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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 
เรื่อง   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

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

           ด้วยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕5๙ ข้อ ๒๗ ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี นั้น 
   

  บัดนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ ได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕60  ตำมขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕5๙ ข้อ ๒๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60  ต่อไป 

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 
     ประกำศ  ณ  วันที่    25   เดือนตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 

 (ลงชื่อ)     สมชำย  ตันมำก 
              (นำยสมชำย   ตันมำก) 
                       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ 
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ค าน า 
 

  แผนกำรด ำเนินงำน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่   ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕60  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. ๒๕60 
 

  จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕60  ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรรับทรำบแผนงำน โครงกำร
พัฒนำและกิจกรรมพัฒนำของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่จะด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่
ตลอดจนน ำไปใช้ติดตำมและประเมินผลแผนงำนโครงกำรพัฒนำและกิจกรรมกำรพัฒนำเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ทั้งต่อพ้ืนที่และประชำชนต่อไป 
 
 
 
            องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ 
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สารบัญ 

เนื้อหา           หน้า 
 

ส่วนที่ ๑ บทน า 
      ๑.๑ บทน ำ         ๑ 
      ๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน    ๑ 
      ๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน     ๑ 
      ๑.๔ ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน      ๒ 
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
      ๕.๑ บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ     ๓-5 
      ๕.๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ     ๖-45 
 
 

ภาคผนวก 
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ 
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ 
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ส่วนที่ ๑ 

บทน า 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความน า 
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๔๘ เป็นต้นมำนั้น นอกจำกจะก ำหนดให้
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำสำมปีแล้ว ยังก ำหนดให้
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนทุกปีงบประมำณอีกด้วย 
  “แผนการด าเนินงาน” เป็นแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่แสดงถึง
รำยละเอียดของแผนงำน โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หน่วยรำชกำรส่วนกลำง  
ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ และหน่วยอื่น ๆ ที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ประจ ำปีงบประมำณนั้น โดยก ำหนดให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในเดือนธันวำคมของทุกปีหลังจำกท่ีงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีประกำศใช้แล้วหรือภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนำสำมปีเพ่ือให้ด ำเนินโครงกำรในปีงบประมำณนั้น 
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  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. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๖ ได้ก ำหนดขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไว้
ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  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 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

  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 า    ประกอบด้วยลักษณะของแผนกำรด ำเนินงำน  วัตถุประสงค์  ขั้นตอน
กำรจัดท ำและประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่  ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วยสรุปงบหน้ำแผนกำรด ำเนินงำน  และบัญชี 
โครงกำร/กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการด าเนินงาน 
๑. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ำร่ำงแผน 

กำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือพิจำรณำ 
๒. คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนแล้วเสนอ

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำน
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำง
น้อยสำมสิบวัน 
๔. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  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 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

------------------------------------- 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินงาน 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    1.1 งำนบริหำรทั่วไป 
    1.2 งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร 
    1.3 งำนบริหำรงำนคลัง 

 
51 
1 

17 

 
27.27 
0.53 
9.09 

 
7,351,690 

10,0๐๐ 
1,400,700 

 

 
28.72 
0.04 
5.47 

 
ส ำนักงำนปลัด
ส ำนักงำนปลัด 

กองคลัง 

รวม 69 36.89 8,762,390 34.23  
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    2.1 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
    2.2 งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

 
7 
1 
 

 
3.74 
0.53 

 
170,000 

30,๐๐๐ 

 
0.66 
0.12 

 
ส ำนักงำนปลัด
ส ำนักงำนปลัด 

รวม 8 4.27 200,๐๐๐ 0.78  
3. แผนงานการศึกษา 
    3.1 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
    3.2 งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
 

 
20 
19 

 
10.70 
10.16 

 
1,118,460 
2,724,855 

 
4.37 
10.64 

 
กองกำรศึกษำฯ 
กองกำรศึกษำฯ 

รวม 39 20.86 3,843,315 15.01  
 
 

ผด.1 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินงาน 

4. แผนงานสาธารณสุข 
    4.1 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
    4.2 งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน 

 
2๑ 
๑ 
 

 
11.23 
0.54 

 

 
947,62๐ 

1๐,๐๐๐ 
 

 
3.70 
0.04 

 

 
กองสำธำรณสุขฯ 
กองสำธำรณสุขฯ 

 
รวม ๒2 11.77 957,62๐ 3.74  

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    5.1 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ 
    5.2 งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ 

 
4 
1 

 
2.14 
0.54 

 
415,000 

10,000 

 
1.62 
0.04 

 
กองกำรศึกษำฯ 
กองกำรศึกษำฯ 

 
รวม 5 2.68 425,0๐๐ 1.66  

6. แผนงานเคหะและชุมชน 
    6.1 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    6.2 งำนไฟฟ้ำถนน 

 
14 
7 

 
7.49 
3.74 

 
1,216,880 
3,699,700 

 

 
4.75 

14.45 

 
กองช่ำง 
กองช่ำง 

รวม 21 11.23 4,916,580 19.20  
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    7.1 งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 
     

 
6 

 
3.21 

 
235,000 

 
0.92 

 
กองกำรศึกษำฯ 

 
รวม 6 3.21 235,000 0.92  
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินงาน 

8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    8.1 งำนกีฬำและนันทนำกำร 
    8.2 งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

 
3 
4 
 

 
1.60 
2.14 

 

 
150,000 
125,000 

 
0.59 
0.49 

 
กองกำรศึกษำฯ 
กองกำรศึกษำฯ 

 
รวม 7 3.74 275,๐๐๐ 1.08  

9. แผนงานการเกษตร 
    9.1 งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ 

 
2 

 

 
1.07 

 
45,000 

 
0.18 

 
กองช่ำง 

รวม 2 1.07 45,000 0.18  
10. แผนงานการพาณิชย์ 
    10.1 งำนกิจกำรประปำ 
 

 
1 

 
0.54 

 
72,000 

 
0.28 

 
กองช่ำง 

รวม 1 0.54 72,000 0.28  
11. แผนงานงบกลาง 
    11.1 งำนงบกลำง 
 

 
7 

 
3.74 

 
5,868,095 

 
22.92 

 
ส ำนักงำนปลัด 

รวม 7 3.74 5,868,095 22.92  
รวมทั้งสิ้น 187 ๑๐๐ 25,60๐,๐๐๐ ๑๐๐  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ 
--------------------------------- 

 ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    ๑.๑ งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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 เงินเดือนนำยก/ 
รองนำยก 

เพ่ือจ่ำยให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 

๕๑๔,๐๘๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนัก 
งำนปลัด 

            
 

๒ 
 

เงินค่ำตอบแทนประจ ำ
ต ำแหน่งนำยก/ 
รองนำยก     

เพ่ือจ่ำยให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ 

๔๒,๑๒๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนัก 
งำนปลัด 

       
 
 

     

3 เงินค่ำตอบแทนพิเศษ
นำยก/รองนำยก 

เพ่ือจ่ำยให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่   

๔๒,๑๒๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนัก 
งำนปลัด 

            

4 เงินค่ำตอบแทน
เลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทน
รำยเดือนให้แก่เลขำนุกำร
นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเมืองใหม่   

๘๖,๔๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนัก 
งำนปลัด 

            

5 เงินค่ำตอบแทนสมำชิก
สภำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

เพ่ือจ่ำยให้แก่สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองใหม่   

๑,๗๑๓,๖๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนัก 
งำนปลัด 

            

6 เงินเดือนพนักงำนส่วน
ต ำบล 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่
พนักงำนส่วนต ำบล 

2,071,650 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนัก 
งำนปลัด 

            

 
 

ผด.2 
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    ๑.๑ งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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 เงินประจ ำต ำแหน่ง เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำ
ต ำแหน่งของพนักงำนส่วน
ต ำบล 

168,0๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            
 

8 ค่ำตอบแทนพนักงำน
จ้ำง  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงำนจ้ำง 

399,720 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

9 เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของ
พนักงำนจ้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครอง
ชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง   

24,00๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

10 เงินอ่ืนๆ เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทน
รำยเดือนของพนักงำนส่วน
ต ำบล 

84,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

11 เงินรำงวัลเกี่ยวกับกำร
สอบแข่งขัน  สอบ
คัดเลือก  หรือคัดเลือก 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินรำงวัล
ให้แก่คณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

12 ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงนอกเวลำ  
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ   
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและ
ลูกจ้ำงที่ได้รับค ำสั่งให้
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

10,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

13 ค่ำเช่ำบ้ำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบลผู้มีสิทธิที่
ได้รับตำมระเบียบ 

72,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 
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๑.๑ งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตร 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตรของคณะ
ผู้บริหำร  พนักงำนส่วนต ำบล 
ที่มีสิทธิได้รับ 

30,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            
 

15 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
เช่น ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร คู่มือต่ำง ๆ 

400,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

16 รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำร
รับรองและพิธีกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองใน
กำรต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคลที่มำนิเทศงำน ตรวจงำน 

30,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

17 ค่ำชดใช้ควำมเสียหำย
หรือสินไหมทดแทน 

ค่ำชดใช้กรณีอุบัติเหตุจำก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๑๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

18 โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด 

จัดกิจกรรมบ ำบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ 
ผู้เสพยำเสพติด 

5๐,๐๐๐ ต ำบล 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

19 โครงกำรจัดงำนวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดพิธี
ถวำยรำชสักกำระ
พระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
รัชกำลที่ ๕ 

๑๐,๐๐๐ ม.๑ - ๙ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

 
 



แผนด ำเนินงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ หน้ำ 13 
 

๑.๑ งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
20 โครงกำรจัดกิจกรรม

ศูนย์บริกำรและ
ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจ ำต ำบลเมืองใหม่ 

สนับสนุนศูนย์บริกำรและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ประจ ำต ำบล 

๑๐,๐๐๐ ศูนย์ฯ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

21 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว   
กำรศึกษำดูงำน  เพ่ือพัฒนำ
บุคลำกรของท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภำพ ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ  เช่น ค่ำเบี้ย
เลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำ
เช่ำที่พัก  

4๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

22 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเลือกตั้ง 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลือกตั้ง สอบต. สอบจ. สส. 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่ำพิธีกำรต่ำง ๆ และรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ และ
เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้ง  

5๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

23 โครงกำรจัดงำนวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวฯ 

ค่ำใช้จ่ำยในงำนวันเฉลิม 
พระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 

๓๕,๐๐๐ ม.๑ - ๙ ส ำนักงำน
ปลัด 
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๑.๑ งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 โครงกำรจัดงำนวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ 

ค่ำใช้จ่ำยในงำนวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ 

๒๕,๐๐๐ ม.๑ - ๙ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

25 โครงกำรจัดงำนวันปิย
มหำรำช 

ค่ำใช้จ่ำยในงำนพิธีวันปิย
มหำรำช เช่น ค่ำดอกไม้ใน
กำรจัดท ำพวงมำลำ ค่ำลวด 
ค่ำโฟม ค่ำจ้ำงเหมำและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 

๒,๐๐๐ ม.๑ - ๙ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

26 โครงกำรศูนย์ข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่เกี่ยวกับ
โครงกำร 

5,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 

           

27 โครงกำรอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ของ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว ฯ และ พระ
รำชเสำวนีย์ ของสมเด็จ
พระนำงเจ้ำ ฯ 
พระบรมรำชินีนำถ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยสนับสนุน
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 
และ พระรำชเสำวนีย์ ของ
สมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ 
พระบรมรำชินีนำถ 

๑๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 
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๑.๑ งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 โครงกำรประชุม
ประชำคมท้องถิ่นและ
ส ำรวจควำมคิดเห็นจำก
ประชำชนในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลระดับ
หมู่บ้ำนและระดับ
ต ำบล 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ใน
กำรฝึกอบรม ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ฝึกอบรม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 

4๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 

           

29 โครงกำรจัดกำร
ฝึกอบรมและสัมมนำ ดู
งำน แก่ฝ่ำยบริหำร 
สมำชิกสภำ พนักงำน
ส่วนต ำบลและพนักงำน
จ้ำง 

จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้ ศึกษำดู
งำน ผู้บริหำร สมำชิกสภำ 
พนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง 
ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์ค่ำพำหนะ
เดินทำง ค่ำเบี้ยเลี้ยง ฯ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

     
 

       

30 ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ
หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ   

15๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

31 ค่ำวัสดุส ำนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ กระดำษ ตรำยำง 
ปำกกำ ดินสอ แฟ้มต่ำง ๆ 

120,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 
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๑.๑ งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

32 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ  
เช่น   หลอดไฟฟ้ำ  สำยไฟฟ้ำ  
ปลั๊ก   สวิตช์ไฟฟ้ำ ค่ำ
แบตเตอรี่ 

10,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

33 ค่ำวัสดุงำนบ้ำน 
งำนครัว 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อจำน ช้อน 
ส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวำด 
ผ้ำถูพ้ืน 

20,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

34 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  
เช่น  ไม้  เหล็ก  ปูน  ท่อน้ ำ
และอุปกรณ์ประปำ   

10,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

35 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
อะไหล่ต่ำง ๆ ของ
ยำนพำหนะที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของ อบต. 

2๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

36 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล 
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเครื่อง 

๕0,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

37 ค่ำวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระดำษเขียน
โปสเตอร์  พู่กัน และสี  ฟิล์ม  
ค่ำล้ำง  อัด  ขยำยรูปถ่ำย 

5,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 
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๑.๑ งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

80,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

39 ค่ำวัสดุอ่ืน ๆ  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอื่นๆ 
ที่ไม่เข้ำลักษณะประเภทหนึ่ง
ประเภทใด 

1๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

40 ค่ำไฟฟ้ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ 332,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

41 ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำ
บำดำล 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำที่ใช้
ในส ำนักงำน โรงพัสดุ และ
อ่ืนๆ 

30,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

42 ค่ำบริกำรโทรศัพท์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ใน
กำรติดต่อรำชกำร 

14,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

43 ค่ำไปรษณีย์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรเลข  
ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตำ
ไปรษณียำกร ค่ำบริกำรต่ำงๆ 

7,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

44 ค่ำบริกำรสื่อสำรและ
โทรคมนำคม 

เพ่ือจ่ำเป็นค่ำวิทยุติดตำมตัว 
ค่ำวิทยุสื่อสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำน
ดำวเทียม 

40,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 
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๑.๑ งานบริหารทั่วไป 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

45 ค่ำจัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย 
โปรเจกเตอร์ 

ค่ำจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจกเตอร์ จ ำนวน 1 เครื่อง 
เกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ณ วันที่ 18 มีนำคม 2558 

33,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

46 ค่ำจัดซื้อ
จอรับภำพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้ำ 

ค่ำจัดซื้อจอรับภำพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 เครื่อง ขนำดเส้น
ทแยงมุม ขนำด 120 นิ้ว หรือ 72 
× 96 นิ้ว หรือ 84 × 84 นิว้ จอ
ม้วนเก็บ ในกล่องได้ บังคับ
จอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์หรือ
รีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้ำ
AC 220 โวลท ์50 เฮิรตซ์ 
เกณฑ์บัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ณ วันที่ 18 มีนำคม 2558 

12,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

47 ค่ำจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบ
ที่ 1* (ขนำดจอ
ไม่น้อยกว่ำ 18.5 
นิ้ว) 

ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผลแบบที่ 1 *  (ขนำด
จอไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว)จ ำนวน 1 
เครื่องๆละ 22,000 บำทโดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 
มีนำคม 2559 

22,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 
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๑.๑ งานบริหารทั่วไป 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

48 ค่ำจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
ชนิด เลเซอร์/
ชนิด LED สี 

ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สีจ ำนวน 1 เครื่องคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนำคม 
2559 

17,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

49 ค่ำบ ำรุงรักษำ
และปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือ
ซ่อมแซมโครงสร้ำงของครุภัณฑ์
ขนำดใหญ่และทรัพย์สินอื่นๆช ำรุด
เสียหำยให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ 

50,0๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

50 โครงกำรติดตั้งกัน
สำดอำคำร
เอนกประสงค์
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมือง
ใหม่ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งกันสำดอำคำร
เอนกประสงค์องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลเมือง
ใหม่  จ ำนวน 1 จุด ขนำด 12.00 
× 5.00 ม. หรือพ้ืนที่ด ำเนินกำรไม่
น้อยกว่ำ 60 ตำรำงเมตร  

195,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

51 รำยจ่ำยอื่น เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำยนอก ในกำรขอรับกำร
ประเมินประสิทธิภำพ
และ  ประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร  

30,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 
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๑.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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 โครงกำรจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐำน
ระดับหมู่บ้ำนและ
ระดับต ำบล 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่ำตอบแทนหรือค่ำจ้ำงกำรจัดเก็บ
และบันทึกข้อมูล ค่ำอำหำร 
เครื่องดื่ม ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆที่เกี่ยวกับ
โครงกำร 

1๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

      
 

      

 
1.3 งานบริหารงานคลัง 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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 เงินเดือนพนักงำน
ส่วนต ำบล 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่พนักงำน
ส่วนต ำบล 

600,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

กองคลัง             

2 เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของ
พนักงำนส่วนต ำบล 

42,0๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองคลัง             

3 ค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำน
จ้ำง 

310,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

กองคลัง             

4 เงินเพ่ิมต่ำง ๆ 
ของพนักงำนจ้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพ
ชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง   

45,00๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองคลัง             

5 ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงนอกเวลำ  
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ ให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงที่ได้รับ
ค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

5,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองคลัง             
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๑.3 งานบริหารงานคลัง 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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 ค่ำเช่ำบ้ำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบลผู้มีสิทธิที่ได้รับ
ตำมระเบียบ 

72,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองคลัง             

7 เงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตร 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตรของคณะผู้บริหำร  พนักงำน
ส่วนต ำบล ที่มีสิทธิได้รับ 

20,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองคลัง             

8 รำยจ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งบริกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง 
ๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร คู่มือต่ำง ๆ 

