
แผนการดําเนนิงาน 
(เพิ่มเตมิ คร้ังที่ 1) 

ประจําปงีบประมาณ 2561 

องค์การบรหิารสว่นตาํบลเมอืงใหม่ 
อําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 



          

คํานํา 
 

  แผนการดําเนินงาน ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.    
๒๕61  ฉบับน้ี จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 โดยการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ องคการบริหารสวนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และหนวยงานอ่ืน ๆ ตลอดจนขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมเอง ที่ไดต้ังงบประมาณ
ดําเนินการในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 

  จึงหวังเปนอยางย่ิงวาแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ฉบับน้ี คงจะเปนประโยชนใหกับผูที่เกี่ยวของในการรับทราบแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมพัฒนาของหนวยงานตาง ๆ ที่จะดําเนินการในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
ตลอดจนนําไปใชติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือใหเกิดประโยชน
ทั้งตอพ้ืนที่และประชาชนตอไป 
 
 
 
            องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

สารบญั 
เนื้อหา           หนา 
 

สวนที่ ๑ บทนํา 
      ๑.๑ บทนํา         ๑ 
      ๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน    ๑ 
      ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน     1 
      ๑.๔ ประโยชนของแผนการดําเนินงาน      ๒ 
สวนที่ ๒ บญัชีโครงการ/กิจกรรม 
      ๕.๑ บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ     ๓ - 4 
      ๕.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ     5 - 34 
 
 

ภาคผนวก 
- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แผนการดําเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 1 
 

       

สวนที่ ๑ 
บทนํา 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความนํา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 2๙ กันยายน 
๒๕59 เปนตนมาน้ันโดยจะกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ยังกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลตองจัดทําแผนการดําเนินงานทุกปงบประมาณอีกดวย 
  “แผนการดําเนินงาน” เปนแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลที่แสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล หนวยราชการสวนกลาง  
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยอ่ืน ๆ ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ประจําปงบประมาณน้ัน โดยกําหนดใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือไดรับแจงแผนงานโครงการจาก
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆที่ตองดําเนินงานในพ้ืนที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 
๒. วัตถุประสงคของแผนการดาํเนินงาน 
  ๒.๑ เพ่ือใหทราบแนวทาง แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมทั้งหมดขององคการบริหารสวน
ตําบลและหนวยงานอ่ืนที่จะดําเนินงานในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลในปงบประมาณน้ัน 
  ๒.๒ เพ่ือใหมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานตาง ๆ ที่จะเขามา
ดําเนินงานในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบล 
  ๒.๓ เพ่ือจะทําใหการติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการพัฒนาหรือกิจกรรมเมื่อสิ้น
ปงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
๓. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ ๒๖ ไดกําหนดขั้นตอนการจัดทํา
แผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลไวดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ ๑ การเกบ็รวบรวมขอมูล 
  เปนขั้นตอนที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งมี
หนาที่ในการจัดทํารางแผนการดําเนินงานไดทําการจัดเก็บรวบรวมขอมูลแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่จะมี
การดําเนินการจริงในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลซึ่งจะมีทั้งโครงการหรือกิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลจะดําเนินการเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอ่ืนจะเขามาดําเนินการในพ้ืนที่ โดยขอมูลดังกลาว
ไดมาจากการสํารวจโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยูในงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติมที่ประกาศใชแลว และจากขอมูลของหนวยงานอ่ืนที่มีโครงการ/กิจกรรมดําเนินการในพ้ืนที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล 
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ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทํารางแผนการดําเนนิงาน 

  เมื่อไดขอมูลโครงการ/กิจกรรมขั้นตอนที่ ๑  แลว  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนํามารวบรวมจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป  โดยจัดหมวดหมูให
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงานขององคการบริหารสวนตําบลที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสี่ป
ขององคการบริหารสวนตําบล โดยรางแผนการดําเนินงานประกอบดวยเคาโครง  ๒ สวน  คือ   

          สวนที่ ๑ บทนํา    ประกอบดวยลักษณะของแผนการดําเนินงาน  วัตถุประสงค  ขั้นตอน
การจัดทําและประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

สวนที่  ๒ บัญชีโครงการ/กจิกรรม ประกอบดวยสรุปงบหนาแผนการดําเนินงาน  และบัญชี 
โครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดําเนินงาน 
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนํารางแผน 

การดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือพิจารณา 
๒. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอ

นายกองคการบริหารสวนตําบลประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ทั้งน้ีใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยาง
นอยสามสิบวัน 
๔. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
  ๔.๑ ทําใหทราบแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลและหนวยงาน
อ่ืนที่จะดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลในปงบประมาณน้ัน 
  ๔.๒ กอใหเกิดการประสานงานในลักษณะบูรณาการระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับ
หนวยงานอ่ืนอันจะทําใหการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด 
  ๔.๓ เปนเครื่องมือของผูบริหารในการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 
  ๔.๔ เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

----------------------------------- 
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สวนที ่๒ 
บญัชีโครงการ/กิจกรรม 

------------------------------------- 
บญัชสีรปุจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดาํเนนิงาน (เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
องคการบรหิารสวนตาํบลเมืองใหม 

 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพฒันา 
จํานวนโครงการ 

ทีด่าํเนินการ 
คดิเปนรอยละของ
โครงการทัง้หมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คดิเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนวยดําเนนิงาน 

1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานการเกษตร 

 
13        
1 

 
59.09 
4.55 

 
2,232,700 

111,200 

 
58.39 
2.91 

 
กองชาง 
กองชาง 

รวม 14 63.64 2,343,900 61.30  
2. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการ
รักษาความสงบเรยีบรอย 
2.1 แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

2 
3 
- 

 
 

9.09 
13.63 

- 

 
 

110,000 
690,000 

- 

 
 

2.88 
18.04 

- 

 
 

กองชาง/สํานักงานปลัด 
กองชาง/สํานักงานปลัด 

 

รวม 5 22.72 800,๐๐๐ 20.92  
3. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.2 แผนงานการเกษตร 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
 

รวม - - - -  
 

ผด.01 
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพฒันา 
จํานวนโครงการ 

ทีด่าํเนินการ 
คดิเปนรอยละของ
โครงการทัง้หมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คดิเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนวยดําเนนิงาน 

4. ยทุธศาสตรการพฒันาดานการสงเสรมิคณุภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ี ภูมิปญญาทองถ่ินและเทดิทนู พทิกัษรกัษา
สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัรยิ 
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 
4.2 แผนงานงบกลาง 
4.3 แผนงานการศึกษา 
4.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
4.5 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
2 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

9.09 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

210,000 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

5.49 

 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
รวม 2 9.09 210,000 5.49  

5. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสรมิการลงทนุ พาณิชยกรรม  
การทองเทีย่ว การขนสง และเทคโนโลย ี
5.1 แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

รวม - - - -  
6. ยทุธศาสตรการพฒันาดานการบรหิารกิจการบานเมืองและสงัคม ทีด่ ี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
6.2 แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

 
1 
- 
 

 
4.55 

- 
 

 
๔๗๐,๐๐๐ 

- 
 

 
12.29 

- 
 

 
สํานักงานปลัดฯ 

รวม 1 4.55 ๔๗๐,๐๐๐ 12.29  
รวมทั้งสิน้ 22 ๑๐๐ 3,823,900 ๑๐๐  

 
 
 
 



แผนการดําเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 5 
 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน (เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

องคการบรหิารสวนตาํบลเมืองใหม 
--------------------------------- 

 ๑. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 
    ๑.๑ แผนงาน : เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการยกระดับถนน
ลูกรงั สายบานนางลําไย 
ใหมโสภา หมูที ่2 ตําบล
เมืองใหม 

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร  ระยะทางประมาณ 110 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร   

58,700 ม.2 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง        
 
 

     
 
 
 

๒ 
 
 

โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง สายคลองบาน 
ไผสอ หมูที่ 2 ตําบล
เมืองใหม 

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร ระยะทางประมาณ 350 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.30 เมตร 

140,000   ม.2 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง        
 
 
 

     

3 โครงการลงลูกรังสาย
บานนายสวัสด์ิ ลิ้มเจรญิ 
หมู 2 ต.เมืองใหม 

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร ระยะทาง 85 เมตร 
หนา 0.30 เมตร 

34,800 ม.2 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             

4 โครงการลงหินคลุกสาย
บานนายเพลิง ลิ้มเจรญิ 
หมู 2 ต.เมืองใหม 

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร  ระยะทาง 140 เมตร
หนา 0.20 เมตร 

