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ค ำน ำ 

 
  แผนกำรด ำเนินงำน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่   ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๕9  ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยกำรรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมกำรพัฒนำของ
หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรำ และหน่วยงำนอื่น ๆ 
ตลอดจนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่เอง ที่ได้ตั้งงบประมำณด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมืองใหม่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 
 

  จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9  ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรรับทรำบแผนงำน โครงกำร
พัฒนำและกิจกรรมพัฒนำของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่จะด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่
ตลอดจนน ำไปใช้ติดตำมและประเมินผลแผนงำนโครงกำรพัฒนำและกิจกรรมกำรพัฒนำเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ทั้งต่อพ้ืนที่และประชำชนต่อไป 
 
 
 
            องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ 
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สำรบัญ 
เนื้อหำ           หน้ำ 
 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ 
      ๑.๑ บทน ำ         ๑ 
      ๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน    ๑ 
      ๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน     ๑ 
      ๑.๔ ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน      ๒ 
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
      ๕.๑ บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ     ๓-5 
      ๕.๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ     ๖-44 
 
 

ภำคผนวก 
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ 
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ 
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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ 
เรื่อง   แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 

---------------------------------------- 

           ด้วยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๗ ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
งบประมำณ ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนธันวำคมของปีงบประมำณ นั้น 

  บัดนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ ได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๕9  ตำมขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9  ต่อไป 

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 
     ประกำศ  ณ  วันที่    14   เดือนธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
 

 (ลงชื่อ)  
              (นำยสมชำย   ตันมำก) 
                       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ 
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ส่วนที่ ๑ 

บทน ำ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ควำมน ำ 
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๔๘ เป็นต้นมำนั้น นอกจำกจะก ำหนดให้
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำสำมปีแล้ว ยังก ำหนดให้
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนทุกปีงบประมำณอีกด้วย 
  “แผนกำรด ำเนินงำน” เป็นแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่แสดงถึง
รำยละเอียดของแผนงำน โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หน่วยรำชกำรส่วนกลำง  
ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ และหน่วยอื่น ๆ ที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ประจ ำปีงบประมำณนั้น โดยก ำหนดให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในเดือนธันวำคมของทุกปีหลังจำกท่ีงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีประกำศใช้แล้วหรือภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนำสำมปีเพ่ือให้ด ำเนินโครงกำรในปีงบประมำณนั้น 
๒. วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๒.๑ เพ่ือให้ทรำบแนวทำง แผนงำน โครงกำรหรือกิจกรรมทั้งหมดขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลและหน่วยงำนอื่นที่จะด ำเนินงำนในพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในปีงบประมำณนั้น 
  ๒.๒ เพ่ือให้มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่จะเข้ำมำ
ด ำเนินงำนในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  ๒.๓ เพ่ือจะท ำให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนงำน โครงกำรพัฒนำหรือกิจกรรมเมื่อสิ้น
ปีงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๓. ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๖ ได้ก ำหนดขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไว้
ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เป็นขั้นตอนที่คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซึ่งมี
หน้ำที่ในกำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนได้ท ำกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงำน โครงกำรหรือกิจกรรมที่จะมี
กำรด ำเนินกำรจริงในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซึ่งจะมีทั้งโครงกำรหรือกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจะด ำเนินกำรเอง และโครงกำร/กิจกรรมที่หน่วยงำนอ่ืนจะเข้ำมำด ำเนินกำรในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่ำว
ได้มำจำกกำรส ำรวจโครงกำร/กิจกรรมท่ีบรรจุอยู่ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรืองบประมำณรำยจ่ำย
เพ่ิมเติมที่ประกำศใช้แล้ว และจำกข้อมูลของหน่วยงำนอ่ืนที่มีโครงกำร/กิจกรรมด ำเนินกำรในพ้ืนที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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ขั้นตอนที่ ๒ กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

  เมื่อได้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมข้ันตอนที่ ๑  แล้ว  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ำมำรวบรวมจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  โดยจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ก ำหนดไว้ในแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำสำมปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน
ประกอบด้วยเค้ำโครง  ๒ ส่วน  คือ 
       

          ส่วนที่ ๑ บทน ำ    ประกอบด้วยลักษณะของแผนกำรด ำเนินงำน  วัตถุประสงค์  ขั้นตอน
กำรจัดท ำและประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่  ๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วยสรุปงบหน้ำแผนกำรด ำเนินงำน  และบัญชี 
โครงกำร/กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ ๓ กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน 
๑. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ำร่ำงแผน 

กำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือพิจำรณำ 
๒. คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนแล้วเสนอ

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำน
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำง
น้อยสำมสิบวัน 
๔. ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  ๔.๑ ท ำให้ทรำบแผนงำน โครงกำรหรือกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและหน่วยงำน
อ่ืนที่จะด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในปีงบประมำณนั้น 
  ๔.๒ ก่อให้เกิดกำรประสำนงำนในลักษณะบูรณำกำรระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับ
หน่วยงำนอื่นอันจะท ำให้กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๔.๓ เป็นเครื่องมือของผู้บริหำรในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและ 
มีประสิทธิภำพ 
  ๔.๔ เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร/กิจกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

----------------------------------- 
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ส่วนที่ ๒ 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
------------------------------------- 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินงำน 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจ 
๑.๑ ก่อสร้ำง บ ำรุงรักษำ ถนน สะพำน และระบบสำธำรณูปโภค 
๑.๒ ก่อสร้ำง ดูแล บ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำ 
๑.๓ กำรจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องรองรับกับกำรขยำยตัวของเมือง
หลวงและสนำมบินสุวรรณภูมิ 

 
9 
1 
- 

 
7.83 
0.87 

- 

 
2,205,426 
252,0๐๐ 

- 
 

 
11.55 
1.32 

- 

 
ส่วนโยธำ 
ส่วนโยธำ 

- 

รวม 10 8.70 2,457,426 12.87  
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๒.๑ กำรจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
๒.๒ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชำชน 
๒.๓ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

 
 
- 
๒ 
 

๓ 

 
 
- 

1.74 
 

2.60 

 
 
- 

8๕,๐๐๐ 
 

130,๐๐๐ 

 
 
- 

0.45 
 

0.68 

 
 