40,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองคลัง             

9 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไป
รำชกำร 

ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆเช่น
ค่ำลงทะเบียนส ำหรับกำรเข้ำร่วม
ประชุม สัมมนำหรือศึกษำอบรม
ของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 

3๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองคลัง             

10 โครงกำรจัดท ำแผน
ที่ภำษีพัสดุ และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำ
แผนที่ภำษี พัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

๑๐๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองคลัง             

11 ค่ำบ ำรุงรักษำ
และซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ   

2๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองคลัง             

12 ค่ำวัสดุส ำนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ กระดำษ ตรำยำง ปำกกำ 
ดินสอ แฟ้มต่ำง ๆ 

40,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองคลัง             
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๑.3 งานบริหารงานคลัง 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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 ค่ำวัสดุโฆษณำ
และเผยแพร่ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระดำษเขียน
โปสเตอร์  พู่กัน และสี  ฟิล์ม  ค่ำ
ล้ำง  อัด  ขยำยรูปถ่ำย 

10,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองคลัง             

14 ค่ำวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำแผ่นบันทึกข้อมูล 
(Diskette Floppy Disk) หมึกพิมพ์
ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
แป้นพิมพ์ (Key Board) 

30,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองคลัง             

15 ค่ำไปรษณีย์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรเลข  
ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตำไปรษณียำกร 
ค่ำบริกำรต่ำงๆ 

15,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

กองคลัง             

16 จัดซื้อตู้เอกสำร
เหล็ก 2 บำน  
ปิดเปิด  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เอกสำร
เหล็ก 2 บำน ปิดเปิด ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 91.4 *45.7*182.9 ซม.  
จ ำนวน  3 ตู้ๆ ละ 4,600 บำท  

13,800 อบต. 
เมืองใหม่ 

กองคลัง             

17 ค่ำจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด 
LED ขำวด ำ 

ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขำวด ำ (30 หน้ำ/
นำที) จ ำนวน 1 เครื่อง จ ำนวน  
7,900 บำท เกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนำคม  
2559 

7,900 อบต. 
เมืองใหม่ 

กองคลัง             
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 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    2.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 

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 โครงกำรจัดกำร

ฝึกอบรมและฝึก
ทบทวน 

ฝึกอบรมและทบทวน
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน 

3๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

     
 

       

2 โครงกำรสนับสนุนกำร
จัดตั้งจุดตรวจจุดพักรถ
และจุดบริกำรช่วง
เทศกำลปีใหม่และ
เทศกำลสงกรำนต์  

เพ่ือให้ผู้ใช้รถ ในช่วงเทศกำล
มีควำมระมัดระวังมำกขึ้น 
และลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ 

40,๐๐๐ ม.๗ ส ำนักงำน
ปลัด 

            

3 ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ   

2๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองคลัง             

4 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
อะไหล่ต่ำง ๆ ของยำนพำหนะ
ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ 
อบต. 

2๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

5 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล 
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเครื่อง 

10,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

6 ค่ำวัสดุอ่ืน ๆ  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอื่นๆ 
ที่ไม่เข้ำลักษณะประเภทหนึ่ง
ประเภทใด 

1๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 
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    2.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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 ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำ
หรือซ่อมแซมโครงสร้ำงของ
ครุภัณฑ์ขนำดใหญ่และ
ทรัพย์สินอื่นๆช ำรุดเสียหำยให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 

40,0๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

 

    2.2 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 

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 โครงกำรอบรมป้องกัน 

ระงับสำธำรณภัย และ
จัดท ำแผนป้องกัน  
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชำติภัยแล้ง น้ ำ
ท่วม ลมพำยุ กับ
ภำครัฐ ภำคเอกชนและ
ประชำชน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำร  
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม 
ค่ำสมนำคุณวิทยำกรฝึกอบรม                                                                                                                                                                          
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 

3๐,๐๐๐ ต ำบล 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 
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 3. แผนงานการศึกษา 
    3.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 

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 เงินเดือนพนักงำนส่วน

ต ำบล 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่
พนักงำนส่วนต ำบล 

692,960 อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

2 เงินประจ ำต ำแหน่ง เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง
ของพนักงำนส่วนต ำบล 

42,0๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำ 

            

3 ค่ำเช่ำบ้ำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบลผู้มีสิทธิที่
ได้รับตำมระเบียบ 

42,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

4 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตร 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตรของคณะ
ผู้บริหำร  พนักงำนส่วนต ำบล 
ที่มีสิทธิได้รับ 

20,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

5 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
เช่น ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร คู่มือต่ำง ๆ 

50,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

6 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร 

ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆเช่น
ค่ำลงทะเบียนส ำหรับกำรเข้ำ
ร่วมประชุม สัมมนำหรือศึกษำ
อบรมของพนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงรำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม 

3๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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    3.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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 เงินเดือนพนักงำนส่วน
ต ำบล 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่
พนักงำนส่วนต ำบล 

692,960 อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

8 ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ   

1๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

9 ค่ำวัสดุส ำนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ กระดำษ ตรำยำง 
ปำกกำ ดินสอ แฟ้มต่ำง ๆ 

40,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

10 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ  
เช่น   หลอดไฟฟ้ำ  สำยไฟฟ้ำ  
ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้ำ ค่ำแบตเตอรี่ 

10,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

11 ค่ำวัสดุงำนบ้ำน 
งำนครัว 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อจำน ช้อน 
ส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวำด 
ผ้ำถูพ้ืน 

40,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

12 ค่ำวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระดำษเขียน
โปสเตอร์  พู่กัน และสี  ฟิล์ม  
ค่ำล้ำง  อัด  ขยำยรูปถ่ำย 

5,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

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

25,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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 3.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
14 ค่ำไฟฟ้ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด อบต. 
เมืองใหม่  

5,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

15 ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ี เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเก้ำอ้ี พนักพิง
มีแขนขำเหล็กชุบโครเมี่ยม  
จ ำนวน 3 ตัว 

15,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

16 ค่ำจัดซื้อตู้เอกสำรเหล็ก เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตู้เอกสำรเหล็ก 
2 บำนปิด เปิด จ ำนวน 3 
หลัง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 91 x 
45 x 182 ซม. 

