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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(รอบ 6 เดือนแรก)  

ค าน าค าน า  
  

รายงานการรายงานการก ากับก ากับติดตามติดตามการด าเนินงานการด าเนินงานของเทศบาลต าของเทศบาลต าบลหมอนนางบลหมอนนาง   ประจ าประจ าปงงบประมา  .ศศศ ปงงบประมา  .ศศศ 
25625644  (รอบ 6 เดือน)(รอบ 6 เดือน)  ได้จัดท าขึ้นได้จัดท าขึ้น เ.ื่อก ากับติดตามการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตามเ.ื่อก ากับติดตามการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตาม
แผน.ัฒนาท้องถิ่น แผน.ัฒนาท้องถิ่น วิธีการในการติดตามและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน.ัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลประเมินผลแผน.ัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผน.ัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้แผน.ัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน.ัฒนาท้องถิ่น ต่อจากการติดตามและประเมินผลแผน.ัฒนาท้องถิ่น ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น   
  ดังนั้น ดังนั้น เ.ื่อความโปรงใสในการใช้งบประมา  จึงได้จัดปเ.ื่อความโปรงใสในการใช้งบประมา  จึงได้จัดประเมินผลแผน.ัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลระเมินผลแผน.ัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบล
หมอนนาง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน.ัฒนาท้องถิ่น ประจ าปงงบประมา  .ศศศหมอนนาง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน.ัฒนาท้องถิ่น ประจ าปงงบประมา  .ศศศ   25625644  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 256(ระหว่างเดือนตุลาคม 25633  ถึง เดือนมีนาคม 256ถึง เดือนมีนาคม 25644) เ.ื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้) เ.ื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชผู้บริหารท้องถิ่นทราบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในน์อย่างยิ่งใน
การ.ัฒนาเทศบาลต าบลหมอนนาง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเกิดความ.ึง.อใจสูงสุด และเป็นการ.ัฒนาเทศบาลต าบลหมอนนาง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเกิดความ.ึง.อใจสูงสุด และเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการต่างๆของเทศบาลต าบลหมอนนาง เ.ื่อเ.ิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการต่างๆของเทศบาลต าบลหมอนนาง เ.ื่อเ.ิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภา.อย่างยิ่งขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภา.อย่างยิ่งขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไป  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(รอบ 6 เดือนแรก)  
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(รอบ 6 เดอืนแรก) 

ส่วนที่ 1  บทน ำ 

 

1. ควำมส ำคญัของกำรตดิตำมและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหมอนนาง (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน 
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหมอนนาง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดงันี้ 

  1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบล                    
หมอนนาง งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลหมอนนางตรวจสอบ ดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 

  3.ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และขัน้ตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  4.ความส าคญัของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลหมอนนาง ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าใหท้ราบ
และก าหนดทศิทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกดิความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึง่อาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชกิสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบลหมอน
นาง ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลหมอนนาง สภาพพื้นที่และผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลหมอนนาง 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็ง
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(รอบ 6 เดอืนแรก) 

นี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นต้ังรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนไดเ้สียในเทศบาล
ต าบลหมอนนางให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกคน้พบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลหมอนนางโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของกำรตดิตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรบัปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 

  1.เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหมอนนางซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  2.เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3.เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรดั ปรับปรุง แกไ้ข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการการ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลหมอนนาง 

  4.เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลหมอนนาง 

  5.เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของเทศบาล
ต าบลหมอนนางที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ประชาชนในต าบลหมอนนาง และชุมชนทั้ง 
16 ชุมชน หรอืสังคมส่วนรวมมากที่สุด 

  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(รอบ 6 เดอืนแรก) 

3. ประโยชนข์องกำรตดิตำมและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท์ี่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเปน็หัวข้อได้ 
ดังนี้ 

  1.ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2.ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขไดทุ้กจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

  3.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4.สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็น
จริง ท าให้ได้รบัความเชื่อถือและการยอมรบัจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรต่าง ๆ 

  5.กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6.การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลหมอนนาง ปลัดเทศบาลต าบล ผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลหมอนนาง สามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7.ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลหมอนนาง แต่ละคน แต่ละกอง/ฝ่ายต่าง ๆ                    
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลเกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายหลกั มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลหมอนนาง 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(รอบ 6 เดอืนแรก) 

ส่วนที่ 2 กำรติดตำมและประเมินผล 

1.สรปุผลกำรตดิตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 1.1 ยุทศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

1.2 ผลที่ได้รบัจำกกกำรด ำเนนิงำน 

 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลหมอนนาง   
 มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 171 โครงการ  
 ได้รับการอนุมัติงบประมาณ   จ านวน  110  โครงการ คิดเป็นร้อยละ   64.30   
 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน  19  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  17.27 
 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน  91 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  82.72 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(รอบ 6 เดอืนแรก) 

ตำรำงผลกำรด ำเนินงำน 
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โครงการในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ไดรั้บการอนุมัตงิบประมาณ 

โครงการทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ โครงการทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(รอบ 6 เดอืนแรก) 

 

 

กำรจัดท ำงบประมำณ 

 เทศบาลต าบลหมอนนาง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น  

มีโครงการที่บรรจุในเทศบญัญัติ จ านวน  110   โครงการ งบประมาณ โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
บรรจุในแผน 

โครงกำรที่
อนุมัติ

งบประมำณ 

งบประมำณ  
(ตำมเทศบญัญตัิ) 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

47 38  32,635,600 

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 1 1 40,000 

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ         
สิ่งแวดล้อมทางสังคม 

77 41  
12,659,000 

ยุทธศำสตรท์ี่ 4 การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารจัดการ 

19 12 0 
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ผลการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี
2564(รอบ 6 เดือน)

ตั้ งแต่ ตุลาคม 2563  - มีนาคม 2564 )

จ ำนวนโครง โครงกำรท่ีด ำเนินกำรแลว้เสรจ็ โครงกำรอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร
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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(รอบ 6 เดอืนแรก) 

ยุทธศำสตรท์ี่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

15 15 255,000 

ยุทธศำสตรท์ี่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

12 3 800,000 

รวม 171 110 
 

46,389,600 
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จ านวนโครงการ

ยทุธศำสตรท่ี์ 1 กำรสง่เสรมิและพฒันำคณุภำพชีวิต

ยทุธศำสตรท่ี์ 2 กำรพฒันำเศรษฐกิจ

ยทุธศำสตรท่ี์ 3 กำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนระบบสำธำรณปูโภค สำธำรณปูกำรและ         สิ่งแวดลอ้มทำงสงัคม

ยทุธศำสตรท่ี์ 4 กำรพฒันำกำรเมืองและกำรบรหิำรจดักำร

ยทุธศำสตรท่ี์ 5 กำรพฒันำดำ้นศำสนำ ศิลปะ และวฒันธรรม

ยทุธศำสตรท่ี์ 6 กำรพฒันำทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม
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ภำคผนวก 
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ประกาศ เทศบาลตําบลหมอนนาง
เรื�อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

*******************************************
    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิ�น และผูบ้รหิารทอ้งถิ�น เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการดําเนนิงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั �ง มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถนิมสีว่นรว่มดว้ย ประกอบกบั
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
    ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) กําหนดใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่สภาทอ้งถิ�น และคณะ
กรรมการ พัฒนาทอ้งถิ�น พรอ้มทั �งประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นทราบ ในที�เปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นัที�ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักลา่ว และ
ตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครั �งภายในเดอืนเมษายน และภายในเดอืนตลุาคมของทกุปี
    ดงันั�นเพื�อการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น เทศบาลตําบลหมอนนาง จงึขอประกาศผลการดําเนนิงานการจัดทํางบประมาณ
การใชจ้า่ย และผลการดําเนนิงาน รวมทั �งการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื�อใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและกํากบัการบรหิารจัดการเทศบาลตําบลหมอน
นาง ดงันี�
ก. วสิยัทศัน ์ของเทศบาลตําบลหมอนนาง 
    "สง่เสรมิพัฒนาคณุภาพชวีติทกุระดบั บรหิารจัดการใหป้ระชาชน ไดรั้บความพงึพอใจ สง่เสรมิสขุภาพพลานามยั รักษาความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ พัฒนาทอ้งถิ�นใหเ้จรญิกา้วหนา้ทกุดา้น "
ข. พนัธกจิ ของเทศบาลตําบลหมอนนาง 
    
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของเทศบาลตําบลหมอนนางไดกํ้าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้6 ยทุธศาสตร ์ดงันี�
    ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกจิ

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน ระบบสาธารรปูโภค สาธารณูปการและสิ�งแวดลอ้มทางสงัคม

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนการเมอืงและการบรหิารจัดการ

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

ง. การวางแผน
    เทศบาลตําบลหมอนนาง ไดจั้ดทําแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที�บญัญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่ การจัดเวที
ประชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพื�อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที�แทจ้รงิของประชาชนในพื�นที� กอ่นนํามาจัดทําโครงการเพื�อพัฒนาพื�นที� ที�บรรจไุวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี ตอ่ไป 
    เทศบาลตําบลหมอนนาง ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกํ้าหนดโครงการที�จะดําเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยทุธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ
ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ 51 50,868,110.00 44 44,034,100.00 42 42,337,000.00 47 37,504,000.00 40 32,416,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกจิ 4 900,000.00 1 40,000.00 1 40,000.00 1 40,000.00 1 40,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน ระบบสาธารรปูโภค สาธารณูปการและสิ�ง
แวดลอ้มทางสงัคม

60 56,067,000.00 63 57,540,500.00 90 130,720,150.00 77 80,896,000.00 61 46,880,840.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนการเมอืงและการบรหิารจัดการ 20 2,998,000.00 19 2,848,000.00 19 3,117,000.00 19 3,174,000.00 18 3,124,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม 14 1,930,000.00 14 1,930,000.00 15 2,105,000.00 15 2,105,000.00 15 2,025,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 14 62,240,000.00 12 27,320,000.00 13 28,500,000.00 12 27,300,000.00 12 27,300,000.00