- 

ส ำนักงำนปลัด 
 

ส ำนักงำนปลัด 
รวม 5 4.34 215,๐๐๐ 1.13  

 
 
 
 

ผด.1 



แผนด ำเนินงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ หน้ำ 8 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินงำน 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 
๓.๑ ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๒ ส่งเสริมกำรบ ำบัดและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๓ ส่งเสริมงำนเฝ้ำระวังและป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๔ ส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยปฏิบัติกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
๓.๕ กำรจัดกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
 

๑ 
 

๑ 
- 
- 
 
- 

 
 

0.87 
 

0.87 
- 
- 
 
- 
 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
- 
- 
 
- 

 
 

0.08 
 

0.10 
- 
- 
 
- 

 
 

ส่วนสำธำรณสุข 
 

ส่วนสำธำรณสุข 
- 
- 
 
- 

รวม ๒ 1.74 ๓๕,๐๐๐ 0.18  
๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ 
ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๔.๑ กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพ่ือ
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนเชิงบูรณำกำร 
๔.๒ กำรสวัสดิกำรสังคม 
๔.๓ กำรส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 
๔.๔ กำรส่งเสริมกำรศึกษำ 
๔.๕ กำรส่งเสริมและบ ำรุงรักษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๔.๖ กำรส่งเสริม เทิดทูนพิทักษ์ รักษ์ ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 
4.7 กำรส่งเสริมกำรสำธำรณสุข 
 

 
 

๑ 
 

4 
2 

13 
4 
 

4 
9 

 
 

0.87 
 

3.48 
1.74 

11.30 
3.48 

 
3.48 
7.83 

 
 

5๐,๐๐๐ 
 

124,๐๐๐ 
100,๐๐๐ 

2,460,2๐๐ 
130,๐๐๐ 

 
72,๐๐๐ 

475,000 

 
 

0.26 
 

0.65 
0.52 

12.88 
0.68 

 
0.38 
2.49 

 
 

ส่วนกำรศึกษำฯ 
 

ส่วนกำรศึกษำฯ 
ส่วนกำรศึกษำฯ 
ส่วนกำรศึกษำฯ 
ส่วนกำรศึกษำฯ 
ส ำนักงำนปลัด/ 
ส่วนกำรศึกษำฯ 
ส่วนสำธำรณสุขฯ 

รวม ๓7 32.18 3,411,2๐๐ 17.86  
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ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินงำน 

๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม                 
กำรท่องเที่ยว และกำรขนส่ง 
๕.๑ กำรส่งเสริมกำรวำงแผน 
๕.๒ กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรขนส่ง 
๕.๓ กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 
๕.๔ กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
๕.๕ กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรม 

 
 
- 
- 
- 
๑ 
- 
 

 
 
- 
- 
- 

0.87 
- 

 
 
- 
- 
- 

๑๐,๐๐๐ 
- 

 
 
- 
- 
- 

0.05 
- 

 
 
- 
- 
- 

ส ำนักงำนปลัด 
- 

รวม 1 0.87 1๐,๐๐๐ 0.05  
๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคม
ที่ด ี
๖.๑ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
๖.๒ กำรส่งเสริมประชำธิปไตย 
๖.๓ กำรปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสำร 
๖.๔ กำรปรับปรุงและพัฒนำรำยได้ 
๖.๕ กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 
๖.๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน 
๖.๗ กำรก่อสร้ำง/กำรปรับปรุงสถำนที่ปฏิบัติงำน และกำรบ ำรุงรักษำ/
จัดหำวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 
๖.๘ กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

 
 

4 
๑ 
- 
๑ 

19 
๓ 

25 
 

๗ 

 
 

3.48 
0.87 

- 
0.87 

16.52 
2.61 

21.74 
 

6.09 

 
 

245,๐๐๐ 
1๐,๐๐๐ 

- 
๑๐๐,๐๐๐ 

9,477,774 
88,๐๐๐ 

1,720,6๐๐ 
 

1,330,000 

 
 

1.28 
0.05 

- 
0.52 

49.62 
0.46 
9.1 

 
6.96 

 
 

ส ำนักงำนปลัด 
ส ำนักงำนปลัด 

- 
ส่วนกำรคลัง 

ทุกส่วนรำชกำร 
ทุกส่วนรำชกำร 
ทุกส่วนรำชกำร 

 
ทุกส่วนรำชกำร 

รวม 60 52.17 ๑2,971,374 67.91  
รวมทั้งสิ้น 115 ๑๐๐ 19,10๐,๐๐๐ ๑๐๐  

 
 



แผนด ำเนินงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ หน้ำ 10 
 

 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ 

--------------------------------- 
 ๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจ 
    ๑.๑ แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : ก่อสร้ำง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน และระบบสำธำรณูปโภค 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9 

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 โครงกำรก่อสร้ำงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที่ 1 ต ำบลเมืองใหม่ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนค
สล.สำยบ้ำนนำยด ำรงค์ เอ่ียม
ก ำเนิด หมู่ที่ 1 ต ำบลเมืองใหม่ 
กว้ำงประมำณ 4 เมตรยำว
ประมำณ 39  เมตร หนำเฉลี่ย  
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่คสล.ไม่
น้อยกว่ำ 156 ตำรำงเมตร
ไหล่ทำงลูกรังตำมสภำพ 

99,800 ม.1 ส่วนโยธำ        
 
 

     
 
 
 

๒ 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที่ 4 ต ำบลเมืองใหม่ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนค
สล. สำยบ้ำนนำงแสง จิระศักดิ์ 
หมู่ที่ 4 ต ำบลเมืองใหม่ ขนำด
กว้ำงประมำณ 3 เมตร
ระยะทำงประมำณ 220 เมตร
หรือมีพ้ืนที่คสล.ไม่น้อยกว่ำ 
660 ตำรำงเมตร หนำเฉลี่ย 
0.15 เมตรไหล่ทำงตำมสภำพ 

419,000 ม.4 ส่วนโยธำ        
 
 
 
 

     

    

ผด.2 



แผนด ำเนินงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ หน้ำ 11 
 

 ๑.๑ แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน  : ก่อสร้ำง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน และระบบสำธำรณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓ โครงกำรก่อสร้ำงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที่ 9 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคสล. 
รับคอสะพำนข้ำมคลองท่ำลำด หมู่
ที่ 9 ต ำบลเมืองใหม่ ขนำดผิว
จรำจรกว้ำง  6 เมตร ระยะทำง
ประมำณ 48 เมตร หนำเฉลี่ย 
0.15 เมตร ไหล่ทำงหินคลุกตำม
สภำพ หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่ำ 288 ตำรำง
เมตร 