16,800 อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

17 ค่ำจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโต๊ะ
คอมพิวเตอร์จ ำนวน 3 ชุด 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 120 x 60 
x 75 ซม. 

12,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

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

ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำนประมวลผลแบบที่ 
1 *  (ขนำดจอไม่น้อยกว่ำ 
18.5 นิ้ว)จ ำนวน 1 เครื่องๆ
ละ 22,000 บำทโดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559 

22,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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    3.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
19 ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 

Multifunction 
ชนิด เลเซอร์/ชนิด 
LED สี 

ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สีจ ำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 
มีนำคม 2559 

17,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำ

ฯ 

            

20 ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขำวด ำ 

ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขำวด ำ (30 หน้ำ/
นำที) จ ำนวน 3 เครื่อง จ ำนวน  
7,900 บำท เกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนำคม  
2559 

23,700 อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำ

ฯ 

            

 

    3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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 เงินเดือนพนักงำนส่วน
ต ำบล 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีแก่
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก  

234,120 อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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    3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 เงินเดือนพนักงำนส่วน
ต ำบล 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีแก่
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก  

234,120 อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

3 ค่ำตอบแทนพนักงำน
จ้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
พนักงำนทั่วไปของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กท้ัง 2 แห่ง 

278,880 อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

4 เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของ
พนักงำนจ้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครอง
ชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ พนักงำนทั่วไปของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ัง 2 แห่ง   

30,00๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

5 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
เช่น ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร คู่มือต่ำง ๆ 

300,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

6 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร 

ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆเช่น
ค่ำลงทะเบียนส ำหรับกำรเข้ำ
ร่วมประชุม สัมมนำหรือ
ศึกษำอบรมของพนักงำนส่วน
ต ำบล ลูกจ้ำงรำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม 

1๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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 3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 

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 โครงกำรเข้ำค่ำย

คุณธรรมพัฒนำ
คุณธรรมเยำวชนตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 
สื่อต่ำงๆ ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับ
โครงกำร 

30,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

8 โครงกำรประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 3 แห่ง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 
สื่อต่ำงๆ ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับ
โครงกำร 

10,000 - ศพด. 
วัดบำงคำ 
- ศพด. 

 วัดแสนภุมฯ 
- ศพด. 
วัดไผ่ขวำง 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

9 โครงกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ด้วยศิลปะ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 
สื่อต่ำงๆ ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับ
โครงกำร 

20,000 - ศพด. 
วัดบำงคำ 
- ศพด. 

 วัดแสนภุมฯ 
- ศพด. 
วัดไผ่ขวำง 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

10 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรกำรศึกษำ 

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ค่ำอำหำรกลำงวัน ศพด. 
จ ำนวน ๓ แห่ง 
 

263,2๐๐ - ศพด. 
วัดบำงคำ 
- ศพด. 

 วัดแสนภุมฯ 
- ศพด. 
วัดไผ่ขวำง 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 

            



แผนด ำเนินงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ หน้ำ 31 
 

 

     3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ
ผู้ดูแลเด็ก 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
พัฒนำผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 3 
แห่ง 

6,000 - ศพด. 
วัดบำงคำ 
- ศพด. 

 วัดแสนภุมฯ 
- ศพด. 
วัดไผ่ขวำง 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 

            

12 ค่ำวัสดุกำรศึกษำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ 
กำรศึกษำ เช่น จัดซื้อวัสดุ  
อุปกรณ์สื่อกำรสอน เครื่อง
เล่นเสริมพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัย   

79,900 - ศพด. 
วัดบำงคำ 
- ศพด. 

 วัดแสนภุมฯ 
- ศพด. 
วัดไผ่ขวำง 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 

            

13 โครงกำรออกก ำลังกำย
เด็กอนุบำล ๓ ขวบ 
ของ ศพด. 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์
กำรออกก ำลังกำย ชุดกีฬำ 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำร 

25,๐๐๐ - ศพด. 
วัดบำงคำ 
- ศพด. 

 วัดแสนภุมฯ 
- ศพด. 
วัดไผ่ขวำง 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 

            

14 ค่ำวัสดุงำนบ้ำน 
งำนครัว 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อจำน ช้อน 
ส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวำด 
ผ้ำถูพ้ืน 

30,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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    3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงกำรอำหำรเสริม
(นม) 

๑. จัดหำนมให้เด็กนักเรียน
ศพด. จ ำนวน ๓ แห่ง 
 

478,755 - ศพด. 
วัดบำงคำ 
- ศพด. 

 วัดแสนภุมฯ 
- ศพด. 
วัดไผ่ขวำง 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 

            

16 โครงกำรเงินอุดหนุน
อำหำรกลำงวัน 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับ
โรงเรียน สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน (สพฐ) ในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 

784,000 - รร. 
วัดบำงคำ 
- รร. 

 วัดแสนภุมฯ 
- รร. 
วัดไผ่ขวำง 
 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 

            

17 โครงกำรส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย ด้ำนดนตรี  

เพ่ือใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กิจกรรมตำมโครงกำรส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ด้ำน
ดนตรี  

45,000 รร. 
 วัดแสนภุมฯ 
 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 

            

18 โครงกำรค่ำย
ภำษำอังกฤษเตรียม
ควำมพร้อมสู่ประชำคม
อำเซียน 

เพ่ือใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กิจกรรมตำมโครงกำรค่ำย
ภำษำอังกฤษเตรียมควำม
พร้อมสู่ประชำคมอำเซียน   

๕5,000 รร. 
 วัดแสนภุมฯ 
 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 
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     3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1๙ โครงกำรจัดงำนวันเด็ก
แห่งชำติ ให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

เพ่ือใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กิจกรรมตำมโครงกำรจัดงำน
วันเด็กแห่งชำติ ให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.   

45,000 - ศพด. 
วัดบำงคำ 
- ศพด. 

