
    
 

  

  

  

  

ผนด ำนินงำนผนด ำนินงำน  

ประจ ำปี พ.ศ. 25ประจ ำปี พ.ศ. 256060  

  

  
ทศบำลต ำบลหมอนนำงทศบำลต ำบลหมอนนำง  

อ ำภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรีอ ำภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  
  

  



 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2 0 ของเทศบาลต าบลหมอนนาง      2 

  

  

ค ำน ำค ำน ำ  

  
    การปฏิบัติงานของทศบาลต าบลหมอนนาง มีความส าคัญป็นอยางยิไงตอการพัฒนาทຌองถิไน 
ละผนพัฒนาประทศดยสวนรวม ทัๅงนีๅนืไองจากการปฏิบัติงานของทศบาลต าบลหมอนนาง จะสงผลดยตรง
ตอการบริการประชาชนละชีวิตความป็นอยูของประชาชน  

  ทศบาลต าบลหมอนนาง จึงเดຌจัดท าผนด านินงานทศบาล ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ซึไงป็นนวทาง฿นการด านินการครงการ/กิจกรรม฿หຌมีประสิทธิภาพ สอดคลຌองรายเดຌของทศบาลทีไจัดกใบเดຌ฿น
ตละชวงวลา ละสามารถบิกจายเดຌตามป้าหมาย฿นตละเตรมาส฿หຌด านินการตาง โ มีประสิทธิภาพ เมเป
รวมอยู฿นชวงวลา฿ดวลาหนึไงดยฉพาะชวงปลายปงบประมาณ ซึไงจะท า฿หຌการบิกจายเมทัน฿นปงบประมาณ 
ละสงผลกระทบตอการพัฒนาของทศบาล ละปัญหาความดือดรຌอนของประชาชน฿นทຌองถิไน 

  ผนการด านินงานจึงป็นการก าหนดชวงวลา฿นการด านินการปฏิบัติงานดย฿ชຌการบริหาร
จัดการทรัพยากรตาง โทีไมีอยูอยางจ ากัด฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

  จึงหวังป็นอยางยิไงวาผนด านินงานทศบาลต าบลหมอนนาง ป พ.ศ. 2560 จะป็นคูมือ฿น
การพัฒนาทຌองถิไน ฿หຌกิดประยชน์สุขกับประชาชนละความจริญกຌาวหนຌาอยางยัไงยืน ละสมดุลตลอดจน
สนองตอบตอความตຌองการของประชาชน฿นทຌองถิไนอยางทຌจริง 
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สวนทีไ 1 

บทน า 
 

1.  บทน ำ 

  ผนด านินงานประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของทศบาลต าบลหมอนนาง มีจุดมุงหมาย 

พืไอสดงถึงรายละอียดผนงาน/ครงการพัฒนา ละกิจกรรมทีได านินงานจริงทัๅงหมด฿นพืๅนทีไของทศบาล
ต าบลหมอนนาง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 ละป็นนวทาง฿นการด านินงานของทศบาลต าบลหมอน
นาง ฿หຌมีความชัดจน฿นการปฏิบัติงานมากขึๅน พืไอตอบสนองความตຌองการละกຌเขปัญหาของประชาชนต าบล
หมอนนาง ละการท าการติดตามประมินผลมีความสะดวกมากขึๅน 

  

 วัตถุประสงค์ของผนการด านินงาน 

1. พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงานละด านินการ฿หຌป็นเปตามวัตถุประสงค์ทีไวางเวຌ 
2. พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับผนพัฒนาของทศบาลต าบลหมอนนาง 
3. พืไอ฿หຌการติดตามละประมินผลป็นเปอยางมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบเดຌ 

ขัๅนตอนการจัดท าผนการด านินงาน 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนารวบรวมผนงาน/ครงการพัฒนาของ
ทศบาลต าบลหมอนนาง หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ ละ
หนวยงานอืไน โ ทีได านินการ฿นพืๅนทีไของทศบาลต าบลหมอนนาง  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าผนการพัฒนาของทศบาลต าบลหมอนนาง จัดท าราง
ผนด านินงาน ดยพิจารณาผน/ครงการจากผนงาน/ครงการของทศบาลต าบลหมอน
นาง ละหนวยงานตาง โ  

3. คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน น ารางผนด านินงานสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน 

4. คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนพิจารณารางผนการด านินงาน ลຌวสนอผูຌบริหารทຌองถิไน
พืไอ฿หຌความหในชอบ 