167,0๐๐ ม.9 ส่วนโยธำ             
 
 
 

๔ 
 
 

โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำหมู่ที่ 5 ต ำบล
เมืองใหม่ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำหมู่
ที่ 5 ต ำบลเมืองใหม่ งบประมำณ
ในส่วนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเมืองใหม่ จ ำนวน 
471,726 บำทและกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคพนมสำรคำม จ ำนวน 
219,139 บำท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 690,865 บำท 

471,726 ม.5 ส่วนโยธำ        
 
 
 

     

5 โครงกำรซ่อมแซมถนน
ในหมู่บ้ำนไผ่สอหมู่ที่ 9 
ต ำบลเมืองใหม่ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมถนนใน
หมู่บ้ำนไผ่สอหมู่ที่ 9 ต ำบลเมือง
ใหม่ ซ่อมแซมถนนลำดยำง AC 
หนำ 0.05 เมตร ซ่อมเป็นจุดๆ
จ ำนวนพื้นที่ 220 ตำรำงเมตร 

100,000 ม.9 ส่วนโยธำ             
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๑.๑ แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน  : ก่อสร้ำง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน และระบบสำธำรณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงกำรลงลูกรัง

ซ่อมแซมถนน พร้อม
วำงท่อ ข้ำมคลองไผ่
กลึง หมู่ที่ 2 ต ำบล
เมืองใหม่ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนลูกรัง
ขนำดกว้ำงประมำณ 3 เมตร 
ระยะทำงประมำณ 90 เมตร หนำ
เฉลี่ย 0.20 เมตรหรือมีปริมำตร
ลูกรังไม่น้อยกว่ำ 54  ลูกบำศก์
เมตร พร้อมวำงท่อคสล. ท่อขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 1.00 .x1.00 เมตร 
จ ำนวน 30 ท่อนจ ำนวน 1 จุด 
พร้อมลงลูกรังกลบหลังท่อ  
หมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองใหม่ 

185,9๐๐ ม.2 ส่วนโยธำ             
 
 
 

7 โครงกำรลงลูกรังขยำย
ไหล่ทำงถนนเส้นหนอง
ช้ำงตำยหมู่ที่ 6 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงลูกรังด้ำนขวำ
ขยำยไหล่ทำงถนนเส้นหนองช้ำง
ตำย จำกปำกทำงหนองช้ำงตำย 
หมู่ที่ 6 ต ำบลเมืองใหม่กว้ำงเฉลี่ย 
1 เมตร หนำเฉลี่ย 1.60 เมตร 
ระยะทำงประมำณ 850 เมตร
หรือมีปริมำตรลูกรังไม่น้อยกว่ำ 
1,360 ลูกบำศก์เมตร 

514,000 ม.6 ส่วนโยธำ             
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๑.๑ แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน  : ก่อสร้ำง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน และระบบสำธำรณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงกำรลงลูกรัง

ซ่อมแซมถนนสำยบ้ำน
บำงพุทรำซอย 5 หมู่ที่ 
8 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงลูกรังซ่อมแซม
ถนนสำยบ้ำนบำงพุทรำซอย 5 หมู่
ที่ 8 ต ำบลเมืองใหม่ ขนำดผิว
จรำจรกว้ำง 3 เมตร ระยะทำง
ประมำณ 250 เมตรหนำเฉลี่ย 
0.20 เมตรหรือมีปริมำตรลูกรังไม่
น้อยกว่ำ 150 ลูกบำศก์เมตร 

75,400 ม.8 ส่วนโยธำ             
 
 
 

9 โครงกำรลงลูกรัง
ยกระดับถนนหมู่ที่ 7 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงลูกรังยกระดับ
ถนนสำยบ้ำนนำยนิยมถึงที่นำย
บรรเจิด ใหม่สิงห์ หมู่ที่ 7 ต ำบล
เมืองใหม่ ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร
ระยะทำงประมำณ  295 เมตร
หนำเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมี
ปริมำตรลูกรังไม่น้อยกว่ำ 354 
ลูกบำศก์เมตร 

172,600 ม.7 ส่วนโยธำ             
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 ๑.๒ แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน  : ก่อสร้ำง ดูแล บ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 

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 โครงกำรปรับปรุง

ซ่อมแซมท่อระบำยน้ ำ
หมู่ที่ 7 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อระบำยน้ ำสำย
หนองอ้อ หมู่ที่ 7 ต ำบลเมือง
ใหม่ จ ำนวน 8 จุดๆละ 10 
ท่อนพร้อมลงลูกรังกลบหลังท่อ 
รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่
อบต.ก ำหนด 

252,000 ม.5 ส่วนโยธำ             
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๒.๒  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 
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 โครงกำรตำมนโยบำย
ของรัฐบำล กระทรวง 
กรม จังหวัด อ ำเภอ 

จัดกิจกรรมปกป้อง สงบ สันติ 
สำมัคคี 

๓๕,๐๐๐ ต ำบล 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

     
 

       

๒ โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด 

จัดกิจกรรมบ ำบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้
เสพยำเสพติด 

5๐,๐๐๐ ต ำบล 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 
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    ๒.๓  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 

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 โครงกำรสนับสนุนกำร

จัดตั้งจุดตรวจจุดพักรถ
และจุดบริกำรช่วง
เทศกำลปีใหม่และ
เทศกำลสงกรำนต์ 
ประจ ำปี ๒๕๕9 

เพ่ือให้ผู้ใช้รถ ในช่วงเทศกำล
มีควำมระมัดระวังมำกขึ้น 
และลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ 

70,๐๐๐ ม.๗ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๒ โครงกำรจัดกำรฝึกอบรม
และฝึกทบทวน 

ฝึกอบรมและทบทวน
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน 

3๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

     
 

       

๓ โครงกำรอบรมป้องกัน 
ระงับสำธำรณภัย และ
จัดท ำแผนป้องกัน  
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชำติภัยแล้ง น้ ำ
ท่วม ลมพำยุ กับภำครัฐ 
ภำคเอกชนและ
ประชำชน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำร  
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม 
ค่ำสมนำคุณวิทยำกรฝึกอบรม                                                                                                                                                                          
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 