 วัดแสนภุมฯ 
- ศพด. 
วัดไผ่ขวำง 

ส่วน
กำรศึกษำฯ 

            

 
 
 

4. แผนงานสาธารณสุข 
    4.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 

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 เงินเดือนพนักงำนส่วน

ต ำบล 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่
พนักงำนส่วนต ำบล 

300,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

2 เงินประจ ำต ำแหน่ง เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง
ของพนักงำนส่วนต ำบล 

42,0๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

3 ค่ำตอบแทนพนักงำน
จ้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงำนจ้ำง 

286,920 อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

4 เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของ
พนักงำนจ้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครอง
ชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง   

12,00๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
สำธำรณสุขฯ 
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    4.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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 ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงนอกเวลำ  
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ   
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและ
ลูกจ้ำงที่ได้รับค ำสั่งให้
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

2,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

6 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
เช่น ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร คู่มือต่ำง ๆ 

20,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

7 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร 

ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆเช่น
ค่ำลงทะเบียนส ำหรับกำรเข้ำ
ร่วมประชุม สัมมนำหรือศึกษำ
อบรมของพนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำง รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม 

2๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

๘ โครงกำรควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

- จัดกิจกรรมป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  

4๐,๐๐๐ ม.๑ - ๙ กอง
สำธำรณสุขฯ 
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    4 .๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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 โครงกำรป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน 

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

1๐,๐๐๐ ม.๑ - ๙ กอง 
สำธำรณสุขฯ 

            

10 โครงกำรเมืองน่ำอยู่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ส ำหรับกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
และสุขภำพอนำมัยของชุมชน  

1๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

11 โครงกำรรณรงค์ด้ำน
สำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

จ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
รณรงค์ในด้ำนสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1๐,๐๐๐ ม.๑ - ๙ กอง
สำธำรณสุขฯ 

     
 
 
 

       

12 โครงกำรรณรงค์และ
ป้องกันโรคเอดส์ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในกำรรณรงค์และ
ป้องกันโรคเอดส์ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกับ
โครงกำร 

1๐,๐๐๐ ม.๑ - ๙ กอง
สำธำรณสุขฯ 
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     4.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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 ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ   

15,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง 
สำธำรณสุขฯ 

            

14 ค่ำวัสดุส ำนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ กระดำษ ตรำยำง 
ปำกกำ ดินสอ แฟ้มต่ำง ๆ 

10,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง 
สำธำรณสุขฯ 

            

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

20,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง 
สำธำรณสุขฯ 

            

16 ค่ำวัสดุอ่ืน ๆ  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอื่นๆ 
ที่ไม่เข้ำลักษณะประเภทหนึ่ง
ประเภทใด 

1๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง 
สำธำรณสุขฯ 

            

17 ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีพนักพิงมี
แขนขำเหล็กชุบ
โครเมี่ยม 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ี
พนักพิงมีแขนขำเหล็กชุบ
โครเมี่ยม จ ำนวน 1 ตัว  

4,2๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง 
สำธำรณสุขฯ 

            

18 ค่ำจัดซื้อโต๊ะเหล็ก เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะ
เหล็ก  ขนำด 5 ฟุต พร้อม
กระจก จ ำนวน 1 ตัว  

8,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง 
สำธำรณสุขฯ 
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     4.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงกำรพัฒนำงำน
สำธำรณสุขมูลฐำนใน
เขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

เพ่ือส ำหรับสนับสนุนกำร
พัฒนำงำนสำธำรณสุข โดย
จัดสรรเป็นค่ำด ำเนินงำน
ของอสม.ในเขตชุมชน/
หมู่บ้ำน โดยก ำหนดไว้หมู่บ้ำน 
ละ 7,500 บำท 

67,500 อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง 
สำธำรณสุขฯ 

            

๒0 โครงกำรอุดหนุนชมรม
อำสำสมัครสำธำรณสุข
ต ำบลเมืองใหม่ 

- อุดหนุนงบประมำณให้กับ
ชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุข
ต ำบล 
เมืองใหม่ เพื่อใช้จ่ำยในกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำศักยภำพ
ชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุข
ต ำบลเมืองใหม่ 

๓๐,๐๐๐ รพ.สต.
เมืองใหม่ 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

      
 
 

      

๒1 โครงกำรอุดหนุนชมรม 
ทูบีนัมเบอร์วันต ำบล 
เมืองใหม่ 

- อุดหนุนงบประมำณให้กับ
สถำนีอนำมัยต ำบลเมืองใหม่ 
เพ่ือใช้จ่ำยในกำรสนับสนุน 
ส่งเสริม กำรจัดกิจกรรมของ
ชมรมและพัฒนำศักยภำพกำร
บริหำรชุมนุม 

๒๐,๐๐๐ รพ.สต.
เมืองใหม่ 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

      
 
 

      

 
 
 



แผนด ำเนินงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่ หน้ำ 38 
 

     4.2 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 

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 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและ 

หล่อลื่น 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล 
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเครื่อง 

10,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

 

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    5.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 

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 เงินเดือนพนักงำนส่วน

ต ำบล 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่
พนักงำนส่วนต ำบล 

309,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

๒ ค่ำเช่ำบ้ำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบลผู้มีสิทธิที่
ได้รับตำมระเบียบ 

36,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

๓ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
เช่น ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร คู่มือต่ำง ๆ 

50,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

๔ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร 

ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆเช่น
ค่ำลงทะเบียนส ำหรับกำรเข้ำ
ร่วมประชุม สัมมนำหรือศึกษำ
อบรมของพนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำง รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม 

2๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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    5.2 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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 โครงกำรส่งเสริมเพ่ือ
พัฒนำศักยภำพให้แก่
องค์กรสตรีต ำบล 
เมืองใหม่ 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย 
วัสดุ  อุปกรณ์ ค่ำอำหำร และ
เครื่องดื่ม ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ใน
กำรจัดกิจกรรมกำรอบรม ให้
ควำมรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพ
กลุ่มสตรี  

1๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง 
กำรศึกษำ ฯ 

            

 
 

6. แผนงานเคหะและชุมชน 
    6.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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 เงินเดือนพนักงำนส่วน
ต ำบล 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่
พนักงำนส่วนต ำบล 