108,400 ม.2 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             

 
 
 
 

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 6 
 

    ๑.๑ แผนงาน : เคหะและชุมชน(ตอ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการลงหินคลุก
ซอมแซมถนนสายบาน
นายประเสริฐ  
วงศชะอุม หมู 2  
ต.เมืองใหม 

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 120 เมตร หนา 
0.20 เมตร 

92,900 ม.2 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             

6 โครงการลงลูกรัง
ซอมแซมถนนสายบาน
นายนิคม ใหมผึ้ง หมูที ่
4 ต.เมืองใหม 

ขนาดผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 300 เมตร หนา 
0.20 เมตร 

82,600 ม.4 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             
 
 
 

7 โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายบานนาย
นงค ใหมผึ้ง หมู 5  
ต.เมืองใหม 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

405,000 ม.5 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             

8 โครงการยกระดับถนน
ลูกรัง จากบานหนอง
ชางตาย ถึงบานนาย
นงค มิตรกัลยา หมูที่ 
6 ตําบลเมืองใหม 

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว  150  เมตร  
หนา 0.30  เมตร 

81,900 ม.6 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             

9 โครงการกอสรางศาลา
ประชาคม หมูที่ 6 
ตําบลเมืองใหม 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร  
ยาว 13.00 เมตร  
จํานวน 1 แหง 

420,000 ม.6 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             

 

 

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 7 
 

๑.๑ แผนงาน  : เคหะและชมุชน (ตอ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการกอสรางถนน 
คสล. บานนายนิยม 
ใหมอินทร ถึงบานนาย
ประจักษ  ใหมสิงห หมู
ที่ 7 ตําบลเมืองใหม 

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 230 เมตร         
หนา 0.15 เมตร 

401,500 ม.7 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             

11 โครงการลงลูกรังถนน
สายเรียบคลองรอง
เหมือง ถึงประตูนํ้า
คลองชลประทาน  หมู
ที่ 8  ตําบลเมอืงใหม 

ผิวจราจรกวาง  3.00 เมตร 
ระยะทางยาว  630 เมตร  
หนา 0.20  เมตร 

170,000 ม.8 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             
 
 
 

12 โครงการลงลูกรัง
ซอมแซมถนน ซอย 5 
หมู 8 ต.เมืองใหม 

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 300 เมตร  
หนา 0.20 เมตร 

82,000 ม.8 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             

13 โครงการยกระดับถนน
หินคลุก  ซอย 1 หมู 8 
ต.เมืองใหม 

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร  
ระยะทางยาว 150 เมตร  
หนา 0.20 เมตร 

154,900 ม.8 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 8 
 

 1.2 แผนงาน : การเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการขุดลอกคลอง
จากชองลอดเหลี่ยม
สายเหนือวัดบางคาถึง
บริเวณถนนเมืองใหม – 
ไผขวาง หมูที่  1  
ต.เมืองใหม 

ขุดลอกคลอง ระยะทาง 587 
เมตร 

111,200 ม.1  
ตําบล 

เมืองใหม 

กองชาง             

 
 2. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 2.1 แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 

1 โครงการจัดทําปายบอก
ทาง ปายช่ือถนน,ซอย 
ตําบลเมืองใหม 

จัดทําปายบอกทาง ปายช่ือ
ถนน ทั้ง 9 หมูบาน 

100,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กองชาง             

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลเมืองใหม 

จัดกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลเมืองใหม 

10,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

 
 
 
 
 
  

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 9 
 

2.2 แผนงาน : การรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 

1 โครงการคาใชจายในการ
ชวยเหลือประชาชน 

ชวยเหลือผูประสบ 
สาธารณภัย  9 หมูบาน 

100,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

2 โครงการติดต้ังไฟทาง
สาธารณะแบบโซลาเซลล 
จํานวน 13 จดุ 

ติดต้ังไฟทางหมู 1,6,8,9 
ตําบลเมืองใหม 

490,000 หมู 1,6,8,9 
ตําบล 

เมืองใหม 

กองชาง             

3 โครงการติดต้ังปายเตือน,
อุปกรณชะลอความเร็ว 

ติดต้ังปายเตือน,อุปกรณ
ชะลอความเร็ว หมู 1-9  

100,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กองชาง             

 
4. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสรมิคณุภาพชีวิต การศึกษา ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีภมิูปญญาทองถ่ินและเทดิทนู พทิกัษรกัษาสถาบนั 
4.5 แผนงาน : สาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 
1 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ

การดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูบานละ 3 
โครงการ หมูบานละ 
20,000 บาท  
จํานวน 9 หมูบาน 

180,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

     
 

       

2 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ  
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี 

1.ฉีดวัคซีนสุนัข ปองกัน
โรคพิษสุนัขบา ปละ 1 
ครั้ง                 
 2. สํารวจและขึ้น
ทะเบียนสุนัขในพ้ืนที่  
ปละ 2 ครั้ง 

30,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 10 
 

 
6. ยทุธศาสตรการพฒันาดานการบรหิารกิจการบานเมืองและสงัคมทีด่ ี
6.1 แผนงาน : บรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมา

ณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 
1 โครงการกอสรางปาย

ประชาสัมพันธ (เหล็ก) 
ปายเหล็กประชาสัมพันธ
1 ปาย ขนาด 2.40 
เมตร x 4.80 เมตร สูง 
4.40 เมตร 1 ปาย 

180,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

     
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 11 
 

บญัชคีรภุณัฑ 
แผนการดาํเนนิงาน (เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบรหิารสวนตาํบลเมืองใหม 
--------------------------------- 

 ๑. ประเภทครุภณัฑงานบานงานครัว 
    ๑.๑ แผนงาน : สาธารณสุข 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียด 
ของครุภัณฑ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หนวย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ตูเย็น ตูเย็นขนาด 5 คิวปคฟุต  
1) ขนาดที่กําหนดเปนความ
จุภายในขั้นตํ่า 
2) ขนาดความจุไมนอยกวา 
5 คิวบิกฟุต เปนรุนที่ไดรับ
ฉลาก ประสทิธิภาพ เบอร5 
ของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย  
3) การจัดซือ้ตูเย็นขนาดอ่ืน
ใหพิจารณาถึงการประหยัด
พลงังานไฟฟาดวย
นอกเหนือจากการพิจารณา
ดานราคา 
จํานวน 1 ตู 

7,000 อบต. 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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๑.2 แผนงาน : บรหิารงานทั่วไป 
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียด 

ของครุภัณฑ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หนวย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ตูเก็บวัสดุงานบาน
งานครัว 

ตูเก็บวัสดุงานบานงานครัว        
จํานวน 1 ตู 
(โดยจัดหาตามราคาทองตลาด) 

10,000 อบต. 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

       
 
 

     
 
 
 

 
2. ประเภทครภุณัฑคอมพวิเตอร 
2.1 แผนงาน : สาธารณสุข 
ที่ ครุภัณฑ รายละ 

เอียดของครุภัณฑ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หนวย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ เครื่องคอมพิวเตอร -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี  
1) ในกรณีทีม่หีนวยความจําแบบ 
Cache Memory ขนาดไมนอย
กวา 2 MB โดยมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอย
กวา 3.8 GHz และมหีนวย
ประมวลผลดานกราฟก 
(Graphics Processing Unit) 

22,000    อบต. 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุข 
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ที่ ครุภัณฑ รายละ 
เอียดของครุภัณฑ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หนวย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ไมนอยกวา 8 แกน หรือ 2) ในกรณี
ที่มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB 
ตองมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไมนอยกวา 2.7 GHz  
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ 
โดยมีคณุลักษณะอยางใดอยางหน่ึง 
หรือดีกวา ดังน้ี  
1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักที่มหีนวย 
ความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ  
2) มหีนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ
ติดต้ังอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใชหนวยความจาํหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 
GB หรือ  
3) มหีนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ
ติดต้ังอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ 
Onboard Graphics ทีม่ี
ความสามารถในการใชหนวยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 1 GB  

          
 
 

     
 
 
 

 

ผด.02/1 



แผนการดําเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 14 
 

 

ที่ ครุภัณฑ รายละ 
เอียดของครุภัณฑ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หนวย 
งานรับ 

ผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  – มหีนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 
หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเกบ็ขอมลู (Hard Drive) 
ชนิด SATA หรอื ดีกวา ขนาดความจไุม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย  
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มแีปนพิมพและเมาส  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา 
มีContrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 
และมขีนาดไมนอย กวา 19 น้ิว จํานวน 
1 หนวย  จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 22,000 บาท 
โดยจัดหาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ประจําป พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 
เมษายน 2560 
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