3๐,๐๐๐ ต ำบล 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 
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๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 
     ๓.๑  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 
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 โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือ
กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ  
และสิ่งแวดล้อม 

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรม
ฝึกอบรม โดยจ่ำยเป็น
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง ค่ำ
เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทน
วิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับโครงกำร 

๑๕,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส่วน
สำธำรณสุข 

            

 
 
 

    ๓.๒  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : ส่งเสริมกำรบ ำบัดและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 

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 โครงกำรจัดซื้อพันธุ์ไม้ 

เพ่ือตกแต่งและปรับปรุง
สภำพแวดล้อม 
 
 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำต้นไม้ เพื่อใช้
ในกำรตกแต่งและปรับปรุง
สภำพแวดล้อม และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆที่เก่ียวเนื่องกับโครงกำร 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส่วน 
สำธำรณสุขฯ 
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๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษำสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 
    ๔.๑  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนเชิงบูรณำกำร 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 
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 
 

โครงกำรฝึกอบรมกำรฝึก
อำชีพและศึกษำดูงำน
ให้กับกลุ่มสตรี กลุ่ม
อำชีพ  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำ
ของรำงวัล และ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 

5๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส่วน 
กำรศึกษำ ฯ 
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๔.๒  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรสวัสดิกำรสังคม 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 

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 โครงกำรสงเครำะห์
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ใน
กำรด ำรงชีพตำมควำม
เหมำะสมที่อยู่ในเขต อบต.
เมืองใหม่ 

๒๔,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

            

2 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ
คุณภำพชีวิตผู้ยำกไร้ 
ยำกจนและไร้ที่พ่ึง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆในกำร จัด
กิจกรรมอบรม กำรส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพชีวิต 

50,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 

            

3 เงินอุดหนุนกำชำด
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนของ
กำชำดจังหวัด บรรเทำทุกข์
ให้แก่ประชำชน 

๒๐,๐๐๐ อ ำเภอฯ ส ำนักงำน 
ปลัด 

            

4 โครงกำรเยี่ยมบ้ำน
ผู้สูงอำยุคนพิกำร และ
เด็กแรกคลอด ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์
ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำอำหำร และเครื่องดื่ม ใน
กำรอบรมกำรศึกษำดูงำน
ค่ำตอบแทนกำรจัดเก็บข้อมูล
ผู้สูงอำยุและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำร 

30,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 
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๔.๓  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 

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 โครงกำรจัดแข่งขันกีฬำ 

หรือกรีฑำ 
 
 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำ 
หรือกรีฑำและส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขัน 

5๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส่วน
กำรศึกษำ ฯ 

 
 

           

๒ โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬำหมู่บ้ำน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดซื้ออุปกรณ์ กีฬำต่ำง ๆ
ให้กับหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน 
ในเขต อบต. และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับโครงกำร 

5๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส่วน
กำรศึกษำ ฯ 
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      ๔.๔  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรส่งเสริมกำรศึกษำ  

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 

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 โครงกำรที่อ่ำน
หนังสือพิมพ์ประจ ำ
หมู่บ้ำน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์ ให้กับหมู่บ้ำน 
ทุกหมู่บ้ำนในเขต อบต. 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆที่
เกี่ยวกับโครงกำร 

๔๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส่วน 
กำรศึกษำฯ 

            

๒ โครงกำรจัดซื้อวัสดุ
กำรศึกษำ 

จัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนกำร
สอนให้กับ ศพด. จ ำนวน ๓ 
แห่ง 

3๐,๐๐๐ -ศพด. 
วัดบำงคำ 
- ศพด. 
วัดแสนภุมฯ 
- ศพด. 
วัดไผ่ขวำง 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 

   
 
 

     
 

    

3 โครงกำรอำหำรเสริม
(นม) 

- จัดหำนมให้เด็กนักเรียน
อนุบำล ๓ ขวบ ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก อบต.เมืองใหม่  
จ ำนวน ๒๘๐ วัน 

120,๐๐๐ - ศพด. 
วัดบำงคำ 
- ศพด. 
วัดแสนภุมฯ 
- ศพด. 
วัดไผ่ขวำง 
 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 

    
 
 
 

        

 
 



แผนด ำเนินงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ หน้ำ 22 
 

 
 

      ๔.๔  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรส่งเสริมกำรศึกษำ (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 
4 โครงกำรอำหำรเสริม

(นม) 
๑. จัดหำนมให้เด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ 
จ ำนวน ๓ โรงเรียนจ ำนวน 
๒๖๐ วัน  
 

480,๐๐๐ - รร. 
วัดบำงคำ 
- รร. 
วัดแสนภุมฯ 
- รร. 
วัดไผ่ขวำง 
 

ส่วน
กำรศึกษำ

ฯ 

   
 
 
 

         

5 โครงกำรเงินอุดหนุน
อำหำรกลำงวัน 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับ
โรงเรียน สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน (สพฐ) ในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

1,000,๐๐๐ - รร. 
วัดบำงคำ 
- รร. 
วัดแสนภุมฯ 
- รร. 
วัดไผ่ขวำง 
 

ส่วน
กำรศึกษำ

ฯ 

            

6 โครงกำรเงินอุดหนุน
ให้กับโรงเรียนในเขต
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำนวันเด็กแห่งชำติให้
โรงเรียนวัดแสนภุมรำ-วำส 
โรงเรียนวัดบำงคำ และ 
โรงเรียนวัดไผ่ขวำง 

388,๐๐๐ รร.วัดบำงคำ 
รร. 
วัดแสนภุมฯ 
รร. 
วัดไผ่ขวำง 

ส่วน
กำรศึกษำ

ฯ 
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๔.๔  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรส่งเสริมกำรศึกษำ (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 
7 โครงกำรออกก ำลัง

กำยเด็กอนุบำล ๓ 
ขวบ ของ ศพด. 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์
กำรออกก ำลังกำย ชุดกีฬำ 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำร 

25,๐๐๐ - ศพด. 
วัดบำงคำ 
- ศพด. 
วัดแสนภุมฯ 
- ศพด. 
วัดไผ่ขวำง 
 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 

            