300,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

กองช่ำง             

2 เงินประจ ำต ำแหน่ง เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง
ของพนักงำนส่วนต ำบล 

42,0๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองช่ำง             

3 ค่ำตอบแทนพนักงำน
จ้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงำนจ้ำง 

308,880 อบต. 
เมืองใหม่ 

กองช่ำง             

4 เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของ
พนักงำนจ้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครอง
ชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง   

40,00๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองช่ำง             
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    6.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงนอกเวลำ  
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ   
ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและ
ลูกจ้ำงที่ได้รับค ำสั่งให้
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

5,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองช่ำง             

6 ค่ำเช่ำบ้ำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบลผู้มีสิทธิที่
ได้รับตำมระเบียบ 

36,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองช่ำง             

7 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
เช่น ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร คู่มือต่ำง ๆ 

50,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองช่ำง             

8 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร 

ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆเช่น
ค่ำลงทะเบียนส ำหรับกำรเข้ำ
ร่วมประชุม สัมมนำหรือศึกษำ
อบรมของพนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำง รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม 

3๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองช่ำง             

9 ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ   

40,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองช่ำง             
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    6.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 

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 ค่ำวัสดุส ำนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องเขียน

แบบพิมพ์ กระดำษ ตรำยำง 
ปำกกำ ดินสอ แฟ้มต่ำง ๆ 

25,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองช่ำง             

๑๑ ค่ำวัสดุก่อสร้ำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  
เช่น  ไม้  เหล็ก  ปูน  ท่อน้ ำ
และอุปกรณ์ประปำ   

๓๐0,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองช่ำง             

๑๒ ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล 
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเครื่อง 

10,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองช่ำง             

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

20,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองช่ำง             

๑๔ ค่ำวัสดุอ่ืน ๆ  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอื่นๆ 
ที่ไม่เข้ำลักษณะประเภทหนึ่ง
ประเภทใด 

1๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองช่ำง             

 6.๒ งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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 ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ  
เช่น   หลอดไฟฟ้ำ  สำยไฟฟ้ำ  
ปลั๊ก   สวิตช์ไฟฟ้ำ ค่ำแบตเตอรี่ 

๕0,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กองช่ำง             
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     6.๒ งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 ต ำบล
เมืองใหม่ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน 
คสล.สำยบ้ำนนำงแสง จิระศักดิ์ 
หมู่ที่ ๔ ต ำบลเมืองใหม่ ขนำด
ผิวจรำจรกว้ำง ๓ เมตร 
ระยะทำงประมำณ ๒๕๖ เมตร  
หนำเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่ำ ๗๖๘ ตำรำงเมตร 

๔๓๔,๔๐๐ ม.๔ กองช่ำง             

3 โครงกำรขยำยเขตท่อ
จ่ำยน้ ำประปำส่วน
ภูมิภำคหมู่ที่ 1 ต ำบล 
เมืองใหม่ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตท่อ 
จ่ำยน้ ำจำกบริเวณท่อประปำ
เดิมวัดบำงคำฝั่งซ้ำย ขนำดท่อ 
๑๑๐ มม. ยำว ๑,๐๐๐ เมตร 

๕๖๗,๒๐๐ ม.๑ กองช่ำง             

๔ โครงกำรขยำยเขตท่อ
จ่ำยน้ ำประปำส่วน
ภูมิภำคหมู่ที่ 5 ต ำบล 
เมืองใหม่ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตท่อ 
จ่ำยน้ ำจำกบริเวณท่อประปำ
เดิม ขนำดท่อ ๑๖๐ มม. ยำว 
๘๐๐ เมตร 

๕๙๗,๙๐๐ ม.๕ กองช่ำง             

๕ โครงกำรขยำยเขตท่อ
จ่ำยน้ ำประปำส่วน
ภูมิภำคหมู่ที่ 8 ต ำบล 
เมืองใหม่ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตท่อ 
จ่ำยน้ ำจำกบริเวณท่อประปำ
เดิม หน้ำที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน
หมู่ที่ ๘ – บริเวณสุดเขตบำง
พุทรำ ซอย ๕ ขนำดท่อ ๑๖๐ 
มม. ยำว ๑,๕๐๐ เมตร 

๑,๑๒๑,๐๐๐ ม.๘ กองช่ำง             
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     6.๒ งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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 โครงกำรขยำยเขตท่อ
จ่ำยน้ ำประปำส่วน
ภูมิภำคหมู่ที่ 9 ต ำบล 
เมืองใหม่ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตท่อ 
จ่ำยน้ ำจำกบริเวณท่อประปำ
เดิม ขนำดท่อ ๑๖๐ มม. ยำว 
๕๐๐ เมตร 

๓๗๓,๗๐๐ ม.๙ กองช่ำง             

๗ โครงกำรงำนปรับปรุง
ผิวจรำจรคอนกรีตสำย
ไผ่ขวำง – หมู่ที่ 9 
ต ำบลเมืองใหม่ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำง    
ปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีต
สำยไผ่ขวำง – หมูที่ ๙ ต ำบล
เมืองใหม่โดยปูยำงแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนำดกว้ำง
ประมำณ ๔ เมตร ระยะทำง
ประมำณ ๓๐๐ เมตร หนำ
เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทำง
ตำมสภำพ  

๕๕๕,๕๐๐ ม.๒ กองช่ำง             

 

 7. แผนงานสร้างความแข็มแข็งชุมชน 
    7.๑ งานส่งเสริมและสนับสนุนความแข็มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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 โครงกำรตำมนโยบำย
ของรัฐบำล กระทรวง 
กรม จังหวัด อ ำเภอ 

จัดกิจกรรมปกป้อง สงบ สันติ 
สำมัคคี 

๓๕,๐๐๐ ต ำบล 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 
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     7.๑ งานส่งเสริมและสนับสนุนความแข็มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒ โครงกำรตำมนโยบำยของ
รัฐบำล กระทรวง กรม 
จังหวัด อ ำเภอ 

จัดกิจกรรมปกป้อง สงบ สันติ 
สำมัคคี 

๓๕,๐๐๐ ต ำบล 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

     
 