รวม 163 175,003,110.00 153 133,712,600.00 180 206,819,150.00 171 151,019,000.00 147 111,785,840.00

    จ. การจดัทาํงบประมาณ
ผูบ้รหิารเทศบาลตําบลหมอนนาง ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัตงิบประมาณ โดยมโีครงการที�บรรจอุยูใ่นขอ้บญัญัตงิบประมาณ จํานวน 110 โครงการ งบประมาณ 46,389,600 บาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตั ิ

ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ 38 32,635,600.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกจิ 1 40,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน ระบบสาธารรปูโภค สาธารณูปการและสิ�งแวดลอ้มทางสงัคม 41 12,659,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนการเมอืงและการบรหิารจัดการ 12 0.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม 15 255,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 3 800,000.00

รวม 110 46,389,600.00

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณ เทศบาลตําบลหมอนนาง มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ โครงการ จาํนวนงบ
ประมาณ

หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ

วตัถุ
ประสงค์ ผลผลติ

1.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการกําจัดผักตบ
ชวา และวชัพชืในแหลง่
นํ�า สาธารณะ

100,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อเป็นการแกไ้ขปัญหา การระบายนํ�าไมท่นั ปัญหา นํ�าทว่มขงั ปัญหา
แหลง่นํ�า ตื�นเขนิ ปัญหานํ�าเน่าเสยี แกไ้ขปัญหาการขาดแคลน นํ�าทําการ
เกษตรในฤดแูลง้

ขดุลอกผักตบชวาและวชัพชืใน แหลง่นํ�า
สาธารณะและลําคลอง

2.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการรณรงคค์ดัแยก
ขยะเทศบาลตําบล
หมอน นาง

200,000.00

สว่นสาธารณสขุ
และสิ�งแวดลอ้ม,
สว่นสาธารณสขุ,
กองสาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กองการ
แพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ

- เพื�อสรา้งจติสํานกึใน ประชาชนลดปรมิาณขยะ และคดัแยกขยะมลูฝอย
ใน ครัวเรอืน - เพื�อลดปรมิาณขยะจาก แหลง่กําเนดิและลดภาระ การ
กําจัดขยะที�มปีระสทิธ ิภาพ - เพื�อเตรยีมความพรอ้ม สําหรับการบรหิาร
จัดการ ขยะมลูฝอยอยา่งเป็นระบบ ในอนาคต

- ชมุชนในเขตเทศบาลมกีาร ดําเนนิการคดัแยก
ขยะอยา่ง เป็นระบบตั �งแตก่ารคดัแยก ที�แหลง่
กําเนดิโดยการคดัแยก ขยะรไีซเคลิ ขยะอนิทรยี์
ออกจากขยะทั�วไป เพิ�มขึ�น - ประชาชนมกีารใช ้
ประโยชน ์จากขยะอนิทรยีโ์ดยการผลติ ปุ๋ ยและ
นํ�าหมกัชวีภาพใชใ้น ครัวเรอืน
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3. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการพัฒนาศกัยภาพ
แกนนําการจัดการขยะ
ชมุชน

500,000.00 สว่นสาธารณสขุ
และสิ�งแวดลอ้ม,
สว่นสาธารณสขุ,
กองสาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กองการ
แพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ

-เพื�อพัฒนาศกัยภาพแกนนําในการคดัแยกขยะในชมุชน -พัฒนาเป็น
หมูบ่า้นตน้แบบคดัแยกขยะและหมูบ่า้นปลอดถงัขยะ"

-เทศบาลตําบลหมอนนางมแีกนนําชมุชนในการ
ดําเนนิการคดัแยกขยะชมุชนไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม
และสามารถพัฒนาสูห่มูบ่า้นตน้แบบคดัแยกขยะ
หมูบ่า้นปลอดถงั

4.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการอบรมใหค้วามรู ้
กฎหมายเบื�องตน้และ
พรบ.ขอ้มลูขา่วสารของ
ทางราชการเกี�ยวกบั การ
บรหิารทอ้งถิ�น

30,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนมคีวาม รู ้ความเขา้ใจ หนา้ที� ตาม กฎหมายไดอ้ยา่งถกู
ตอ้ง

จัดอบรมใหค้วามรูก้ฎหมาย เบื�องตน้และ
พรบ.ขอ้มลูขา่ว สารของทางราชการใหก้บั ผู ้
บรหิาร สมาชกิสภา พนักงานเทศบาล พนักงาน
จา้ง คณะกรรมการชมุชน และประชาชนในพื�นที�

5.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการลดอบุตัเิหตุ
ทางถนน

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

ลดความเสี�ยงในการ เกดิอบุตัเิหตกุารบาดเจ็บ และเสยีชวีติในการใชร้ถ
ใชถ้นน

- คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค ์ป้องกนัและบรรเทา
อบุตัภิยั ในชว่งเทศกาลวนัสําคญั และ วนัหยดุ
ยาว

6.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการฝึกอบรม
ป้องกนั และระงับอคัคี
ภยั

50,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อฝึกอบรมใหค้วามรู ้ความรูใ้นการป้องกนัและ ระงับอคัคภียัในครัว
เรอืน

จัดอบรมใหค้วามรูท้ฤษฎ ีการเกดิไฟ และการฝึก
ใชถ้งั ดบัเพลงิในการเขา้ดบัไฟ เบื�องตน้ใหก้บั
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั�วไป

7.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศกัยภาพ อปพร.

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อเป็นการพัฒนา ศกัยภาพ อปพร. จัดอบรมใหค้วามรูแ้ละ พัฒนาศกัยภาพในการ
ศกึษา ดงูานเกี�ยวกบั อปพร. ใหม้ ีประสทิธภิาพ

8.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการประกวดศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กดเีดน่

20,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

- เพื�อสง่เสรมิใหผู้ด้แูลเด็ก พัฒนาการปฏบิตังิานอยูเ่สมอ - เพื�อเสรมิ
สรา้งบรรยากาศ ในหอ้งเรยีนและศนูยฯ์ ให ้เหมาะสมตอ่การจัดการศกึษา

จัดประกวดศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ในสงักดั ปีละ 1
ครั�ง

9.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการสรรคส์รา้งสื�อ
การเรยีนรู ้

20,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

- เพื�อสง่เสรมิใหผู้ด้แูลเด็ก ตระหนักถงึความสําคญัของ สื�อการสอน -
เพื�อใหศ้นูยพั์ฒนาเด็กเล็ก มสีื�อการสอนเพยีงพอและ ตรงตามความ
ตอ้งการ

จัดกจิกรรม ดงันึ� 1) จัดนทิรรศการสื�อการสอน 2)
ประกวดสื�อการสอนที�ผลติ ใชเ้องโดยครผููด้แูล
เด็ก ในสงักดั ปีละ 1 ครั�ง

10.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการพัฒนาคณุภาพ
การจัดการศกึษา

20,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อใหศ้นูยพั์ฒนาเด็กเล็ก มแีบบฝึกเสรมิประสบการณ ์เหมาะสม และ
เพยีงพอ สําหรับเด็กเล็กในสงักดั

จัดกจิกรรม ดงันี� อบรมเชงิปฏบิตักิารการ จัดทํา
แบบฝึกเสรมิประสบการณ ์สําหรับเด็กเล็ก
ศพด.ในสงักดั

11.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการจัดงานวนัเด็ก
เทศบาลตําบลหมอนนาง

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อสง่เสรมิใหเ้ด็กได ้แสดงความสามารถในทาง ที�ถกูตอ้ง - เพื�อสง่
เสรมิใหท้กุสว่นของ สงัคมมสีว่นรว่มจัดกจิกรรม งานวนัเด็ก

จัดงานวนัเด็ก ประจําปี ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลหมอนนาง

12.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยในการบรหิารสถาน
ศกึษา

1,700,600.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

1) เพื�อใหเ้ด็กในสงักดัไดรั้บ ประทานอาหารที�มคีณุภาพ 2) เพื�อให ้
ศพด.ในสงักดัม ีวสัดกุารศกึษาและสื�อการ เรยีนการสอนอยา่งเพยีงพอ
3) เพื�อใหบ้คุลากรของ ศพด. ในสงักดัปฏบิตังิานไดอ้ยา่ง มปีระสทิธภิาพ
4) เพื�อใหนั้กเรยีนตั �งแตช่ั �น อนุบาล ถงึชั �นป.6ของโรงเรยีน ประถมศกึษา
ในเขตเทศบาล มอีาหารกลางวนัรับประทาน

1) คา่อาหารกลางวนั 2) คา่จัดการเรยีนการสอน
3) คา่พัฒนาครผููด้แูลเด็ก/ผูด้แูลเด็ก 4) คา่
หนังสอืเรยีนสําหรับเด็ก 6)คา่เครื�องแบบนักเรยีน
สําหรับเด็ก 7)คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีนสําหรับเด็ก

13.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการครอบครัว
สมัพันธ์

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อเป็นการสง่เสรมิการ สรา้งสถาบนัครอบครัวใหม้ ีความอบอุน่ เขม้แข็ง
และ พัฒนาคณุภาพชวีติเด็กใน

จัดอบรมใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัพื�นที� ใน
การดําเนนิชวีติใหก้บั ครอบครัวที�เป็นกลุม่ เสี�ยง
ในพื�นที�เทศบาล

14.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการพัฒนาศกัยภาพ
ผูพ้กิาร

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสง่เสรมิใหผู้พ้กิาร เกดิความรู ้ความเขา้ใจ ใน สทิธปิระโยชนข์อง
ตนเอง และสนับสนุนใหผู้พ้กิารได ้เกดิการพัฒนาศกัยภาพของ ตนเอง
เพื�อลดภาระตอ่การ ดแูลชว่ยเหลอืของครอบครัว

จัดอบรมใหค้วามรูแ้ก ่ผูพ้กิารในเขตเทศบาลฯ
เกี�ยวกบัสทิธปิระโยชนข์อง ผูพ้กิารและสวสัดกิาร
อื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