8 โครงกำรค่ำใช้จ่ำย
กำรบริหำรกำรศึกษำ 

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ค่ำอำหำรกลำงวัน ศพด. 
จ ำนวน ๓ แห่ง 
 

291,2๐๐ - ศพด. 
วัดบำงคำ 
- ศพด. 
วัดแสนภุมฯ 
- ศพด. 
วัดไผ่ขวำง 
 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 

            

9 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำผู้ดูแลเด็ก 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 3 
แห่ง 

6,000 - ศพด. 
วัดบำงคำ 
- ศพด. 
วัดแสนภุมฯ 
- ศพด. 
วัดไผ่ขวำง 
 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 
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๔.๔  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรส่งเสริมกำรศึกษำ (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 

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 โครงกำรประชุม

ผู้ปกครองนักเรียน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
3 ศูนย์ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์
สื่อต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ที่เก่ียวกับโครงกำร 

10,000 - ศพด. 
วัดบำงคำ 
- ศพด. 
วัดแสนภุมฯ 
- ศพด. 
วัดไผ่ขวำง 
 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 

            

11 โครงกำรรู้จักเด็กด้วย
บันทึกเล่มเล็ก 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์
สื่อต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ที่เก่ียวกับโครงกำร 

10,000 - ศพด. 
วัดบำงคำ 
- ศพด. 
วัดแสนภุมฯ 
- ศพด. 
วัดไผ่ขวำง 
 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 

            

12 โครงกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็ก
อนุบำล 3-5 ขวบ 
ของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กด้วยศิลปะ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์
สื่อต่ำงๆและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ที่เก่ียวกับโครงกำร 

30,000 - ศพด. 
วัดบำงคำ 
- ศพด. 
วัดแสนภุมฯ 
- ศพด. 
วัดไผ่ขวำง 
 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 
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๔.๔  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรส่งเสริมกำรศึกษำ (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 
13 โครงกำรปรับปรุง

ทัศนียภำพของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กท้ัง 3 
ศูนย์ฯ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์
ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวกับโครงกำร 

30,000 - ศพด. 
วัดบำงคำ 
- ศพด. 
วัดแสนภุมฯ 
- ศพด. 
วัดไผ่ขวำง 
 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 
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๔.๕  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรส่งเสริมและบ ำรุงรักษำ ศำสนำ ศิลป วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 

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 โครงกำรจัดงำนประเพณี

ลอยกระทง ประจ ำปี 
๒๕๕๘ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกิจกรรม  

50,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส่วน
กำรศึกษำ 

 

            

2 โครงกำรจัดงำนประเพณี
สงกรำนต์ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกิจกรรม 

50,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส่วน
กำรศึกษำ 

 

            

3 
 

โครงกำรจัดงำนประเพณี
แห่เทียนเข้ำพรรษำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกิจกรรม 

2๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส่วน
กำรศึกษำ 

 

            

4 โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ของ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว ฯ และ พระ
รำชเสำวนีย์ ของสมเด็จ
พระนำงเจ้ำ ฯ 
พระบรมรำชินีนำถ 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
สนับสนุนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ฯ และ พระรำชเสำวนีย์ ของ
สมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ 
พระบรมรำชินีนำถ 

๑๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 
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๔.6  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรส่งเสริม เทิดทูน พิทักษ์ รักษ์ชำติ ศำสนำ กษัตริย์ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 

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 โครงกำรจัดงำนวัน

ปิยมหำรำช 
ค่ำใช้จ่ำยในงำนพิธีวันปิย
มหำรำช เช่น ค่ำดอกไม้ใน
กำรจัดท ำพวงมำลำ ค่ำลวด 
ค่ำโฟม ค่ำจ้ำงเหมำและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 

๒,๐๐๐ ม.๑ - ๙ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๒ โครงกำรจัดงำนวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ 

ค่ำใช้จ่ำยในงำนวันเฉลิม
พระชนมพรรษำสมเด็จพระ
นำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ 

๒๕,๐๐๐ ม.๑ - ๙ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๓ โครงกำรจัดงำนวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวฯ 

-  ค่ำใช้จ่ำยในงำนวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวฯ 

๓๕,๐๐๐ ม.๑ - ๙ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๔ โครงกำรจัดงำนวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
พิธีถวำยรำชสักกำระ
พระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
รัชกำลที่ ๕ 

๑๐,๐๐๐ ม.๑ - ๙ ส ำนักงำน
ปลัด 
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๔.7  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรสำธำรณสุข  

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 

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 โครงกำรสมทบระบบ

หลักประกันสุขภำพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

ด ำเนินงำนและบริหำร
จัดกำรระบบหลักประกัน
สุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ตำมหลักเกณฑ์ 

๑๕๐,๐๐๐ รพ.สต.
เมืองใหม่ 

ส่วน
สำธำรณสุขฯ 

            

๒ โครงกำรรณรงค์ด้ำน
สำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

จ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
รณรงค์ในด้ำนสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

๒๐,๐๐๐ ม.๑ - ๙ ส่วน
สำธำรณสุขฯ 

     
 
 
 

       

๓ โครงกำรเมืองน่ำอยู่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ส ำหรับกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
และสุขภำพอนำมัยของ
ชุมชน  

๒๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส่วน
สำธำรณสุขฯ 

            

๔ โครงกำรควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

- จัดกิจกรรมป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  

2๐,๐๐๐ ม.๑ - ๙ ส่วน
สำธำรณสุขฯ 

     
 

       

๕ โครงกำรป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน 

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมใน
กำรป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ และจ่ำยเป็นค่ำ
วัสดุ อุปกรณ์ ค่ำตอบแทน 
ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม 
ค่ำวัคซีนป้องกันโรค ยำ
คุมก ำเนิด ท ำหมัน สุนัข 
แมว และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่
เกี่ยวเนื่องกับโครงกำร 

5๐,๐๐๐ ม.๑ - ๙ ส่วน
สำธำรณสุขฯ 
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๔.7  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรสำธำรณสุข  

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 

๗ โครงกำรอุดหนุนกำร
พัฒนำงำนสำธำรณสุข
มูลฐำนในเขต อบต. 

-เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำ
งำนสำธำรณสุขโดยจัดสรร
เป็นค่ำด ำเนินงำนของ อสม. 
ในเขตชุมชน/หมู่บ้ำน ตั้งไว้
หมู่บ้ำนละ ๑5,๐๐๐ บำท
แต่จะจ่ำยตำมจ ำนวน
งบประมำณท่ีกรมฯจัดสรร 
เพ่ือให้ อสม.ด ำเนินกำรใน 
๓ กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ กำร
พัฒนำศักยภำพ ด้ำน
สำธำรณสุข, กำรแก้ไข
ปัญหำสำธำรณสุข ในเรื่อง
ต่ำง ๆ ,กำรจัดบริกำร
สุขภำพเบื้องต้นในศูนย์
สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน 

135,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส่วน 
สำธำรณสุข 

            

๘ โครงกำรอุดหนุนชมรม
ผู้สูงอำยุต ำบลเมืองใหม่ 

- อุดหนุนงบประมำณให้กับ
ชมรมผู้สูงอำยุต ำบล 
เมืองใหม่ เพ่ือใช้จ่ำยในกำร
จัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพ
ชมรมผู้สูงอำยุและจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอำยุ 

3๐,๐๐๐ รพ.สต.
เมืองใหม่ 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 

      
 
 

      

 



แผนด ำเนินงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ หน้ำ 30 
 

 
๔.7  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรสำธำรณสุข  

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 

๙ โครงกำรอุดหนุนชมรม
อำสำสมัครสำธำรณสุข
ต ำบลเมืองใหม่ 

- อุดหนุนงบประมำณให้กับ
ชมรมอำสำสมัคร
สำธำรณสุขต ำบล 
เมืองใหม่ เพ่ือใช้จ่ำยในกำร
จัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพ
ชมรมอำสำสมัคร
สำธำรณสุขต ำบลเมืองใหม่ 

๓๐,๐๐๐ รพ.สต.
เมืองใหม่ 

ส่วน
สำธำรณสุขฯ 

      
 
 

      

๑๐ โครงกำรอุดหนุนชมรม 
ทูบีนัมเบอร์วันต ำบล 
เมืองใหม่ 

- อุดหนุนงบประมำณให้กับ
สถำนีอนำมัยต ำบลเมืองใหม่ 
เพ่ือใช้จ่ำยในกำรสนับสนุน 
ส่งเสริม กำรจัดกิจกรรมของ
ชมรมและพัฒนำศักยภำพ
กำรบริหำรชุมนุม 

๒๐,๐๐๐ รพ.สต.
เมืองใหม่ 

ส่วน
สำธำรณสุขฯ 
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๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยว และกำรขนส่ง 
      ๕.๔  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 

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 โครงกำรจัดกิจกรรม

ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจ ำต ำบลเมืองใหม่ 

สนับสนุนศูนย์บริกำรและ
ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตร 
ประจ ำต ำบล 

๑๐,๐๐๐ ศูนย์ฯ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

 
 
๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี 
      ๖.๑  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 
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 โครงกำรศูนย์ข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่เกี่ยวกับ
โครงกำร 

5,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 

           

๒ โครงกำรจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐำนระดับหมู่บ้ำน
และระดับต ำบล 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่ำตอบแทนหรือค่ำจ้ำง
กำรจัดเก็บและบันทึกข้อมูล 
ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่เกี่ยวกับ
โครงกำร 

5๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 
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๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี 
      ๖.๑  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 
3 โครงกำรประชุม

ประชำคมท้องถิ่นและ
ส ำรวจควำมคิดเห็นจำก
ประชำชนในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลระดับ
หมู่บ้ำนและระดับต ำบล 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ฝึกอบรม 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 

4๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 

           

4 โครงกำรอบต.เคลื่อนที่
ร่วมกับส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง (โครงกำร
จังหวัดเคลื่อนที่) 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำเช่ำเต็นท์ ค่ำจัดสถำนที่ 
ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำร 

150,000 พ้ืนที่ต ำบล 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 
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๖.๒  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค สิทธิเสรีภำพของประชำชน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 
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 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลือกตั้ง 

-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลือกตั้ง สอบต. สอบจ. สส. 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่ำพิธีกำรต่ำง ๆ และ
รำยจ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นต้อง
ใช้ และเก่ียวข้องกับกำร
เลือกตั้ง  

1๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

 
 
๖.๔  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรปรับปรุงและพัฒนำรำยได้ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 

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 โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษี 

พัสดุ และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดท ำแผนที่ภำษี พัสดุ 
และทะเบียนทรัพย์สิน 

๑๐๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส่วนกำรคลัง             
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   ๖.๕  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 
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 โครงกำรจัดกำรฝึกอบรม
และสัมมนำ ดูงำน แก่
ฝ่ำยบริหำร สมำชิกสภำ 
พนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง 

จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้ 
ศึกษำดูงำน ผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ พนักงำนส่วน
ต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์ค่ำ
พำหนะเดินทำง ค่ำเบี้ย
เลี้ยง ฯ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

     
 

       

๒ โครงกำรสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

สมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงำน
จ้ำงตำมอัตรำที่ส ำนักงำน
ประกันสังคมก ำหนด 

8๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

      
 

      

๓ โครงกำรสมทบกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(กบท.) 

สมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น(กบท.) 

๑4๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

     
 

       

4 เงินเดือนพนักงำนส่วน
ต ำบล 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่
พนักงำนส่วนต ำบล 

4,065,040 อบต. 
เมืองใหม่ 

ทุกส่วน
รำชกำร 

            

5 เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของ
พนักงำนส่วนต ำบล 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำร
ครองชีพชั่วครำวให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล   

48,00๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ทุกส่วน
รำชกำร 
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 ๖.๕  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 

6 ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงำนจ้ำง 

1,474,814 อบต. 
เมืองใหม่ 

ทุกส่วน
รำชกำร 

            

7 เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของ
พนักงำนจ้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำร
ครองชีพชั่วครำวให้แก่
พนักงำนจ้ำง   

156,00๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ทุกส่วน
รำชกำร 

            

8 เงินประจ ำต ำแหน่ง เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำ
ต ำแหน่งของพนักงำนส่วน
ต ำบล 

314,4๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

9 เงินอ่ืนๆ เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
ค่ำตอบแทนรำยเดือนของ
พนักงำนส่วนต ำบล 