5. มืไอผูຌบริหารทຌองถิไน฿หຌความหในชอบรางผนการด านินงานลຌว฿หຌประกาศป็นผนการ
ด านินงาน ดย฿หຌปຂดประกาศผนการด านินงานภาย฿น 15 วันนับตวันทีไประกาศ 
พืไอ฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกัน ละตຌองปຂดประกาศเวຌอยางนຌอย 30 วัน 

ประยชน์ของผนกำรด ำนินงำน 

1.  การปฏิบัติงานละการด านินงานป็นเปตามวัตถุประสงค์ทีไวางเวຌ 
2.  การติดตามละการประมินผลป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบเดຌ 
3.  ผนงาน/ครงการพัฒนาละกิจกรรม ฿นปงบประมาณบรรลุป้าหมาย ตามทีไก าหนดเวຌ 
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ขัๅนตอนกำรท ำผนกำรด ำนินงำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมครงกำร/กิจกรรม 
คณะกรรมกำรสนับสนุน 

จัดท ำผนพัฒนำทຌองถิไน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

หนวยงำนอืไน ท ำรำงผนด ำนินงำน 

สนอรำงผนกำรด ำนินงำน 

พิจำรณำรำงผนกำร 
ด ำนินงำน 

ผูຌบริหำรทຌองถิไน 

฿หຌควำมหในชอบ 

สนอรำงตอผูຌบริหำรทຌองถิไน 

ประกำศ฿ชຌ 

คณะกรรมกำร 
พัฒนำทຌองถิไน 

คณะกรรมกำร 
พัฒนำทຌองถิไน 



ยุทธศาสตร/์นวทาง จ านวนครงการทีไ คิดป็นรຌอยละของ จ านวนงบประมาณ คิดป็นรຌอยละของ หนวยด านินการ
ด านินการ ครงการทัๅงหมด งบประมาณทัๅงหมด

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การสงสริมละพัฒนาคุณภาพชวีิต
นวทางทีไ 1 สงสริมการจัดการศึกษาละพัฒนาการรียนการสอน 13 15.29 11,014,800.00 32.87 กองการศึกษา/
               ละบุคลากรทางการศึกษาตัๅงตระดับดใกกอนวัยรียน รงรียน฿นขตพืๅนทีไ ทต.

นวทางทีไ  2  จัด฿หຌมีละปรับปรุงอาคารรียน หลงคຌนควຌา 1 1.18 150,000.00 0.44 กองการศึกษา
                ละรียนรูຌทีไทันสมัย พืไอสรຌางอกาสทางการ
                ศึกษาทัๅง฿นละนอกหลักสุตร

นวทางทีไ  3  สงสริมละสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการละกีฬา 3 3.53 260,000.00 0.77 กองการศึกษา
                 กับทุกกลุมวัย

นวทางทีไ  4  จัด฿หຌมีสถานทีไพักผอนหยอน฿จละลานกีฬา 1 1.18 100,000.00 0.30 กองการศึกษา
                 ฿นขตทศบาล

นวทางทีไ  5 จัด฿หຌมีการรณรงค์ละป้องกันการกຌเขปัญหายา 1 1.18 100,000.00 0.30 กองสาธารณสุขฯ
                 สพติดละรคอดส์รวมทัๅงรคอืไน โ อยางตอนืไอง

นวทางทีไ  6 สนับสนุนละพัฒนาสถานพยาบาลพืไอ฿หຌมีมาตรฐาน 2 2.35 280,000.00 0.84 กองสาธารณสุขฯ
               ฿นการบริการ ดูลสุขภาพประชาชน฿นทุกกลุมวัย
               ตลอดจนมีประสิทธิภาพ฿นการควบคุมป้องกันรคตางโ

สวนทีไ  2
บัญชสีรุปครงการ/กิจกรรม

ผนการด านินงาน ประจ าปี พ.ศ.2560

ทศบาลต าบลหมอนนาง



ยุทธศาสตร/์นวทาง จ านวนครงการทีไ คิดป็นรຌอยละของ จ านวนงบประมาณ คิดป็นรຌอยละของ หนวยด านินการ
ด านินการ ครงการทัๅงหมด งบประมาณทัๅงหมด

สวนทีไ  2
บัญชสีรุปครงการ/กิจกรรม

ผนการด านินงาน ประจ าปี พ.ศ.2560

ทศบาลต าบลหมอนนาง

นวทางทีไ  7  สงสริมสนับสนุนกิจกรรมสริมสรຌางสุขภาพ 2 2.35 130,000.00 0.38 ส านักปลัด/

                 สุขภาพละการพัฒนาระบบการคุຌมครอง งานพัฒนาชุมชนฯ
                 สุขภาพของชุมชน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
                 อสม. ฿หຌมีความขຌมขใง