15.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการอดเปรี�ยวไวก้นิ
หวาน

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

- เพื�อใหรู้จั้กการสรา้ง ความรักและสรา้งความ สมัพันธภ์าพอนัดใีน
ครอบครัวที�มเียาวชนกลุม่ หนุ่มสาว - เพื�อใหเ้ยาวชนกลุม่หนุ่ม สาวมี
ความตระหนักถงึ ความรับผดิชอบรูจั้กสรา้ง สําคญัตอ่ครอบครัว - เพื�อให ้
เยาวชนหนุ่มสาว มคีวามรู ้บทบาท หนา้ที� ของตนเองรักนวลสงวนตวั
ไมม่เีพศสมัพันธก์อ่นวยั อนัควร

-จัดอบรมใหค้วามรู ้เกี�ยวกบัใหก้บัเด็กนักเรยีน
ตั �งแตร่ะดบัมธัยมศกึษา ตอนตน้ ถงึระดบั
มธัยมศกึษา ตอนปลายในการใชช้วีติ ชว่งวยัรุน่
และใหค้วามรูแ้ละ วธิป้ีองกนัในการทอ้ง กอ่นวยั
อนัควร

16. ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบล
หมอนนาง

0.00 สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา

. - เพื�อสง่เสรมิการพัฒนา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ตําบลหมอนนาง
ใหม้คีวาม เขม้แข็งและมสีว่นรว่มในการ พัฒนาตนเอง . - เพื�อใหส้ภาเด็ก
และเยาวชน ไดเ้พิ�มพนูประสบการณ ์ความรูค้วามเขา้ใจในบทบาท
หนา้ที�และสามารถนําความรู ้ประสบการณไ์ปปรับใช ้

จัดอบรมและศกึษาดงูานใหก้บั สภาเด็กและ
เยาวชนของเทศบาล ตําบลหมอนนาง
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และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

17.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการรณรงคป้์องกนั
โรคพษิสนัุขบา้

300,000.00

สว่นสาธารณสขุ
และสิ�งแวดลอ้ม,
สว่นสาธารณสขุ,
กองสาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กองการ
แพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ

- เพื�อใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจโรคพษิสนัุขบา้ - เพื�อฉีดวคัซนี
ป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้ใหก้บั สนัุขแมว ฯลฯ - จัดกจิกรรมรณรงคป้์องกนัโรคพษิสนัุขบา้ทกุปี

18.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการควบคมุและ
รณรงคป้์องกนัโรคไข ้
เลอืดออกและโรคระบาด

180,000.00

สว่นสาธารณสขุ
และสิ�งแวดลอ้ม,
สว่นสาธารณสขุ,
กองสาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กองการ
แพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ

- เพื�อใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนัโรคตดิตอ่ - เพื�อ
ควบคมุโรคระบาดที�เกดิขึ�นในพื�นที�ไมใ่หร้ะบาดขยายวงกวา้ง

- จัดกจิกรรมรณรงคห์รอื หาอปุกรณ ์เวชภณัฑ์
หรอืวธิ ีการเพื�อควบคมุโรคระบาดหรอื โรคตดิตอ่
ในพื�นที�ทกุปี - จัดกจิกรรมการพน่หมอก ควนัเพื�อ
ควบคมุการแพรร่ะบาด ของยงุลาย ที�มเีชื�อไวรัส
แดงกี� รัศม ี100 เมตร

19.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการสขุาภบิาล
อาหาร และคุม้ครองผู ้
บรโิภค

60,000.00

สว่นสาธารณสขุ
และสิ�งแวดลอ้ม,
สว่นสาธารณสขุ,
กองสาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กองการ
แพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ

เพื�อใหผู้ป้ระกอบการ รา้นจําหน่ายอาหารไดรั้บ ความรูแ้ละจําหน่าย
อาหาร ที�มคีณุภาพปลอดภยัแก ่ผูบ้รโิภค - เพื�อยกระดบัและพัฒนา งาน
ดา้นสขุาภบิาลอาหาร เพื�อใหป้ระชาชนได ้บรโิภคอาหารที�ปลอดภยั

อบรมผูป้ระกอบการรา้น จําหน่ายอาหารภายใน
เขต เทศบาล - จัดซื�อวสัดอุปุกรณพ์รอ้ม นํ�ายา
ตรวจอาหาร - ดําเนนิการตรวจประเมนิ รา้น
จําหน่ายอาหาร สถานที� สะสมอาหารทกุ 6 เดอืน

20.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการสง่เสรมิการจัด
กจิกรรมสําหรับผูส้งูอายุ
เทศบาลตําบลหมอนนาง

500,000.00

สว่นสาธารณสขุ
และสิ�งแวดลอ้ม,
สว่นสาธารณสขุ,
กองสาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กองการ
แพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ

- เพื�อใหผู้ส้งูอายไุดม้ ีกจิกรรมแลกเปลี�ยนความ รูส้รา้งเครอืขา่ยของผูส้งู
อายแุละนําความรูท้ี�ไดม้า ประยกุตใ์ชใ้นการดแูล สขุภาพกาย และ
สขุภาพ

- จัดอบรมและศกึษาดงูาน กบัผูส้งูอายใุนเขต
เทศบาล ตําบลหมอนนาง

21.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการแขง่ขนักฬีา
สําหรับ เด็กอนุบาลใน
เขตเทศบาล

100,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

- เพื�อสง่เสรมิพัฒนาการ ดา้นรา่งกายใหแ้กเ่ด็กอนุบาล ในเขตเทศบาล
ตําบล หมอนนาง

จัดการแขง่ขนักฬีาสําหรับ เด็กอนุบาลในเขต
เทศบาล ปีละ 1 ครั�ง

22.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการแขง่ขนักฬีาฟตุ
ซอล เทศบาลตําบล
หมอนนาง

150,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

- เพื�อสง่เสรมิใหเ้ยาวชน ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์หา่งไกลจากสิ�ง
เสพตดิ

- จัดการแขง่ขนักฬีาฟตุซอล สําหรับเยาวชนใน
เขตเทศบาล ปีละ 1 ครั�ง

23.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 20,200,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อจา่ยเป็นสวสัดกิารใหแ้กผู่ส้งูอายทุี�มอีาย ุ60 ปี บรบิรูณข์ึ�นไปที�มี
คณุสมบตัคิรบถว้น ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ในเขตเทศบาล
ตําบลหมอนนาง เพื�อจา่ยเป็นสวสัดกิารใหแ้กผู่ส้งูอายทุี�มอีาย ุ60 ปี
บรบิรูณข์ึ�นไปที�มคีณุสมบตัคิรบถว้น ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ใน
เขตเทศบาลตําบลหมอนนาง เพื�อจา่ยเป็นสวสัดกิารใหแ้กผู่ส้งูอายทุี�
มอีาย ุ60 ปี บรบิรูณข์ึ�นไปที�มคีณุสมบตัคิรบถว้น ตามระเบยีบกระทรวง
มหาดไทย ในเขตเทศบาลตําบลหมอนนาง

อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้กท่ี�ทําการปกครอง
อําเภอพนัสนคิม

24.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

เบี�ยยงัชพีคนพกิาร 4,225,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อจา่ยเป็นสวสัดกิารให ้แกค่นพกิารที�มสีทิธติามหลกั เกณฑท์ี�กําหนดฯ
ตาม ประกาศบญัชรีายชื�อฯ - จา่ยเงนิเบี�ยยงัชพีคน พกิารที�ไดรั้บสทิธิ

25.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

เบี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 120,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อจา่ยเป็นเงนิสงเคราะห ์เบี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดสใ์นเขตเทศบาลตําบล
หมอนนาง เพื�อจา่ยเป็นเงนิสงเคราะห ์เบี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดสใ์นเขต
เทศบาลตําบลหมอนนาง

- เพื�อจา่ยเงนิสงเคราะห ์เบี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์
จํานวน 20 ราย

26.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการรณรงคป้์องกนั
อบุตัเิหตแุละอบตัภิยับน
ทอ้งถนน

10,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสนับสนุนการดําเนนิการรณรงคป้์องกนัอบุตัเิหต ุและอบุตัภิยับนทอ้ง
ถนน

อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้ก ่ที�ทําการปกครอง
อําเภอพนัสนคิม ดําเนนิโครงการรณรงคป้์องกนั
อบุตัเิหตแุละอบตัภิยับนทอ้งถนน

27.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพการเฝ้า
ระวงั ป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคตดิเชื�อ
ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19)

0.00

สว่นสาธารณสขุ
และสิ�งแวดลอ้ม,
สว่นสาธารณสขุ,
กองสาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กองการ
แพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ

เพื�ออดุหนุนใหท้ี�ทําการปกครองอําเภอพนัสนคิม จังหวดัชลบรุ ีในการจัด
กจิกรรมโครงการเพื�อแกไ้ขปัญหายา โรคระบาดของโรคตดิเชื�อไวรัส
โคโรนา 2019

รอ้ยละ 100 ที�ทําการปกครอง อําเภอพนัสนคิมได ้
รับการอดุหนุนงบประมาณ

28. ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการอาหารกลางวนั
โรงเรยีนวดัชมุแสงศรี
วนาราม

600,000.00 สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง

เพื�อจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหโ้รงเรยีนวดัชมุแสงศรวีนารามตามโครงการ
อาหารกลางวนัโรงเรยีนวดัชมุแสงศรวีนาราม

จํานวน 150 คน
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การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

29.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการอาหารกลางวนั
โรงเรยีนบา้นหนอง
พรหม

840,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหโ้รงเรยีนบา้นหนองพรหมตามโครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรยีนบา้นหนองพรหม จํานวน 210 คน

30.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการอาหารกลางวนั
โรงเรยีนวดัทุง่เหยีง

800,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหโ้รงเรยีนวดัทุง่เหยีงตามโครงการอาหารกลาง
วนัโรงเรยีนวดัทุง่เหยีง จํานวน 200 คน

31.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการอาหารกลางวนั
โรงเรยีนชมุชนบา้น
ตลาดทุง่เหยีง

1,840,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหโ้รงเรยีนชมุชนบา้นตลาดทุง่เหยีงตาม
โครงการอาหารกลางวนัโรงเรยีนชมุชนบา้นตลาดทุง่เหยีง จํานวน 460 คน

32.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการอาหารกลางวนั
โรงเรยีนบา้นหนองยาง
(พบิลูสวสัดิ�ราษฎร)์