67,200 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

10 เงินรำงวัลเกี่ยวกับกำร
สอบแข่งขัน  สอบ
คัดเลือก  หรือคัดเลือก 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินรำงวัล
ให้แก่คณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๑1 เงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รำงวัลประจ ำปี) 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน
ต่อผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
บริหำรจัดกำรกำรท ำงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพของ
พนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง 

250,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ทุกส่วน
รำชกำร 
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๖.๕  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 

 
 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 
๑2 ค่ำเช่ำบ้ำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน

ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลผู้มี
สิทธิที่ได้รับตำมระเบียบ 

164,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด/ส่วนกำร

คลัง/ส่วน
กำรศึกษำฯ/

โยธำ 

            

๑3 เงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตร 
 
 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตรของคณะ
ผู้บริหำร  พนักงำนส่วน
ต ำบล ที่มีสิทธิได้รับ 

50,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด/ส่วน
กำรคลัง 

            

๑4 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร 

ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆเช่น
ค่ำลงทะเบียนส ำหรับกำร
เข้ำร่วมประชุม สัมมนำหรือ
ศึกษำอบรมของพนักงำน
ส่วนต ำบล ลูกจ้ำง 
รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม 

๑5๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ทุกส่วน
รำชกำร 

            

15 เงินเดือนนำยก/รอง
นำยก 

เพ่ือจ่ำยให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 

๕๑๔,๐๘๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนัก 
งำนปลัด 
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 ๖.๕  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 

๑6 เงินค่ำตอบแทนประจ ำ
ต ำแหน่งนำยก/รอง
นำยก     

เพ่ือจ่ำยให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ 

๔๒,๑๒๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนัก 
งำนปลัด 

            

๑7 เงินค่ำตอบแทนพิเศษ
นำยก/รองนำยก 

เพ่ือจ่ำยให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่   

๔๒,๑๒๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนัก 
งำนปลัด 

            

๑8 เงินค่ำตอบแทน
เลขำนุกำรนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
ค่ำตอบแทนรำยเดือน
ให้แก่เลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองใหม่   

๘๖,๔๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนัก 
งำนปลัด 

            

19 เงินค่ำตอบแทนสมำชิก
สภำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    

เพ่ือจ่ำยให้แก่สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองใหม่   

๑,๗๑๓,๖๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนัก 
งำนปลัด 
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      ๖.๖  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 
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 โครงกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำร 
(โครงกำรวิจัย) 

จ้ำงองค์กรหรือสถำบันเพ่ือ
ส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรจำกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนัก 
งำนปลัด 

            

๒ ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงนอก
เวลำ  ค่ำอำหำรท ำกำร
นอกเวลำ   ให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบลและลูกจ้ำงท่ี
ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร 

28,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ทุกส่วน
รำชกำร 

            

๓ 
 

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำร
รับรองและพิธีกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรอง
ในกำรต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคลที่มำนิเทศงำน 
ตรวจงำน 

30,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 
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      ๖.๗  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรก่อสร้ำง/กำรปรับปรุงสถำนที่ปฏิบัติงำน และกำรบ ำรุงรักษำ/จัดหำ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้       

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 
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 ค่ำชดใช้ควำมเสียหำย
หรือสินไหมทดแทน 

ค่ำชดใช้กรณีอุบัติเหตุจำก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๑๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

      
 
 
 
 

      

๒ ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ
หรือซ่อมแซมโครงสร้ำง
ของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่
และทรัพย์สินอื่นๆช ำรุด
เสียหำยให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ 

90,0๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ทุกส่วน
รำชกำร 

            

๓ รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำ
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ
หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
และทรัพย์สินอื่น ๆ   

2๓๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ทุกส่วน
รำชกำร 

            

4 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่ต่ำง ๆ 
ของยำนพำหนะที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของ อบต. 

4๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 
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๖.๗  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรก่อสร้ำง/กำรปรับปรุงสถำนที่ปฏิบัติงำน และกำรบ ำรุงรักษำ/จัดหำ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้       

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 
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 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์
ต่ำง ๆ  เช่น   หลอดไฟฟ้ำ  
สำยไฟฟ้ำ  ปลั๊ก   สวิตช์
ไฟฟ้ำ ค่ำแบตเตอรี่ 

70,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด/ ส่วน
กำรศึกษำฯ/
ส่วนโยธำ 

            

6 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อจำน 
ช้อน ส้อม สบู่ ผงซักฟอก 
ไม้กวำด ผ้ำถูพ้ืน 

60,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด/ส่วน
กำรศึกษำ 

            

7 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ
ก่อสร้ำง  เช่น  ไม้  เหล็ก  
ปูน  ท่อน้ ำและอุปกรณ์
ประปำ   

310,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด/ส่วน

โยธำ 

            

8 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น 
น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเบนซิน 
น้ ำมันเครื่อง 

๑๕0,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด/ส่วน
โยธำ/ส่วน
สำธำรณสุข 

            

 
 
 
 
 
 
 



แผนด ำเนินงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ หน้ำ 41 
 

 
๖.๗  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรก่อสร้ำง/กำรปรับปรุงสถำนที่ปฏิบัติงำน และกำรบ ำรุงรักษำ/จัดหำ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้       

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 

9 ค่ำวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระดำษ
เขียนโปสเตอร์  พู่กัน และ
สี  ฟิล์ม  ค่ำล้ำง  อัด  
ขยำยรูปถ่ำย 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด/ส่วน
กำรคลัง/

ส่วน
กำรศึกษำฯ 

            

10 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำแผ่นบันทึก
ข้อมูล (Diskette Floppy 
Disk) หมึกพิมพ์ส ำหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
แป้นพิมพ์ (Key Board) 

๑30,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ทุกส่วน
รำชกำร 

            

11 ค่ำวัสดุกำรเกษตร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องมือ
กำรเกษตร  พันธุ์ไม้   ปุ๋ย  
ยำฆ่ำแมลง ต้นไม้ หญ้ำ 
วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
กำรเกษตร 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส่วนโยธำ             

12 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ
ส ำหรับใช้งำนกับเครื่องพ่น
หมอกควัน ค่ำวัคซีน  ยำ
ก ำจัดสุนัข  และอ่ืน ๆ 

15,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส่วน
สำธำรณสุข 
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๖.๗  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรก่อสร้ำง/กำรปรับปรุงสถำนที่ปฏิบัติงำน และกำรบ ำรุงรักษำ/จัดหำ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้       

