประมาณ ให้แก ่
สภาวัฒนธรรมต าบลหมอนนาง
 ร่วมจดัขบวนแห่ ตกแต่ง
ประจ าต าบลหมอนนาง

5,000 เขตเทศบาลต าบล
หมอนนางหมอนนาง

สภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง

15 โครงการสนับสนุนงาน
ประจ าปีของจงัหวัดชลบุรี

อดุหนุนงบประมาณ ให้แก ่
สภาวัฒนธรรมต าบลหมอนนาง
 ร่วมจดัขบวนแห่ ตกแต่ง
ประจ าต าบลหมอนนาง เขา้
จงัหวัดชลบุรี

30,000 ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล
หมอนนาง และ
จงัหวัดชลบุรี

สภาวัฒนธรรม
ต าบลหมอนนาง
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ยทุธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม
5.2  แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่

16 โครงการจดังานประเพณี
วิ่งควาย

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยใน
โครงการ เช่น ค่าจา้งท า
ภัตตาหารถวายพระสงฆ ์ค่า
เคร่ืองไทยธรรม  ค่าใช้จา่ยใน
พิธีทางศาสนา ค่าเคร่ืองเซ่น
และวิถชีุมชน  ค่าเช่าเต๊นท์  
เวที  ค่าจา้งเคร่ือง

150,000 ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบล
หมอนนาง ชุมชน
ยอ่ยที่ 4 บ้าน
ตลาดทุ่งเหียง หมูท่ี่
 4

กองการศึกษาฯ
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ยทุธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
6.1  แผนงาน  สาธารณสุข

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
ในชุมชน

ค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรม
รณรงค์ จดักจิกรรมอบรมให้
ความรู้

200,000 16 ชุนชนยอ่ย
เขตเทศบาล
ต าบลหมอนนาง

กองสาธารณสุขฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดบั
ที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
6.2  แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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 โครงการก าจดัผักตบชวา
และวัชพชืในแหล่งน  า
สาธารณะ

ก าจดัผักตบชวาและวัชพชืใน
แหล่งน  าสาธารณะ

200,000 แหล่งน  าในเขต
เทศบาลต าบล
หมอนนาง

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ที่
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จ านวนโครงการที่ คิดเป็นรอ้ยละของ คิดเป็นรอ้ยละของ
ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ส านักปลัดเทศบาล 7 29.17 180,300.00                    7.45
กองคลัง 2 8.33 13,500.00                      0.46
กองช่าง 3 12.50 82,100.00                      2.78
กองการศึกษา 9 37.50 258,800.00                    8.76
กองสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม 3 12.50 2,419,000.00                 81.90

รวมทั้งสิ้น 24 100.00 2,953,700.00                100.00

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

หน่วยด าเนินการ จ านวนงบประมาณ

บญัชีสรุปครุภณัฑ์
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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 จดัซ้ือเคร่ืองสแกนนิว้มือ เคร่ืองสแกนนิว้มือ ชนิดบันทึกเวลาเขา้
ออก  จ านวน 1 เคร่ือง 
รองรับลายนิว้มือ 3,000 ลายนิว้มือ

9,900 ส านักงาน 
เทศบาล
ต าบล.หมอน
นาง

ส านักปลัดฯ

2 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงั
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉดี
หมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง ๆละ 
7,500 บาท
  รายการเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 
2563
    

7,500 ส านักงาน 
เทศบาล
ต าบล.หมอน
นาง

กองคลัง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

บัญชีครุภัณฑ์

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
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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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

บัญชีครุภัณฑ์

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

3 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแขวน  ระบบ Inverter  ขนาด 
24,000  บีทีย ู จ านวน  1  เคร่ือง 
ราคา 42,500  บาท
  แบบแขวน  ระบบ Inverter  ขนาด 
30,000  บีทีย ู จ านวน  2  เคร่ืองๆ 
ละ ราคา 47,200  บาท 
  รายการตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
 

136,900 ส านักงาน 
ทต.หมอนนาง 
(ห้องประชุม
เล็กชั้น 2)

ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 จดัซ้ือเกา้อี้ส านักงาน
แบบเบาะหนัง มีพนัก
พิงแบบต่ า

เกา้อี้ส านักงานแบบเบาะหนัง มีพนักพิง
แบบต่ า มีท้าวแขน 2 ขา้งและล้อเล่ือน
ปรับระดับสูงต่ าได้ จ านวน 2 ตัว ๆละ 
3,000 บาท
  รายการนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจ าเป็นต้อง
ซ้ือตามราคาท้องถิ่น