720,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหโ้รงเรยีนบา้นหนองยาง (พบิลูสวสัดิ�
ราษฎร)์ตามโครงการอาหารกลางวนัโรงเรยีนบา้นหนองยาง (พบิลูสวสัดิ�
ราษฎร)์

จํานวน 180 คน

33.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพการเรยีนรูแ้ละ
สานสมัพันธร์ะหวา่งผู ้
ปกครองและเด็ก

150,000.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อสนับสนุนใหพ้อ่แม ่ผูป้กครอง และผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการจัดการ
ศกึษาของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กสงักดัเทศบาลตําบลหมอนนางไดม้สีว่น
รว่มในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูใ้หแ้กเ่ด็ก

จัดกจิกรรมสรา้งความสมัพันธร์ะหวา่งเด็กและผู ้
ปกครอง

34.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพการเรยีน
การสอนนักเรยีน ชั �น
อนุบาลถงึชั �นประถม
ศกึษาปีที� 6 โรงเรยีน
บา้นหนองยาง

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อสง่เสรมิการพัฒนา ศกัยภาพการเรยีนรูข้องเด็ก ใหส้งูขึ�น อดุหนุนงบประมาณ จํานวน 150,000 บาท

35.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพการเรยีน
การสอนใหก้บันักเรยีน
ระดบัชั �นอนุบาลถงึชั �น
ประถมศกึษาปีที� 6
โรงเรยีนบา้นหนอง
พรหม

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อสง่เสรมิการพัฒนา ศกัยภาพการเรยีนรูข้องเด็ก ใหส้งูขึ�น อดุหนุนงบประมาณ จํานวน 150,000 บาท

36.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพการเรยีน
การสอนระดบัมธัยม

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อสง่เสรมิการพัฒนา ศกัยภาพการเรยีนรูข้องเด็ก ใหส้งูขึ�น อดุหนุนงบประมาณ จํานวน 300,000 บาท

37.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพการเรยีน
การสอนใหก้บันักเรยีน
ระดบัชั �นอนุบาลถงึชั �น
ประถมศกึษาปีที� 6
โรงเรยีนวดัชมุแสงศรี
วนาราม

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อสง่เสรมิการพัฒนา ศกัยภาพการเรยีนรูข้องเด็ก ใหส้งูขึ�น อดุหนุนงบประมาณ จํานวน 150,000 บาท

38.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพการเรยีน
การสอนใหก้บันักเรยีน
ระดบัชั �นอนุบาลถงึชั �น
ประถมศกึษาปีที� 6
โรงเรยีนชมุชนบา้น
ตลาดทุง่เหยีง

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อสง่เสรมิการพัฒนา ศกัยภาพการเรยีนรูข้องเด็ก ใหส้งูขึ�น อดุหนุนงบประมาณ จํานวน 150,000 บาท

39. ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพการเรยีน
การสอนนักเรยีน ชั �น
อนุบาลถงึชั �นประถม
ศกึษาปีที� 6 โรงเรยีนวดั
ทุง่เหยีง

0.00 สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา

เพื�อสง่เสรมิการพัฒนา ศกัยภาพการเรยีนรูข้องเด็ก ใหส้งูขึ�น อดุหนุนงบประมาณ จํานวน 150,000 บาท
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และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

40.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

อดุหนุนมลูนธิศินูยพั์กพงิ
สนัุขจรจัดจังหวดัชลบรุี

0.00

สว่นสาธารณสขุ
และสิ�งแวดลอ้ม,
สว่นสาธารณสขุ,
กองสาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กองการ
แพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ

เพื�ออดุหนุนใหท้ี�ทําการปกครองอําเภอพนัสนคิม จังหวดัชลบรุ ีในการจัด
ทําโครงการเพื�อจัดโครงการ

รอ้ยละ 100 ที�ทําการปกครอง อําเภอพนัสนคิมได ้
รับการอดุหนุนงบประมาณ

41.
ยทุธศาสตรก์ารสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติ

อดุหนุนศนูยอํ์านวยการ
พลงัแผน่ดนิเพื�อเอาชนะ
ยาเสพตดิจังหวดัชลบรุี

0.00

สว่นสาธารณสขุ
และสิ�งแวดลอ้ม,
สว่นสาธารณสขุ,
กองสาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กองการ
แพทย ์, สํานัก
สาธารณสขุ

เพื�ออดุหนุนศนูย ์อํานวยการพลงัแผน่ดนิ เอาชนะยาเสพตดิจังหวดั
ชลบรุใีนการดําเนนิกจิ กรรมโครงการเพื�อแก ้ปัญหายาเสพตดิ

อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้ก ่ศนูยอํ์านวยการพลงั
แผน่ดนิ เอาชนะยาเสพตดิจังหวดั ชลบรุี

42.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งราง
ระบายนํ�า
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอย
23 ถงึ โรงงานสมหมาย
ขวดแกว้ (ชมุชนยอ่ยที�
13 บา้นชมุแสงพัฒนา)
หมูท่ี� 10

200,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหก้ารระบายนํ�าไดส้ะดวกและป้องกนันํ�าทว่มขงั

กอ่สรา้งรางระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหล็กขนาด
ความกวา้ง 0.50 เมตร ความลกึ 0.50 เมตร ความ
หนา 0.12 เมตร ความยาว 100.00 เมตร -กอ่สรา้ง
รางระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 1.00 เมตร ความลกึ 1.00 เมตร ความหนา
0.12 เมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลหมอนนาง

43.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการตดิตั �งแผงกั �น
เหล็กบรเิวณปากทางเขา้
ซอย 11 ทั �งสองฝั�ง
(ชมุชนยอ่ยที� 1 บา้นสวน
ใหม ่) หมูท่ี� 1

160,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

งานตดิตั �งแผงเหล็กกนัชน ขนาดความยาว 40
เมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ ทต.หมอนนาง

44.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิ
คลกุสายบา้นนางจํา
เนยีน หอมละออ (ชมุชน
ยอ่ยที� 2 บา้นหนองไทร)
หมูท่ี� 2

104,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ ขนาดความกวา้ง 4.00 เมตร
ความยาว 130.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตรหรอื
มพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 520.00 ตารางเมตร
-กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ ทต.หมอนนาง

45.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
ปากทางบา้นนาง
บญุชว่ย แสงอรณุ
(ชมุชนยอ่ยที� 2 บา้น
หนองไทร) หมูท่ี� 2

741,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 285.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตรหรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่
1,140.00 ตารางเมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลน
ของ ทต.หมอนนาง

46.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
ซอยบา้นนายอมรเทพ
แซต่ั�ง ถงึ บา้นนางสาว
พทิยา แซต่ั�ง (ชมุชน
ยอ่ยที� 3 บา้นหนอง
พรา้ว) หมูท่ี� 3

490,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว210.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตรหรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่
840.00 ตารางเมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ
ทต.หมอนนาง

47.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิ
คลกุสายบา้นนายยทุธนา
อตัถาผล ถงึบา้นนาง
พัทยา สขุเกษม (ชมุชน
ยอ่ยที� 3 บา้นหนอง
พรา้ว) หมูท่ี� 3

160,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนหนิคลกุขนาดความกวา้ง 4.00 เมตร
ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตรหรอื
มพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 800.00 ตารางเมตร
-กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ ทต.หมอนนาง

48.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการขยายเขต
ประปา สายบา้นนางออม
ทรัพย ์บญุปราบ (ชมุชน
ยอ่ยที� 3 บา้นหนอง
พรา้ว) หมูท่ี� 3

56,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

-เพื�อใหป้ระชาชนในพื�นที�มนํี�าอปุโภค บรโิภคตลอดฤดกูาล -เพื�อให ้
ประชาชนในพื�นที�มนํี�าสะอาดใช ้

งานขยายเขตประปา ขนาด 2 นิ�ว ความยาว 280
เมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ ทต.หมอนนาง

49.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก แยก
ซอย 38 บรเิวณบา้นคณุ
พายพั อศัวจารวุรรณ
(ชมุชนยอ่ยที� 4 บา้น
ตลาดทุง่เหยีง) หมูท่ี� 4

312,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

" - เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั" " - เพื�อให ้
ประชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั - เพื�อลด
อบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั" " - เพื�อใหป้ระชาชนใน
พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั - เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมี
ถนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั" - เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนใน
การสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั - เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ได ้
มาตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว120.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตรหรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่
480.00 ตารางเมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ
ทต.หมอนนาง

50.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอย
31 จากบา้นนายทรงพล
สงิหโ์ตทอง - บรเิวณ
บา้นนางเกษม แซเ่ลา้
(ชมุชนยอ่ยที� 4 บา้น
ตลาดทุง่เหยีง)หมูท่ี� 4

338,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กขนาดความกวา้ง
4.00 เมตร ความยาว 130.00 เมตร ความหนา 0.15
เมตรหรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกว 520.00
ตารางเมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ
ทต.หมอนนาง

51. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ

�

โครงการขยายเขต
ประปาเขา้ซอย 38
บรเิวณบา้นคณุพายพั
อศัวจารวุรรณ (ชมุชน
ยอ่ยที� 4 บา้นตลาดทุง่
เหยีง) หมูท่ี� 4

24,000.00 สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก

-เพื�อใหป้ระชนมนํี�าอปุโภคบรโิภค ที�สะอาด เพยีงพอตอ่ความตอ้งการ
-เพื�อใหป้ระชนมนํี�าอปุโภคบรโิภค ที�สะอาด เพยีงพอตอ่ความตอ้งการ
-เพื�อใหป้ระชนมนํี�าอปุโภคบรโิภค ที�สะอาด เพยีงพอตอ่ความตอ้งการ

งานขยายเขตประปาขนาด 2 นิ�ว ความยาว 120
เมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ ทต.หมอนนาง
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สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

52.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก สาย
ซอย 38 (ตอ่จาก
โครงการเดมิ)ตลอดสาย
(ชมุชนยอ่ยที� 5 บา้น
สวนมะล)ิ หมูท่ี� 4

351,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว135.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตรหรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่
540.00 ตารางเมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ
ทต.หมอนนาง