       

๓ โครงกำรที่อ่ำน
หนังสือพิมพ์ประจ ำ
หมู่บ้ำน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์ ให้กับหมู่บ้ำน 
ทุกหมู่บ้ำนในเขต อบต. และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่เกี่ยวกับ
โครงกำร 

๔๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง 
กำรศึกษำฯ 

            

4 โครงกำรฝึกอบรมกำรฝึก
อำชีพและศึกษำดูงำน
ให้กับผู้สูงอำยุ กลุ่มสตรี 
กลุ่มอำชีพ  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำ
ของรำงวัล และ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 

10๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง 
กำรศึกษำ ฯ 

            

๕ โครงกำรเยี่ยมบ้ำน
ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และ
เด็กแรกคลอด ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์
ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำอำหำร และเครื่องดื่ม ใน
กำรอบรมกำรศึกษำดูงำน
ค่ำตอบแทนกำรจัดเก็บข้อมูล
ผู้สูงอำยุและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำร 

30,000 อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง 
กำรศึกษำฯ 
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    7.๑ งานส่งเสริมและสนับสนุนความแข็มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 

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 โครงกำรอุดหนุนชมรม

ผู้สูงอำยุต ำบลเมืองใหม่ 
- อุดหนุนงบประมำณให้กับ
ชมรมผู้สูงอำยุต ำบล 
เมืองใหม่ เพ่ือใช้จ่ำยในกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำศักยภำพชมรม
ผู้สูงอำยุและจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอำยุ 

3๐,๐๐๐ รพ.สต.
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

      
 
 

      

 

8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    8.๑ งานกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 

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 โครงกำรตำมนโยบำย

ของรัฐบำล กระทรวง 
กรม จังหวัด อ ำเภอ 

จัดกิจกรรมปกป้อง สงบ สันติ 
สำมัคคี 

๓๕,๐๐๐ ต ำบล 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

     
 

       

๒ โครงกำรกีฬำต้ำนภัย 
ยำเสพติดต ำบล 
เมืองใหม่ 
 
 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดโครงกำรแข่งขันกีฬำ
ภำยในต ำบล เช่น เงิน
รำงวัล โล่/ถ้วยรำงวัลประกำศ
เกียรติคุณค่ำตอบแทนผู้
ตัดสิน ค่ำเช่ำวัสดุ
อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำร   

10๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำ ฯ 
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    8.๑ งานกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 

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 โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำ

ร่วมกำรแข่งขันกีฬำ 
 
 
 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ส่งตัวแทนนักกีฬำต ำบลเมือง
ใหม่เข้ำร่วมกำรแข่ขันกีฬำ
ระดับกลุ่ม อปท. กีฬำระดับ
อ ำเภอ 

5๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำ ฯ 

 
 

           

 

    8.๒ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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
ผู้สูงอำยุต ำบลเมืองใหม่
สืบสำนประเพณี
สงกรำนต์ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกิจกรรม 

50,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

 

            

๒ โครงกำรจัดงำนสืบสำน
ประเพณีประเพณี 
ลอยกระทง  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกิจกรรม  

๓0,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

 

            

๓ โครงกำรพำน้องท่อง
ธรรมะ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกิจกรรม 

๓0,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

๔ โครงกำรจัดงำน
ประเพณีแห่เทียน
เข้ำพรรษำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกิจกรรม 

๑๕,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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9. แผนงานการเกษตร 
     9.๑ งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่า 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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 โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือ
กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมใน
กำรฝึกอบรมเพ่ือกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม โดยจ่ำยเป็น
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำ
เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทน
วิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกับ
โครงกำร  

๑๕,๐๐๐ ต ำบล 
เมืองใหม่ 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

     
 

       

๒ ค่ำวัสดุกำรเกษตร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องมือ
กำรเกษตร พันธุ์ไม้ ปุ๋ย ยำฆ่ำ
แมลง ต้นไม้ หญ้ำ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเกษตร  

๓๐,๐๐๐ ต ำบล 
เมืองใหม่ 

กองช่ำง      
 

       

 

10. แผนงานการพาณิชย์ 
     10.๑ งานกิจการประปา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 
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 ค่ำไฟฟ้ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของ
ระบบประปำหมู่บ้ำน ที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมืองใหม่  

๗๒,๐๐๐ ต ำบล 
เมืองใหม่ 

กองช่ำง      
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11. แผนงานงบกลาง 
     11.๑ งานงบกลาง 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 

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 โครงกำรสมทบกองทุน

ประกันสังคม 
สมทบกองทุนประกันสังคม
ของพนักงำนจ้ำงตำมอัตรำที่
ส ำนักงำนประกันสังคม
ก ำหนด 

8๕,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

      
 

      

๒ โครงกำรเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ 

เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอำยุสำมำรถ
ด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดย
เป็นผู้สูงอำยุที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองใหม่  

๔,๓๕๖,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

 

            

๓ โครงกำรเบี้ยยังชีพคน
พิกำร 

เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอำยุสำมำรถ
ด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดย
เป็นผู้สูงอำยุที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองใหม่  

๘๕๔,๔๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

 

            

๔ โครงกำรเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ใน
กำรด ำรงชีพตำมควำม
เหมำะสมที่อยู่ในเขต อบต.
เมืองใหม่ 

๓๖,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

            

5 เงินส ำรองจ่ำย เพ่ือจ่ำยในกรณีฉุกเฉินหรือมี
ควำมจ ำเป็นที่ต้องจ่ำย    

2๓๖,๖๙๕ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน 
ปลัด 
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    11.๑ งานงบกลาง 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60 

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 รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน เพ่ือด ำเนินงำนและบริหำร

จัดกำรระบบหลักประกัน
สุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ตำมหลักเกณฑ์ และ
แนวทำงท่ีส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ก ำหนด  

๑๕๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

      
 

      

๗ โครงกำรสมทบกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(กบท.) 

สมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

๑๕๐,๐๐๐ อบต. 
เมืองใหม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

     
 

       

 

 
  

 