6,000 ส านักงาน 
เทศบาล
ต าบล.หมอน
นาง

กองคลัง
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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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

บัญชีครุภัณฑ์

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

5 จดัซ้ือเกา้อี้ส านักงาน
แบบเบาะหนัง มีพนัก
พิงแบบต่ า

เกา้อี้ส านักงานแบบเบาะหนัง มีพนักพิง
แบบต่ า มีท้าวแขน 2 ขา้งและล้อเล่ือน
ปรับระดับสูงต่ าได้ จ านวน 1 ตัว ๆละ 
3,000 บาท
  รายการนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจ าเป็นต้อง
ซ้ือตามราคาท้องถิ่น

3,000 ส านักงาน 
เทศบาล
ต าบล.หมอน
นาง

ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกนัฯ)

6 จดัซ้ือเคร่ืองฉดีน้ า
แรงดันสูง

  เคร่ืองฉดีน้ าแรงดันสูง  จ านวน 1 เคร่ือง
    -แรงดันน้ าสูงสุด 100 บาร์
    -ปริมาณน้ า 300 ลิตร/ชั่วโมง
    -ก าลังไฟ ขนาด 1,400 วัตต์
    -แรงดันไฟฟ้า ขนาด 220 - 240 
โวลต์
  รายการนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจ าเป็นต้อง
ซ้ือตามราคาท้องถิ่น   

4,000 ส านักงาน 
เทศบาล
ต าบล.หมอน
นาง

ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกนัฯ)
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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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

บัญชีครุภัณฑ์

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

7 จดัซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น เคร่ืองดูดฝุ่น จ านวน 1 เคร่ือง
    -ที่เกบ็ฝุ่นความจ ุ1 ลิตร
    -ก าลังมอเตอร์ 1,600 วัตต์
    -แรงดันไฟฟ้า ขนาด 220 - 240 
โวลต์
  รายการนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจ าเป็นต้อง
ซ้ือตามราคาท้องถิ่น
    

2,000 ส านักงาน 
เทศบาล
ต าบล.หมอน
นาง

ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกนัฯ)

8 จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า
แบบขอ้แขง็

  เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็ จ านวน 1 
เคร่ือง 
  รายการตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

9,500 ส านักงาน 
เทศบาล
ต าบล.หมอน
นาง

ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกนัฯ)

9 จดัซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 1.5 
แรงม้า

  จดัซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 
1.5 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง
  รายการนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจ าเป็นต้อง
ซ้ือตามราคาท้องถิ่น

15,000 ส านักงาน 
เทศบาล
ต าบล.หมอน
นาง

ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกนัฯ)
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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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

บัญชีครุภัณฑ์

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

10 จดัซ้ือกล้องระดับ กล้องระดับ ขนดขยาย 30 เท่า  
จ านวน 1 ตัว  เป็นกล้องชนิดอตัโนมัติ
พร้อมขาต้้ง กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพ
ต้ังตรงตามธรรมชาติ
  รายการตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

30,600 ส านักงาน 
เทศบาล
ต าบล.หมอน
นาง

กองช่าง

11 จดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่
 1

  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่1 จ านวน 2 
เคร่ืองๆละ 22,000 บาท 
  รายการเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 
2563

44,000 ส านักงาน 
เทศบาล
ต าบล.หมอน
นาง

กองช่าง
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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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

บัญชีครุภัณฑ์

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

12 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงั
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

ซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉดี
หมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง ๆละ 
7,500 บาท
   รายการเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 
2563
    

7,500 ส านักงาน 
เทศบาล
ต าบล.หมอน
นาง

กองช่าง

13 จดัซ้ือกล้องวงจรปิด จดัซ้ือกล้องวงจรปิด จ านวน 1 ชุด 
จ านวน 16 ช่อง
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กกอ่นวัยเรียน หมูท่ี่ 4
  รายการนอกเหนือเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหา
อปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
พฤษภาคม 2563  แต่เทศบาลมีความ
จ าเป็นต้องซ้ือตามราคาท้องถิ่น

100,000 (ศพด.หมูท่ี่ 4)
 เทศบาล
ต าบลหมอน
นาง

กองการศึกษาฯ
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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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