53.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
บา้นจา่ทศันะ กาญจนา
นันท ์ถงึบา้นนายสม
หมาย (ชมุชนยอ่ยที� 5
บา้นสวนมะล)ิ หมูท่ี� 4
(ชว่งที� 1)

490,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตรหรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่
800.00 ตารางเมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ
ทต.หมอนนาง

54.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
บา้นนายประชมุ ฉมิมา
ถงึบา้นนางผนิ แกน่แสง
(ชมุชนยอ่ยที� 6 บา้นกโิล
สอง) หมูท่ี� 4 (ชว่งที� 1)

490,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตรหรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่
800.00 ตารางเมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ
ทต.หมอนนาง

55.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก สาย
แท็งคป์ระปา ถงึบา้นนาย
วนิจิ มะลวิรรณ (ชมุชน
ยอ่ยที� 6 บา้นกโิลสอง)
หมูท่ี� 4 (ชว่งที� 1)

490,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตรหรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่
800.00 ตารางเมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ
ทต.หมอนนาง

56.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก สาย
บา้นนายบญุนาค ถิ�นฐาน
ถงึบา้นนายบญุทยั
ไกรศร ี(ชมุชนยอ่ยที� 7
บา้นเหนอื) หมูท่ี� 5

260,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตรหรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่
400.00 ตารางเมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ
ทต.หมอนนาง

57.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กจาก
บา้นนายชลอ จั�นไพร ถงึ
บา้นนายปรชีา รักษา
(ชมุชนยอ่ยที� 8 บา้น
หนองยาง) หมูท่ี� 6

195,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว75.00 เมตร ความหนา
0.15 เมตรหรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่
300.00 ตารางเมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ
ทต.หมอนนาง

58.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้ง
ปรับปรงุกําแพง
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ป้องกนัการกดัเซาะทา้ย
ประตนํู�า หมูท่ี� 6 ต.หมอน
นาง - ต.ทุง่ขวาง (ชมุชน
ยอ่ยที� 8 บา้นหนองยาง)
หมูท่ี� 6 (ชว่งที� 1)

1,610,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

" -เพื�อระบายนํ�าและเป็นทางผันนํ�าในฤดนํู�าหลาก -ชว่ยบรรเทาปัญหา
อทุกภยัและเพิ�มประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการนํ�า" -เพื�อระบายนํ�าและ
เป็นทางผันนํ�าในฤดนํู�าหลาก -ชว่ยบรรเทาปัญหาอทุกภยัและเพิ�ม
ประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการนํ�า

กอ่สรา้งกําแพงป้องกนัการกดัเซาะ
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความลกึ 5.00 เมตร
ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตรหรอื
มพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 500.00ตารางเมตร
-กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ ทต.หมอนนาง

59.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
บรเิวณบา้นนายวนัชยั สรุ
กจิบวร (ชมุชนยอ่ยที� 9
บา้นเนนิโรงหบี) หมูท่ี� 7

130,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว50.00 เมตร ความหนา
0.15 เมตรหรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่
200.00 ตารางเมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ
ทต.หมอนนาง

60.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการขยายเขต
ประปาจากบรเิวณทาง
แยกกอเซม็ ถงึโรงเชอืด
เชดิชยั (ชมุชนยอ่ยที� 9
บา้นเนนิโรงหบี) หมูท่ี� 7

178,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

-เพื�อใหป้ระชนมนํี�าอปุโภคบรโิภค ที�สะอาด เพยีงพอตอ่ความตอ้งการ งานขยายเขตประปาขนาด 2 นิ�ว ความยาว 890
เมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ ทต.หมอนนาง

61.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการขยายเขต
ประปาจากบรเิวณ ซอย
5 บา้นคณุพะยอม - บา้น
ครสูมคดิ (ชมุชนยอ่ยที� 9
บา้นเนนิโรงหบี) หมูท่ี� 7

84,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

-เพื�อใหป้ระชนมนํี�าอปุโภคบรโิภค ที�สะอาด เพยีงพอตอ่ความตอ้งการ งานขยายเขตประปาขนาด 2 นิ�ว ความยาว 420
เมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ ทต.หมอนนาง

62.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก สาย
ซอย 43 (ตอ่จาก
โครงการเดมิ) (ชมุชน
ยอ่ยที� 10 บา้นดงไม ้
ลาย) หมูท่ี� 8

46,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว18.00 เมตร ความหนา
0.15 เมตรหรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่72.00
ตารางเมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ
ทต.หมอนนาง

63.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก สาย
ซอย 47 (ตอ่จาก
โครงการเดมิ) (ชมุชน
ยอ่ยที� 10 บา้นดงไม ้
ลาย) หมูท่ี� 8

468,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว180.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตรหรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ย
กวา่720.00 ตารางเมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลน
ของ ทต.หมอนนาง

64. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิ
คลกุ สายบา้นนายเภา

160,000.00 สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนหนิคลกุขนาดความกวา้ง 4.00 เมตร
ความยาว200.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตรหรอื
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ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

มาลา (ชมุชนยอ่ยที� 10
บา้นดงไมล้าย) หมูท่ี� 8

สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

มพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 800.00 ตารางเมตร
-กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ ทต.หมอนนาง

65.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการวางทอ่ระบาย
นํ�าคอนกรตีเสรมิเหล็ก
จากบา้นนายบญุสง่ เจอื
จอ้ย ถงึบา้นนางลําไย จิ
ระวนชิกลุ (ตอ่โครงการ
เดมิ) (ชมุชนยอ่ยที� 11
บา้นหมอนนาง) หมูท่ี� 9

200,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

-เพื�อใหร้ะบายนํ�าไดส้ะดวกและลดปัญหานํ�าทว่มขงั

กอ่สรา้งวางทอ่ระบายนํ�า คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว 75.00 เมตร พรอ้ม
บอ่พักนํ�าคอนกรตีเสรมิเหล็ก -กอ่สรา้งตามแบบ
แปลนของ ทต.หมอนนาง

66.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนนแอ
สฟัลทต์กิ คอนกรตี ซอย
10 ( ตอ่จากโครงการ
เดมิ) ชว่งที� 2 ( ชมุชน
ยอ่ยที� 11 บา้นหมอน
นาง) หมูท่ี� 9

375,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนแอสฟัลทต์กิคอนกรตี ขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว250.00 เมตร ความ
หนา 0.05 เมตรหรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ย
กวา่1,250.00 ตารางเมตร -กอ่สรา้งตามแบบ
แปลนของ ทต.หมอนนาง

67.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิ
คลกุจากบา้นนายสจุนิต์
แน่นหนา ถงึ บา้นนายก
ลา้ วงษ์แกว้ (ตอ่จาก
โครงการเดมิ) (ชมุชน
ยอ่ยที� 12 บา้นชมุแสง)
หมูท่ี� 10

400,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนหนิคลกุขนาดความกวา้ง 4.00 เมตร
ความยาว500.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตรหรอื
มพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่2,000.00 ตาราง
เมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ ทต.หมอนนาง

68.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิ
คลกุสายบา้นนายอํา
พนธ ์แซโ่อว้ ถงึบา้นนาง
ชะลอ (ชมุชนยอ่ยที� 12
บา้นชมุแสง) หมูท่ี� 10

264,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนหนิคลกุขนาดความกวา้ง 4.00 เมตร
ความยาว 330.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตรหรอื
มพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่1,320.00 ตาราง
เมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ ทต.หมอนนาง

69.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก สาย
แยกถนนเจรญิโชคดี
ตรงขา้มโรงกว๋ยเตี�ยว
แยกบา้นนางสมบญุ ถงึ
บา้นนางสมุล มาเมอืง
(ชมุชนยอ่ยที� 13 บา้น
ชมุแสงพัฒนา) หมูท่ี� 10

897,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว345.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตรหรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ย
กวา่1,380.00 ตารางเมตร -กอ่สรา้งตามแบบ
แปลนของ ทต.หมอนนาง

70.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กจาก
บา้น น.ส.รัตนาภรณ ์โพธิ�
ศร ีถงึบา้นนายสมเดช
ปัญญาศริทิรัพย ์(ชมุชน
ยอ่ยที� 14 บา้นหนองผัก
บุง้ขนั) หมูท่ี� 11 (ชว่งที�
1)

490,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตรหรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่
800.00 ตารางเมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ
ทต.หมอนนาง

71.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก สาย
หนองปรอื ไมส้กั เขา้
หมูบ่า้นอนิทมาพลอย
(ตอ่จากโครงการเดมิ)
(ชมุชนยอ่ยที� 14 บา้น
หนองผักบุง้ขนั) หมูท่ี� 11

650,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว250.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตรหรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่
1,000.00 ตารางเมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลน
ของ ทต.หมอนนาง

72.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิ
คลกุจาก ปากทางถนน
ซอยบา้นนายบญุสง่ ถงึ
บา้นนางเพ็ญ (ชมุชน
ยอ่ยที� 15 บา้นหนอง
แหน) หมูท่ี� 12

156,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนหนิคลกุขนาดความกวา้ง 3.00 เมตร
ความยาว 260.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตรหรอื
มพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 780.00 ตารางเมตร
-กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ ทต.หมอนนาง

73.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กขา้ง
ศนูยฝึ์กอาชพีสตร ีถงึ
บา้นนายธงชยั จันทร์
หอม (ชมุชนยอ่ยที� 15
บา้นหนองแหน) หมูท่ี� 12

490,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก (ชว่งที� 1) ขนาด
ความกวา้ง 6.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร หรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไม่
นอ้ยกวา่ 300.00 ตารางเมตร (ชว่งที� 2) ขนาด
ความกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 125.00 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร หรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไม่
นอ้ยกวา่ 500.00 ตารางเมตร -กอ่สรา้งตามแบบ
แปลนของ ทต.หมอนนาง

74.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก สาย
บา้นนายคําด ี(ตอ่จาก
โครงการเดมิ) (ชมุชน
ยอ่ยที� 15 บา้นหนอง
แหน) หมูท่ี� 12 (ชว่งที� 1)

490,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตรหรอืมพีื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่
800.00 ตารางเมตร -กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ
ทต.หมอนนาง