นวทางทีไ  8  จัด฿หຌมีการพัฒนาละสงสริมคุณภาพละ 1 1.18 40,000.00 0.20 กองสาธารณสุขฯ
                 สุขาภิบาลของอาหารละสถานประกอบการ
                 ของผูຌประกอบการคຌาอาหาร฿หຌถูกสุขภาพลักษณะ
                 สะอาด ปลอดภัย

นวทางทีไ 9  สงสริมกระบวนการสรຌางสริมคุณธรรม ละจริยธรรม 1 1.18 20,000.00 0.06 ส านักปลัด
                 ฿นชุมชน ตลอดจนการสรຌางจิตส านึกทีไดีของสังคม
                 ชุมชนละประชาชน฿นการคารพตอกฎหมาย
                 บຌานมือง

นวทางทีไ 10 สงสริมความป็นชุมชนขຌมขใง ดยการมีสวนรวม 4 4.71 160,000.00 0.47 ส านักปลัด
                 ของชุมชน฿นการดูลความปลอดภัย฿นชีวิตละ งานป้องกันฯ
                 ทรัพย์สินของประชาชน

นวทางทีไ 12 สงสริมการจัดระบียบจราจร฿นยานชุมชน 2 2.35 200,000.00 0.60 กองชาง



ยุทธศาสตร/์นวทาง จ านวนครงการทีไ คิดป็นรຌอยละของ จ านวนงบประมาณ คิดป็นรຌอยละของ หนวยด านินการ
ด านินการ ครงการทัๅงหมด งบประมาณทัๅงหมด

สวนทีไ  2
บัญชสีรุปครงการ/กิจกรรม

ผนการด านินงาน ประจ าปี พ.ศ.2560

ทศบาลต าบลหมอนนาง

นวทางทีไ 13 ดูลละสนับสนุนการสงคราะห์กผูຌยากเรຌ ผูຌสูงอายุ 2 2.35 450,000.00 1.34 กองสาธารณสุขฯ/

                  ผูຌพิการหรือทุพพลภาพละผูຌดຌอยอกาส฿หຌมี ส านักปลัด
                  คุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน งานสวัสดิการฯ

รวม 33 38.83 12,904,800.00 38.57

ยุทธศาสตร์ทีไ  2  การพัฒนาศรษฐกิจ
นวทางทีไ  2 พัฒนา ละสงสริมอาชีพพืไอสรຌางงาน สรຌางรายเดຌ 1 1.18 100,000.00 0.29 ส านกัปลัด/งานพฒันาชมุชนฯ

นวทางทีไ 3 สงสริมกิจกรรมละการกษตร฿หຌสอดคลຌองกับ 1 1.18 40,000.00 0.11 ส านักปลัด
                นวทางศรษฐกิจพอพียง

รวม 2 2.36 140,000.00 0.4

ยุทธศาสตร์ทีไ  3  การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ระบบสาธารณูป
                    ภค สาธารณูปการละสิไงวดลຌอมทางสังคม
นวทางทีไ 1   จัด฿หຌมีการกอสรຌาง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน 19 22.35 10,955,800.00 32.70 กองชาง
                  สะพาน คูระบายนๅ า ทางทຌา รางละทอระบายนๅ า

นวทางทีไ  2  อุดหนุนการเฟฟ้าอ าภอพนัสนิคม การเฟฟ้าสวน 1 1.18 700,000.00 2.09 กองชาง
                  ภูมิภาคอ าภอบຌานบึง ละอ าภอกาะจันทร์

นวทางทีไ 3  กอสรຌาง ละขยายขตประปา฿หຌทัไวถึงทุกขตพืๅนทีไ 1 1.18 4,596,800.00 13.72 กองชาง



ยุทธศาสตร/์นวทาง จ านวนครงการทีไ คิดป็นรຌอยละของ จ านวนงบประมาณ คิดป็นรຌอยละของ หนวยด านินการ
ด านินการ ครงการทัๅงหมด งบประมาณทัๅงหมด

สวนทีไ  2
บัญชสีรุปครงการ/กิจกรรม

ผนการด านินงาน ประจ าปี พ.ศ.2560

ทศบาลต าบลหมอนนาง

นวทางทีไ 4  จัดการรืไองขยะมูลฝอย ละมลพิษตาง โ อยางถูก 1 1.18 100,000.00 0.29 กองสาธารณสุขฯ
                 วิธี฿หຌความรูຌละนวทาง฿นการลดอัตราพิไม