บัญชีครุภัณฑ์

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

14 จดัซ้ือเกา้อี้ส านักงาน
แบบเบาะหนัง มีพนัก
พิงแบบต่ า

  เกา้อี้ส านักงานแบบเบาะหนัง มีพนัก
พิงแบบต่ า มีท้าวแขน 2 ขา้งและ
ล้อเล่ือนปรับระดับสูงต่ าได้ จ านวน 1 
ตัว ๆละ 3,000 บาท
  รายการนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจ าเป็นต้อง
ซ้ือตามราคาท้องถิ่น

3,000 ส านักงาน 
เทศบาล
ต าบล.หมอน
นาง

กองการศึกษาฯ

15 จดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ All In 
One

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In 
One จ านวน 3 เคร่ือง ๆละ 17,000 
บาท  ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเล็กด็ก สังกดั
เทศบาลต าบลหมอนนาง  จ านวน 3 ศูนย์

51,000 ศพด.มัสยดิ
ศพด.หมูท่ี่ 3
ศพด.หมูท่ี่ 4

กองการศึกษาฯ
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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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

บัญชีครุภัณฑ์

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

16 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงั
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

  เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉดี
หมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 3 เคร่ือง ๆละ 
7,500 บาท
   รายการเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 
2563
    

22,500 ศพด.หมูท่ี่ 3
ศพด.หมูท่ี่ 4
ศพด.มัสยดิ

กองการศึกษาฯ

17 จดัซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า  ขนาด 800 VA

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เคร่ือง

7,500 ศพด.หมูท่ี่ 4 กองการศึกษาฯ

18 จดัซ้ือตู้เหล็กจดัเกบ็
เอกสารบานเล่ือนทึบ

  ตู้เหล็กจดัเกบ็เอกสารบานเล่ือนทึบ มือ
จบัแบบอะลูมิเนียมแผ่นชั้นวางปรับระดับ
ได้ 1 แผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 
80x80x40 ซม. จ านวน 2 ตู้ ๆละ 
4,000 บาท
  รายการนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจ าเป็นต้อง
ซ้ือตามราคาท้องถิ่น

8,000 ศพด.หมูท่ี่ 4 กองการศึกษาฯ
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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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

บัญชีครุภัณฑ์

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

19 จดัซ้ือโต๊ะประชุมพร้อม
เกา้อี้ 8 ที่นัง่

  จดัซ้ือโต๊ะประชุมพร้อมเกา้อี ้8 ที่นัง่ 
จ านวน 1 ชุด ขนาดความกว้าง ความ
ยาว ความสูง ไม่น้อยกว่า 
100x240x75 ซม. 
  รายการนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจ าเป็นต้อง
ซ้ือตามราคาท้องถิ่น

20,000 ศพด.หมูท่ี่ 4 กองการศึกษาฯ

20 จดัซ้ือโทรทัศน์ แอล อี
 ดี แบบ Smart TV

  โทรทัศน ์แอล อ ีดี แบบ Smart TV 
ระดับความละเอยีดภาพ 
3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิว้ 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 19,900 บาท 
     รายการตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

39,800 ศพด.หมูท่ี่ 4 กองการศึกษาฯ

61



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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

บัญชีครุภัณฑ์

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

21 จดัซ้ือปัม้น้ าอตัโนมัติ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 200
 วัตต์

ปัม้น้ าอตัโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 
วัตต์ จ านวน 1 ตัว
  รายการนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจ าเป็นต้อง
ซ้ือตามราคาท้องถิ่น

7,000 ศพด.หมูท่ี่ 4 กองการศึกษาฯ

22 จดัซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน
กระจก ขนาด 4 ฟุต

  ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
พร้อมฐาน จ านวน 2 ตู้ ๆละ 4,000 
บาท
  รายการนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจ าเป็นต้อง
ซ้ือตามราคาท้องถิ่น

8,000 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลหมอน
นาง

กองสาธารณสุขฯ
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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 าปงีบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี

บัญชีครุภัณฑ์

ล าดบั
ที่

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

23 จดัซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 
บาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจบัชนิดบิด มี
แผ่นปรับระดับ 3 ชิ้น จ านวน 2 ตู้ๆละ 
5,500 บาท
    รายการนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความ
จ าเป็นต้องซ้ือตามราคาท้องถิ่น

11,000 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลหมอน
นาง

กองสาธารณสุขฯ

24 จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ แบบอดัท้าย
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 
กโิลวัตต์ แบบอดัท้าย จ านวน 1 คัน
  รายการตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

2,400,000 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลหมอน
นาง

กองสาธารณสุขฯ
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