75.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการตดิตั �งกระจก
โคง้จราจร บรเิวรทาง
แยกหรอืทางโคง้ใน
ตําบลหมอนนาง

160,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�ใชถ้นนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

งานตดิตั �งกระจกโคง้จราจร จํานวน 10 จดุ
-กอ่สรา้งตามแบบแปลนของ ทต.หมอนนาง

76. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ

�

โครงการตดิตั �งสญัญาณ
ไฟกระพรบิพลงังานแสง
อาทติย ์ในตําบลหมอน
นาง

350,000.00 สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก

- เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�ใชถ้นนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั -
เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั

งานตดิตั �งสญัญาณไฟกระพรบิพลงังานแสง
อาทติย ์จํานวน 16 จดุ -กอ่สรา้งตามแบบแปลน
ของ ทต.หมอนนาง
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สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

77.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการตดิตั �งลกูระนาด
ชะลอความเร็ว ในตําบล
หมอนนาง

200,000.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อลดอบุตัเิหตแุละมถีนนที�ไดม้าตรฐานความปลอดภยั
งานตดิตั �งชดุลกูระนาดชะลอความเร็วพรอ้มป้าย
สญัญาน จํานวน 6 จดุ -กอ่สรา้งตามแบบแปลน
ของ ทต.หมอนนาง "

78.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอย
14 (ตอ่จากโครงการ
เดมิ) (ชมุชนยอ่ยที� 7
บา้นเหนอื) หมูท่ี� 5

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั

งานกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 5.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความ
หนา 0.20 เมตร หรอืคดิเป็นพื�นที�ดําเนนิการไม่
นอ้ยกวา่ 500.00 ตารางเมตร

79.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอย
20 (ตอ่จากโครงการ
เดมิ) (ชมุชนยอ่ยที� 7
บา้นเหนอื) หมูท่ี� 5

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอ

งานกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร ความหนา
0.15 เมตร หรอืคดิเป็นพื�นที�ดําเนนิการไมน่อ้ยกวา่
160.00 ตารางเมตรโครงการกอ่สรา้งตามแปลน
ของเทศบาลตําบลหมอนนาง

80.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งกําแพง
ป้องกนัการกดัเซาะ
พรอ้มขยายไหลท่าง
ซอย 50 (ชมุชนยอ่ยที�
10 บา้นดงไมล้าย) หมูท่ี�
8

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

ชว่ยบรรเทาปัญหาอทุกภยัและเพิ�มประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการนํ�า

งานกอ่สรา้งกําแพงป้องกนัการกดัเซาะ ขนาด
ความลกึ 3.00 เมตร ความยาว 500.00 เมตร -งาน
กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 3.00 เมตร ความยาว 500.00 เมตร ความ
หนา 0.20 เมตร หรอืคดิเป็นพื�นที�ดําเนนิการไม่
นอ้ยกวา่ 1,500.00 ตารางเมตร -โครงการกอ่สรา้ง
ตามแปลนของ

81.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก สาย
ซอย 4 (ชมุชนยอ่ยที� 11
บา้นหมอนนาง) หมูท่ี� 9

0.00

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, สํานัก
ชา่ง, สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนใน พื�นที�มถีนนในการสญัจรไปมาสะดวกปลอดภยั

งานกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดความ
กวา้ง 5.50 เมตร ความยาว 145.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร หรอืคดิเป็นพื�นที�ดําเนนิการไม่
นอ้ยกวา่ 797.50 ตารางเมตร -โครงการกอ่สรา้ง
ตามแปลนของเทศบาลตําบลหมอนนาง

82.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบสา
ธารรปูโภค
สาธารณูปการและ
สิ�งแวดลอ้มทาง
สงัคม

อดุหนุนการไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาคอําเภอพนัสนคิม
การไฟฟ้าสว่นภมูภิา
คอําภอบา้นบงึและการ
ไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอําเภอ
เกาะจันทร์

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อใหป้ระชาชนในพื�นที�มไีฟฟ้าใชอ้ยา่งทั�วถงึ ขยายเขตไฟฟ้า ตดิตั �งหมอ้แปลงไฟฟ้า ขยาย
เขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า ขยายไฟฟ้าสาธารณะ

83.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ

โครงการจัดทําแผนที�
ภาษีและทะเบยีน
ทรัพยส์นิ

0.00
สว่นการคลงั,
กองคลงั, สํานัก
คลงั

เพื�อเกบ็บนัทกึขอ้มลูใหถ้กูตอ้งและสะดวกในการตรวจสอบ การจัดทําแผนที�ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์นิของ
เทศบาลตําบลหมอนนาง

84.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ

โครงการพัฒนาศกัยภาพ
ของบคุลากรเทศบาล
ตําบล หมอนนาง

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

- เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการ ทํางานใหก้บัผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล
และพนักงานเทศบาล

-ฝึกอบรม/จัดสง่บคุลากรใน องคก์รองคก์รเขา้รับ
การอบรม และศกึษาดงูานของผูบ้รหิาร สมาชกิ
สภาเทศบาลและ พนักงานเทศบาล

85.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ

โครงการรัฐพธิแีละวนั
สําคญั ของชาติ

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

- เพื�อจัดงานวนัเฉลมิ พระเกยีรตฯิ และวนั สําคญัของชาติ

- เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ จัดงานเฉลมิพระเกยี
รตฯิ และ งานวนัสําคญัของชาต ิคา่พาน
พุม่ดอกไม ้พวงมาลา และคา่ใชจ้า่ยอื�นที�จําเป็น
ใน การรว่มจัดงานวนัสําคญัของ ชาติ

86.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ

โครงการวนัเทศบาล 0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

-เพื�อเป็นการระลกึถงีความ สําคญัและความเป็นมาของ กอ่กําเนดิเท
สบาล - เพื�อใหค้ณะผูบ้รหิาร สมาชกิ พนักงาน ได ้ตระหนักถงึความ
สําคญัของ การปกครองสว่นทอ้งถิ�น - เพื�อใหม้คีวามรัก ความ สามคัคกีนั
กอ่ใหเ้กดิผลด ีตอ่การปฏบิตังิาน

- จัดกจิกรรมทําบญุเลี�ยงพระ - จัดนทิรรศกาล
ประวตัคิวาม เป็นมาของวนัเทศบาล - จัดกจิกรรม
การแขง่ขนักฬีา ภายในเทศบาล

87.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ

โครงการประชาชาคม
เพื�อจัดทําแผนพัฒนา
ทอ้งถิ�นและแผนชมุชน

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อเป็นการออกหน่วยบรกิาร ใหก้บัประชาชนพรอ้มกบั รว่มทําประชาคม
แผนพัฒนา ทอ้งถิ�นของเทศบาลตําบล หมอนนางและการจัดทํา
ประชาคม

ออกหน่วยบรกิารใหก้บัชมุชนในเขตเทศบาลฯ
จํานวน 16 ชมุชนพรอ้มกบัการจัดทําประชา คม
แผนพัฒนาทอ้งถิ�นของเทศบาลฯ

88.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ

โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนา กลุม่องคก์ร อา
สาสมคัรฯ ในเขต
เทศบาลตําบล หมอน
นาง

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

- เพื�อเป็นการเพิ�มประสทิธ ิภาพการทํางานใหก้บั กลุม่องคก์ร อาสา
สมคัรฯ ในเขตเทศบาลตําบล หมอนนาง

- ฝึกอบรมและศกึษาดงูาน กลุม่องคก์ร อาสา
สมคัรฯ ในเขตเทศบาลตําบลหมอนนาง

89.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ

โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนา ศกัยภาพคณะ
กรรมการชมุชน

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อเป็นการสรา้งองคค์วาม รู ้ความเขา้ใจ ในบทบาท และหนา้ที�ของ
คณะ กรรมการชมุชน

- จัดอบรมสมัมนาและทศัน ศกึษานอกสถานที�
เพื�อนําความ รูม้าประยกุตแ์ละเป็นแนวทาง ในการ
ปฏบิตังิาน

90.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ

โครงการปรับปรงุ
พัฒนาการบรกิารสํานัก
ทะเบยีนอําเภอพนัสนคิม

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อเป็นการเพิ�มประสทิธภิาพงานบรกิารของสํานักทะเบยีนอําเภอ อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้ก ่ที�ทําการปกครอง
อําเภอพนัสนคิม

91.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ

โครงการจัดงานรัฐพธิี
และงานเฉลมิพระเกยีรติ

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสนับสนุนการดําเนนิงานตามโครงการจัดงานรัฐพธิแีละงาน
เฉลมิพระเกยีรติ

อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้ก ่ที�ทําการปกครอง
อําเภอพนัสนคิม

92. ยทุธศาสตรก์าร โครงการสง่เสรมิวถิชีวีติ 0.00 สํานักปลดั อบจ., เพื�อสนับสนุนการดําเนนิงานตามโครงการสง่เสรมิวถิชีวีติแบบ อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้ก ่ที�ทําการปกครอง
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พัฒนการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ

แบบประชาธปิไตย สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

ประชาธปิไตย อําเภอพนัสนคิม

93.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ

โครงการสรา้งความ
ปรองดองสมานฉันทเ์พื�อ
รว่มกนัปกป้องสถาบนั
พระมหากษัตรยิ์

0.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

" เพื�อสนับสนุนกรดําเนนิงานตามโครง การสรา้งความปรอง ดอง
สมานฉันทเ์พื�อรว่ม กนัปกป้องสถาบนัพระมหากษัตรยิ"์

อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้ก ่ที�ทําการปกครอง
อําเภอพนัสนคิม

94.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนการเมอืงและ
การบรหิารจัดการ

โครงการเพิ�ม
ประสทิธภิาพในการจัด
เกบ็ภาษีและเสรมิสรา้ง
ความเขา้ใจในการเสยี
ภาษี (การบรกิารรับชาํระ
ภาษีแบบออนไลน)์

0.00
สว่นการคลงั,
กองคลงั, สํานัก
คลงั

เพื�อใหป้ระชาชนผูเ้สยีภาษีมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการเสยีภาษีใหก้บั
เทศบาล และเพิ�มชอ่งทางในการชาํระภาษีใหส้ะดวกมากขึ�น ประชาชนชาํระภาษีออนไลน ์รอ้ยละ 30