รวม 22 25.89 16,352,600.00 48.80

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การพัฒนาการมอืงละการบริหารจัดการ
นวทางทีไ  1 พัฒนาละสริมสรຌางบุคลากร฿หຌมีความรูຌความพิไมขึๅน 3 3.53 1,010,000.00 3.01 ส านักปลัด

นวทางทีไ  2 ปรับปรุงละพัฒนาครืไองมือครืไอง฿ชຌละสถานทีไ 2 2.35 50,000.00 0.15 กองคลัง/
                ปฏิบัติงาน฿หຌป็นทีไพึงพอ฿จตอการ฿ชຌบริการของ ส านักปลัด
                ประชาชน

นวทางทีไ 3  สงสริมละ฿หຌความรูຌระบอบประชาธิปเตยตอชุมชน 5 5.88 488,000.00 1.46 ส านักปลัด
                 ละรงรียนละกิจกรรมวันส าคัญของชาติ

นวทางทีไ 4  สงสริมการมีสวนรวมทางการบริหารละการมือง 1 1.18 30,000.00 0.09 ส านักปลัด
                 ของชุมชนละภาคประชาชน

นวทางทีไ  5  สงสริมครงการทศบาลคลืไอนทีไพืไอบริการขຌอมูล 1 1.18 100,000.00 0.29 ส านักปลัด
                 ละตอบสนองความตຌองการของประชาชนอยางทัไวถึง



ยุทธศาสตร/์นวทาง จ านวนครงการทีไ คิดป็นรຌอยละของ จ านวนงบประมาณ คิดป็นรຌอยละของ หนวยด านินการ
ด านินการ ครงการทัๅงหมด งบประมาณทัๅงหมด

สวนทีไ  2
บัญชสีรุปครงการ/กิจกรรม

ผนการด านินงาน ประจ าปี พ.ศ.2560

ทศบาลต าบลหมอนนาง

นวทางทีไ 6  สงสริมการขຌาถึงขาวสารขຌอมูลจัดตัๅงศูนย์ขຌอมูลละ 1 1.17 25,000.00 0.07 ส านักปลัด
                 บอร์ดขาวสาร

นวทางทีไ  7  พัฒนาละพิไมประสิทธิภาพ฿นการจัดกใบภาษีละ 2 2.35 550,000.00 1.64 กองคลัง
                  สรຌางรายเดຌตาง โ 

รวม 15 17.64 2,253,000.00 6.71

ยุทธศาสตร์ทีไ  5  การพัฒนาดຌานศาสนา ศิลปะละวัฒนธรรม
นวทางทีไ  1  สงสริมสนับสนุนศาสนาสถาน การปฏิบัติ 3 3.52 215,000.00 0.64 กองการศึกษา
                กิจกรรมทางศาสนา ประพณีละวัฒนธรรม

นวทางทีไ  2  อนุรักษ์ขนบธรรมนียม วัฒนธรรมประพณี 8 9.41 1,505,000.00 4.49 กองการศึกษา/
                  ละภูมิปัญญาทຌองถิไน ส านักปลัด

นวทางทีไ 3  สงสริมละสนับสนุนการฝึกอบรม ละกิจกรรมตางโ 2 2.35 130,000.00 0.39 กองการศึกษา
                 พืไอปลูกฝัง฿หຌยาวชนละประชาชนหันมาสน฿นหลัก
                 ศาสนา ศิลปะ ละวัฒนธรรมประพณีเทย

รวม 13 15.28 1,850,000.00 5.52

รวมทัๅงสิๅน 85 100.00 33,500,400.00 100.00



ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปะละวัฒนธรรม
นวทางทีไ  3  สงสริมละสนับสนุนการฝึกอบรม ละกิจกรรมตาง โ พืไอปลูกฝัง฿หຌยาวชนละประชาชนหันมาสน฿จหลักศาสนา ศิลปะ ละวัฒนธรรมประพณีเทย
ล าดับทีไ ครงการ/กิจกรรม รายละอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานทีไ หนวย

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

1 ครงการปฏิบัติธรรม   จัดปฏิบัติธรรมฉลิมพระกียรติ 50,000 วัดชุมสง กอง
ฉลิมพระกียรติฯ ณ วัดชุมสงศรีวนาราม 10 วัน (งบทຌองถิไน) ศรีวนาราม การศึกษา

2 ครงการสงสริมคุณธรรม   จัดกิจกรรมคายยาวชน฿น 80,000 วัดชุมสง กอง
ส าหรับดใกละยาวชน฿นขต ขตทศบาล  1 รุน (งบทຌองถิไน) ศรีวนาราม การศึกษา
ทศบาล

บัญชีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ผนการด านินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ทศบาลต าบลหมอนนาง

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560