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 

13 ค่ำวัสดุอ่ืน ๆ  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ
อ่ืนๆ ที่ไม่เข้ำลักษณะ
ประเภทหนึ่งประเภทใด 

4๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด/ส่วน
โยธำ/ส่วน
สำธำรณสุข 

            

14 ค่ำวัสดุส ำนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ กระดำษ ตรำยำง 
ปำกกำ ดินสอ แฟ้มต่ำง ๆ 

235,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ทุกส่วน
รำชกำร 

            

15 ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีบุนวม เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีบุ
นวมจ ำนวน 20 ตัวเพ่ือใช้
ในห้องประชุมองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ 

16,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักปลัด             

16 ค่ำจัดซื้อ
เครื่องโทรสำรแบบใช้
กระดำษธรรมดำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
เครื่องโทรสำรแบบใช้
กระดำษธรรมดำ  
จ ำนวน 1 เครื่อง 

18,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักปลัด             

17 ค่ำจัดซื้อตู้เอกสำร
บำนเลื่อนกระจกสูง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตู้เอกสำร
บำนเลื่อนโครงกำรจัดซื้อตู้
เอกสำรบำนเลื่อนกระจกสูง
ขนำดไม้น้อยกว่ำ 
90x45x183 ซม. (กว้ำงx
ลึกxสูง) จ ำนวน 4 ตู้ 

30,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 

            

 



แผนด ำเนินงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ หน้ำ 43 
 

 
๖.๗  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรก่อสร้ำง/กำรปรับปรุงสถำนที่ปฏิบัติงำน และกำรบ ำรุงรักษำ/จัดหำ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้       

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 

18 ค่ำจัดซื้อโต๊ะเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจ่ำยเป็นโต๊ะเครื่อง
คอมพิวเตอร์จ ำนวน 2ชุด 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 120 x 
60 x 75 ซม. 

8,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส่วน
กำรศึกษำฯ

,ส่วน
สำธำรณสุข 

            

19 ค่ำจัดซื้อโต๊ะพับโฟ
เมก้ำขำว 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะ
พับโฟเมก้ำจ ำนวน 10 ตัว
เพ่ือใช้ในห้องประชุม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองใหม่ 

20,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักปลัด             

20 ค่ำจัดซื้อโพเดียม เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโพ
เดียมจ ำนวน 2  ตัวเพ่ือใช้
ในกำรประชุมและกำรจัด
งำนโครงกำร/กิจกรรม
ต่ำงๆขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมืองใหม่ 

10,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักปลัด             
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๖.๗  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรก่อสร้ำง/กำรปรับปรุงสถำนที่ปฏิบัติงำน และกำรบ ำรุงรักษำ/จัดหำ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้       

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 

21 ค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 
1* (ขนำดจอไม่น้อย
กว่ำ 18.5 นิ้ว) 

ค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผลแบบที่ 1 *  
(ขนำดจอไม่น้อยกว่ำ 
18.5 นิ้ว)จ ำนวน  4 
เครื่องๆละ 23,000 บำท
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 
2558 

92,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักปลัด
,ส่วนกำรคลัง

,ส่วน
สำธำรณสุข 

            

22 ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด 
เลเซอร์/ชนิด LED สี 

ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
จ ำนวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐำนตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 
2558 

57,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักปลัด
,ส่วนกำรคลัง

,ส่วน
สำธำรณสุข 
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๖.๗  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรก่อสร้ำง/กำรปรับปรุงสถำนที่ปฏิบัติงำน และกำรบ ำรุงรักษำ/จัดหำ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้       

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 

23 ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 

ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  จ ำนวน 1 
เครื่องคุณลักษณะพ้ืนฐำน
เกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 
2558 
 

4,200 อบต. 
เมืองใหม่ 

 

ส่วนกำรศึกษำ
ฯ 

            

24 ค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 

ค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำขนำด 800 VA 
จ ำนวน  2 เครื่องๆละ 
3,100 บำทคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนเกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 
2558 

6,200 อบต. 
เมืองใหม่ 

 

ส่วนกำรคลัง             
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๖.๗  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรก่อสร้ำง/กำรปรับปรุงสถำนที่ปฏิบัติงำน และกำรบ ำรุงรักษำ/จัดหำ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้       

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 

25 โครงกำรติดตั้งผ้ำม่ำน
ปรับแสงแนวตั้งอำคำร
อเนกประสงค์องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมือง
ใหม่ 

-ม่ำนปรับแสงแนวตั้งชนิด
กัน UV  (หน้ำต่ำง)จ ำนวน 
10 จุด พ้ืนที่ 20.9 ตร.ม.
ตั้งไว้  26,800บำท 
-ผ้ำม่ำนประตู จ ำนวน 2 
จุดตั้งไว้ 2,400 บำท 
จ ำนวนพื้นที่ด ำเนินกำร 
36 ตำรำงเมตร 

29,200 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักปลัด             
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๖.๘  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดองค์กร 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 

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 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง

บริกำร 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง 
ๆ เช่น ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร คู่มือ
ต่ำง ๆ 

648,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ทุกส่วน
รำชกำร 

            

๒ ค่ำไฟฟ้ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ 300,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด/ส่วน

โยธำ 

            

๓ ค่ำน้ ำประปำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ 
 

30,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๔ ค่ำโทรศัพท์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ใน
กำรติดต่อรำชกำร 
 

14,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๕ ค่ำไปรษณีย์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรเลข  
ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตำ
ไปรษณียำกร ค่ำบริกำร
ต่ำงๆ 

22,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด/ส่วน
กำรคลัง 

            

 
 
 
 
 
 



แผนด ำเนินงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ หน้ำ 48 
 

๖.๘  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน : กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดองค์กร 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 
๖ ค่ำบริกำรทำงด้ำน

โทรคมนำคม 
เพ่ือจ่ำเป็นค่ำวิทยุติดตำม
ตัว ค่ำวิทยุสื่อสำร ค่ำ
สื่อสำรผ่ำนดำวเทียม 
 
 
 

๒๖,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

๗ เงินส ำรองจ่ำย เพ่ือจ่ำยในกรณีฉุกเฉิน
หรือมีควำมจ ำเป็นที่ต้อง
จ่ำย    

290,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ทุกส่วน
รำชกำร 

         
 

   

 
 
 
 
 

 
 