95.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นศาสนา
ศลิปะและ
วฒันธรรม

โครงการสง่เสรมิ
คณุธรรม สําหรับเด็กและ
เยาวชนในเขต เทศบาล

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนตระหนัก ถงึความสําคญัของการเป็นผูม้ ีคณุธรรม
และปฏบิตัติามหลกัธรรม คําสอนในพระพทุธศาสนา

จัดกจิกรรมคา่ยเยาวชน ในเขตเทศบาล (โรงเรยีน
ในเขต พื�นที�เทศบาลตําบลหมอนนาง)

96.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นศาสนา
ศลิปะและ
วฒันธรรม

โครงการวฒันธรรมไทย
กบั การสวดมนตใ์น
พระพทุธ ศาสนา

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

.- เพื�อปลกูฝังคา่นยิมไทย การอนุรักษ์วฒันธรรมไทย และการสวดมนต์
ใน พระพทุธศาสนาใหแ้ก ่เยาวชนและประชาชนใน เขตเทศบาล

.- จัดอบรมเยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาล
1 รุน่ ดงันี� 1) การกราบพระแบบเบญจางค
ประดษิฐ ์2) การสวดมนตทํ์านองสรภญัญะ

97.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นศาสนา
ศลิปะและ
วฒันธรรม

โครงการจัดงานแห่
เทยีนพรรษา

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

- เพื�อรักษาศาสนพธิใีน วนัเขา้พรรษา - เพื�ออนุรักษ์ประเพณี แหง่เทยีน
พรรษา

- จัดงานแหเ่ทยีนพรรษาโดย มกีจิกรรม ไดแ้ก ่1)
ประดบัตกแตง่ตน้เทยีนและ รถแหเ่ทยีนพรรษา
2) ขบวนแหเ่ทยีนพรรษา 3) การถวายเทยีน
พรรษา

98.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นศาสนา
ศลิปะและ
วฒันธรรม

โครงการจัดงานวนั
วสิาขบชูา

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

- เพื�อรักษาศาสนพธิใีน วนัสําคญัของศาสนาพทุธ - เพื�อสง่เสรมิให ้
เยาวชน ตระหนักถงึความสําคญั ของวนัสําคญัทางพทุธ ศาสนา

- จัดงานวนัวสิาขบชูารว่มกบั วดัชมุแสงศรี
วนาราม โดยม ีกจิกรรม ดงันี� 1) แขง่ขนัตอบ
ปัญหาธรรมะ 2) ประกวดสวดมนตห์มู ่ทํานอง
สรภญัญะ 3) แขง่ขนัทายโจก๊ปรศินา

99.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นศาสนา
ศลิปะและ
วฒันธรรม

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

- เพื�อสง่เสรมิและอนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง
- จัดงานประเพณีลอยกระทง โดยมกีจิกรรม ดงันี�
1) ขบวนแหก่ระทง 2) การประกวดกระทง 3) การ
ประกวดนางนพมาศ 4) มหรสพตา่ง ๆ

100.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นศาสนา
ศลิปะและ
วฒันธรรม

โครงการจัดงานประเพณี
วิ�งควาย

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

- เพื�ออนุรักษ์ประเพณี วิ�งควายใหค้งอยูต่อ่ไป - จัดงานประเพณีวิ�งควายปีละ 1 ครั�ง

101.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นศาสนา
ศลิปะและ
วฒันธรรม

โครงการสง่เสรมิ
ประเพณี ทําบญุกลาง
บา้นของขมุชน ยอ่ยใน
เขตเทศบาล

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

- เพื�ออนุรักษ์วฒันธรรม และประเพณีทอ้งถิ�น ใหค้งอยูส่บืไป - จัดกจิกรรมงานประเพณี ทําบญุกลางบา้น รว่ม
กบัชมุ ชนในเขตเทศบาลตําบลหมอน นาง

102.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นศาสนา
ศลิปะและ
วฒันธรรม

โครงการอนุรักษ์
วฒันธรรม ประเพณีทอ้ง
ถิ�น

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

- เพื�ออนุรักษ์วฒันธรรม และประเพณีทอ้งถิ�นให ้คงอยูส่บืตอ่ไป

จัดกจิกรรม ดงันี� 1) จัดทําป้ายอวยพรและ ประดบั
ไฟ งานวนัขึ�นไปใหม ่2) จัดทําป้ายประชาสมัพันธ์
และประดบัโคมไฟ งานวนั ตรษุจนี 3) จัดกจิกรรม
อวยพรปีใหม่

103.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นศาสนา
ศลิปะและ
วฒันธรรม

โครงการสง่เสรมิความ
กตญั�ตูอ่ผูส้งูอายุ

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

- เพื�อสง่เสรมิการอนุรักษ์ วฒันธรรม ขนบธรรมเนยีม ทอ้งถิ�น การพัฒนา
คณุภาพ ชวีติใหแ้กผู่ส้งูอาย ุเพื�อ เสรมิสรา้งปฏสิมัพันธท์ี�ด ีใหผู้ส้งูอายุ

- การจัดงานสง่เสรมิความกตญั�ตูอ่ผูส้งูอายุ
โดยมกีจิกรรม 1) สรงนํ�าพระ/พธิรีดนํ�าดําหวั 2)
กจิกรรมสําหรับผูส้งูอาย ุไดแ่ก ่- อบรมใหค้วามรู ้
เพื�อดแูลสขุภาพ/การประกวดสขุภาพ/บรกิาร
ตรวจสขุภาพ - กจิกรรมนันทนาการ 3) อื�นๆ

104. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นศาสนา

โครงการปฏบิตัธิรรม
เฉลมิ พระเกยีรตฯิ

0.00 สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ

"เพื�อเป็นการรักษาศลี ทางพระพทุธศาสนา" " จัดปฏบิตัธิรรมใหก้บัเยาวชนในเขตเทศบาล
ตําบลหมอนนาง"
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ศลิปะและ
วฒันธรรม

ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

105.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นศาสนา
ศลิปะและ
วฒันธรรม

โครงการสนับสนุนงาน
ประจําปีของจังหวดั
ชลบรุี

160,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสนับสนุนการดําเนนิการในการจัดงานประจําปีของจังหวดัชลบรุี อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้ก ่ที�ทําการปกครอง
อําเภอพนัสนคิม

106.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นศาสนา
ศลิปะและ
วฒันธรรม

โครงการอดุหนุนกาชาด
จังหวดัชลบรุี

75,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสนับสนุนการดําเนนิการในการจัดงานกาชาดจังหวดัชลบรุี อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้ก ่กาชาดจังหวดัชลบรุ"ี

107.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นศาสนา
ศลิปะและ
วฒันธรรม

โครงสง่เสรมิงาน
ประเพณีวิ�งควายจังหวดั
ชลบรุี

20,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสนับสนุนและสบืสานวฒันธรรมประเพณีวิ�งควายจังหวดัชลบรุี อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้ก ่ที�ทําการปกครอง
อําเภอพนัสนคิม

108.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นศาสนา
ศลิปะและ
วฒันธรรม

โครงการสง่เสรมิการจัด
งานประเพณีบญุกลาง
บา้น

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

- เพื�ออนุรักษ์ประเพณีงาน บญุกลางบา้นใหค้งอยูต่อ่ไป - จัดกจิกรรมงานประเพณี บญุกลางบา้นรว่มกบั
เทศบาล เมอืงพนัสนคิม

109.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นศาสนา
ศลิปะและ
วฒันธรรม

เงนิอดุหนุนกจิการที�เป็น
สาธารณประโยชน์

0.00

สว่นการศกึษา,
กองการศกึษา,
กองสง่เสรมิการ
ศกึษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวฒันธรรม,
สํานักการศกึษา

เพื�อสนับสนุนใหส้ภา วฒันธรรมตําบลหมอนนาง มงีบประมาณเพยีงพอ
สําหรับดําเนนิการอนุรักษ์ และสบืสานวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิ�น

อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้ก ่สภาวฒันธรรมตําบล
หมอนนางสําหรับดําเนนิการโครงการอนุรักษ์และ
สบืสานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ�น

110. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ

โครงการอบรมการ
พัฒนาชวีติตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอ
เพยีง

40,000.00

สํานักปลดั อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงานปลดั
อบต.

เพื�อสนับสนุนการจัดกจิกรรมโครงการอบรมการพัฒนาชวีติตามหลกั
เศรษฐกจิพอเพยีง

อดุหนุนงบประมาณ ใหแ้ก ่ที�ทําการปกครอง
อําเภอพนัสนคิม

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ
     เทศบาลตําบลหมอนนาง มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บญัญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนี�ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 26 โครงการ จํานวนเงนิ 34,260,600 บาท มกีารเบกิจา่ยงบประมาณ
จํานวน 19 โครงการ จํานวนเงนิ 17,293,912 ลา้นบาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ การกอ่หนี�ผกูพนั/
ลงนามในสญัญา โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ

ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ 14 16,523,912.15 14 16,523,912.15

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกจิ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน ระบบสาธารรปูโภค สาธารณูปการและสิ�งแวดลอ้มทางสงัคม 10 2,225,000.00 3 595,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนการเมอืงและการบรหิารจัดการ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม 1 75,000.00 1 75,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 1 100,000.00 1 100,000.00

รวม 26 18,923,912.15 19 17,293,912.15

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณเทศบาลตําบลหมอนนาง ที�มกีารกอ่หนี�ผกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ ชื�อโครงการตามแผน งบตามขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม

โครงการกําจัดผักตบชวาและ
วชัพชืในแหลง่นํ�าสาธารณะ

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

2. ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิารสถานศกึษา

1,700,600.00 422,320.00 422,320.00 1,278,280.00

3. ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ โครงการรณรงคป้์องกนัโรคพษิ
สนัุขบา้

300,000.00 205,770.00 205,770.00 94,230.00

4. ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ
โครงการควบคมุและรณรงค์
ป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกและ
โรคระบาด

180,000.00 13,654.20 13,654.20 166,345.80

5. ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ โครงการสขุาภบิาลอาหารและ
คุม้ครองผูบ้รโิภค

60,000.00 51,419.95 51,419.95 8,580.05

6. ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 20,200,000.00 11,042,000.00 11,042,000.00 9,158,000.00

7. ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ เบี�ยยงัชพีคนพกิาร 4,225,000.00 2,513,000.00 2,513,000.00 1,712,000.00

8. ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ เบี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 120,000.00 52,500.00 52,500.00 67,500.00

9. ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ
โครงการรณรงคป้์องกนั
อบุตัเิหตแุละอบุตัภิยับนทอ้ง
ถนน

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

10. ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ โครงการอาหารกลางวนั
โรงเรยีนวดัชมุแสงศรวีนาราม

600,000.00 247,000.00 247,000.00 353,000.00

11. ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ โครงการอาหารกลางวนั
โรงเรยีนบา้นหนองพรหม

840,000.00 384,000.00 384,000.00 456,000.00

12. ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ โครงการอาหารกลางวนั
โรงเรยีนวดัทุง่เหยีง

800,000.00 350,000.00 350,000.00 450,000.00

13. ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ โครงการอาหารกลางวนั 1,840,000.00 815,000.00 815,000.00 1,025,000.00
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โรงเรยีนชมุชนบา้นตลาดทุง่
เหยีง

14. ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ
โครงการอาหารกลางวนั
โรงเรยีนบา้นหนองยาง (พบิลู
สวสัดิ�ราษฎร)์

720,000.00 323,000.00 323,000.00 397,000.00

15. ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ
โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพ
การเรยีนรูแ้ละสานสมัพันธ์
ระหวา่งผูป้กครองและเด็ก

150,000.00 94,248.00 94,248.00 55,752.00

16.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน ระบบ
สาธารรปูโภค สาธารณูปการและสิ�งแวดลอ้ม
ทางสงัคม

โครงการตดิตั �งแผงกั �นเหล็ก
บรเิวณปากทางเขา้ซอย 11 ทั �ง
สองฝั�ง (ชมุชนยอ่ยที� 1 บา้น
สวนใหม ่) หมูท่ี� 1

160,000.00 160,000.00 0.00 0.00

17.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน ระบบ
สาธารรปูโภค สาธารณูปการและสิ�งแวดลอ้ม
ทางสงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ
สายบา้นนางจําเนยีน หอมละ
ออ (ชมุชนยอ่ยที� 2 บา้นหนอง
ไทร) หมูท่ี� 2

104,000.00 104,000.00 0.00 0.00

18.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน ระบบ
สาธารรปูโภค สาธารณูปการและสิ�งแวดลอ้ม
ทางสงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายซอย
บา้นนายอมรเทพ แซต่ั�ง ถงึ
บา้นนางสาวพทิยา แซต่ั�ง
(ชมุชนยอ่ยที� 3 บา้นหนอง
พรา้ว) หมูท่ี� 3

490,000.00 490,000.00 0.00 0.00

19.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน ระบบ
สาธารรปูโภค สาธารณูปการและสิ�งแวดลอ้ม
ทางสงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ
สายบา้นนายยทุธนา อตัถาผล
ถงึบา้นนางพัทยา สขุเกษม
(ชมุชนยอ่ยที� 3 บา้นหนอง
พรา้ว) หมูท่ี� 3

160,000.00 160,000.00 0.00 0.00

20.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน ระบบ
สาธารรปูโภค สาธารณูปการและสิ�งแวดลอ้ม
ทางสงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ
สายบา้นนายเภา มาลา (ชมุชน
ยอ่ยที� 10 บา้นดงไมล้าย) หมูท่ี�
8

160,000.00 160,000.00 0.00 0.00

21.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน ระบบ
สาธารรปูโภค สาธารณูปการและสิ�งแวดลอ้ม
ทางสงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ
จากบา้นนายสจุนิต ์แน่นหนา
ถงึ บา้นนายกลา้ วงษ์แกว้ (ตอ่
จากโครงการเดมิ) (ชมุชนยอ่ย
ที� 12 บา้นชมุแสง) หมูท่ี� 10

400,000.00 400,000.00 0.00 0.00

22.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน ระบบ
สาธารรปูโภค สาธารณูปการและสิ�งแวดลอ้ม
ทางสงัคม

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ
จาก ปากทางถนนซอยบา้น
นายบญุสง่ ถงึบา้นนางเพ็ญ
(ชมุชนยอ่ยที� 15 บา้นหนอง
แหน) หมูท่ี� 12

156,000.00 156,000.00 0.00 0.00

23.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน ระบบ
สาธารรปูโภค สาธารณูปการและสิ�งแวดลอ้ม
ทางสงัคม

โครงการตดิตั �งกระจกโคง้
จราจร บรเิวรทางแยกหรอืทาง
โคง้ใน ตําบลหมอนนาง

160,000.00 160,000.00 160,000.00 0.00

24.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน ระบบ
สาธารรปูโภค สาธารณูปการและสิ�งแวดลอ้ม
ทางสงัคม

โครงการตดิตั �งสญัญาณไฟกระ
พรบิพลงังานแสงอาทติย ์ใน
ตําบลหมอนนาง

350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00

25.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน ระบบ
สาธารรปูโภค สาธารณูปการและสิ�งแวดลอ้ม
ทางสงัคม

โครงการตดิตั �งลกูระนาดชะลอ
ความเร็ว ในตําบลหมอนนาง

200,000.00 85,000.00 85,000.00 115,000.00

26. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศาสนา ศลิปะและ
วฒันธรรม อดุหนุนกาชาดจังหวดัชลบรุี 75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00

รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2564
เทศบาลตาํบลหมอนนาง พนสันคิม จ.ชลบรุี

ยทุธศาสตร์

แผนการดาํเนนิการ
 ท ั�งหมด อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ จาํนวน

 โครงการ งบประมาณ
จาํนวน

 โครงการ งบประมาณ
จาํนวน

 โครงการ งบประมาณ

1.ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ 47 37,504,000.00 38 32,635,600.00 14 16,523,912.15 14 16,523,912.15

2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกจิ 1 40,000.00 1 40,000.00

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน ระบบสาธารรปูโภค สาธารณูปการและสิ�งแวดลอ้มทางสงัคม 77 80,896,000.00 41 12,659,000.00 10 2,225,000.00 3 595,000.00

4.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนการเมอืงและการบรหิารจัดการ 19 3,174,000.00 12 0.00

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม 15 2,105,000.00 15 255,000.00 1 75,000.00 1 75,000.00

6.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 12 27,300,000.00 3 800,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00

รวม 171 151,019,000.00 110 46,389,600.00 26 18,923,912.15 19 17,293,912.15

ช. ผลการดาํเนนิงาน
     เทศบาลตําบลหมอนนาง ไดดํ้าเนนิการโครงการตามเทศบญัญัตงิบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื�นที� โดยไดรั้บความรว่มมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื�นที�ตลอดจนโครงการ
ตา่งๆ ประสบผลสําเร็จดว้ยด ีกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทั �งในพื�นที�และพื�นที�ใกลเ้คยีง โดยมผีลการดําเนนิงานที�สําคญัดงันี�
อปท. ใสข่อ้มลูผลการดาํเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย ผลการสาํรวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื ขอ้มลูผลการดาํเนนิงานดา้นอื�น ๆ

ซ. คณะกรรมการ
   1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

นายนพลศิ เสรมิศกัดิ�ศศธิร ปธะธานกรรมการ 033-001521 ตอ่ 101 - -

นายอนุรัตน ์จักรเจรญิพรชยั กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นายวรัิช วศิรตุไพศาล กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นายโอภาส ผสมทรัพย์ กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นายสมเดช บญุลาภฉายแสง กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -
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นายประเสรฐิ เอี�ยวพพัิทธนากร กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นายพทุธพิงศ ์สอนจันทร์ กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นายจรุนิทร ์อทิธพินูธนกร กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นายไพโรจน ์ธนะนพรัตน์ กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นางวราภรณ ์ละอองศรี กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

ดร.พยงุศร ีวงัโส กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

ทอ้งถิ�นอําเภอพนัสนคิม กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นายถวลิ จันทรพ์ร กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นายอํานาจ ปภาครีี กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นางมยรุ ีอยูบํ่ารงุ กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นายชเูกยีรต ินวลศรี กรรมการ/เลขานุการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นางวชัร ีบญุถนอม ผูช้ว่ยเลขานุการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

นายฑฆีพันธ ์เหลอืงออ่น ประธานกรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นายสมยศ เรอืงศรี กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นายสมยศ แพงศรี กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นางรัมภา คําบปุผา กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นางสาวพรพรรณ แซเ่อี�ยว กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นางวราภรณ ์ละอองศรี กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

ผอ.ร.ร.บา้นหนองยาง กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นายชยัทศิ ศริพิพัิฒนไ์พสฐิ กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นางสาวพยงุ ประทมุทอง กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นายชเูกยีรต ินวลศรี กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นางวชัร ีบญุถนอม กรรมการ/เลขานุการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นายวฒุศิกัดิ� เพยีรจติร ผูช้ว่ยเลขานุการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

   3. คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

นายชเูกยีรต ินวลศรี ประธานกรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

รองปลดัเทศบาลตําลฃหมอนนาง กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

ผูอํ้านวยการกองการศกึษา กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นางสาวยภุาวด ีเรอืงศรี กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

ผูอํ้านวยการกองชา่ง กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นางสาวเสาวนยี ์อิ�มสวุรรณ กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นายประพนธ ์ละอองศรี กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นางสาลี� เหลอืงออ่น กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นายณภทัร แสงอรณุ กรรมการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นางวชัร ีบญุถนอม กรรมการ/เลขานุการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

นายวฒุศิกัดิ� เพยีรจติร ผูช้ว่ยเลขานุการ 0330015521 ตอ่ 1 - -

    ทั �งนี� หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งมขีอ้สงสยัหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขอเทศบาลตําบลหมอนนางทราบ เพื�อจะไดพ้จิารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรงุการดําเนนิการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื�นที�ในระยะตอ่ไป
    จงึประกาศมาเพื�อทราบโดยทั�วกนั
                                                              ประกาศ ณ วนัที� 12 พฤษภาคม 2564

                                                              นายกเทศบาลตําบลหมอนนาง

ขอ้มลู ณ 12/05/2564


