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คํานํา 
 

  แผนการดําเนินงาน ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.    
2562  ฉบับน้ี จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 โดยการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ องคการบริหารสวนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และหนวยงานอ่ืน ๆ ตลอดจนขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมเอง ที่ไดต้ังงบประมาณ
ดําเนินการในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

  จึงหวังเปนอยางย่ิงวาแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ฉบับน้ี คงจะเปนประโยชนใหกับผูที่เก่ียวของในการรับทราบแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมพัฒนาของหนวยงานตาง ๆ ที่จะดําเนินการในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม
ตลอดจนนําไปใชติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือใหเกิดประโยชน
ทั้งตอพ้ืนที่และประชาชนตอไป 
 
 
 
            องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
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ภาคผนวก 
- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  1 

บทนาํ 

 

 

 

 

 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 1 
 

สวนท่ี 1 
บทนํา 

***************************** 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548  ขอ 26 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ขอ 12 กําหนดใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นใหบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนพัฒนา 

  แผนการดําเนินงาน เปนแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่แสดงถึง     

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นประจําปงบประมาณน้ัน 
 

ลักษณะของแผนการดําเนินงาน 

  1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ (Action Plan) 

  2. เปนแผนที่จัดทําหลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 

  3. เปนแผนที่แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาและการ

ดําเนินงานจริง 

  4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินงานในพ้ืนที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

  1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  2. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นใหบรรลุวัตถุประสงค 

  3. เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีทิศทางและตามแผนพัฒนาฯ 

  4. เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได 

  5. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 

  6. เพ่ือใหเกิดการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานตางๆ 
 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548  ขอ 26 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ขอ 12 กําหนดใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ           

ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 2 
 

 

  2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น

ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ี ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ

เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 

แผนภูมิ 
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน ประจําป 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

  1. ชวยลดความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได เพราะมีแนวทางการ

แกไขปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานในอนาคต 

  2. ชวยในการตรวจสอบ ติดตามและควบคุมงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

  3. ชวยใหการบริหารงานขององคกรประหยัดเวลา แรงงาน เงินและทรัพยากรของหนวยงาน 

  4. การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่วางไว ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได 

 

 

..............................................................

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางฯ ตอนายก อบต. 

นายก อบต. ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา 

 

คณะกรรมการพัฒนา 
 



 

 

 
 

 

 

 

  

 

สวนที่  2 

บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 3 
 

สวนท่ี 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

------------------------------------- 
บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพฒันา 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทัง้หมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนวยดําเนนิงาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 แผนงานการเกษตร 
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
3        
1 
12 

 
4.29 
1.43 
17.14 

 
2,840,200 
2,217,700 
5,705,395 

 
13.74 
10.73 
27.61 

 
กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 

รวม 16 22.86 10,763,295 52.08  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบยีบชุมชน/สงัคม และการ
รักษาความสงบเรยีบรอย 
2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
6 
4 
- 
- 

 
 

8.57 
5.71 

- 
- 

 
 

150,000 
300,000 

- 
- 

 
 

0.74 
1.48 

- 
- 

 
 

สํานักงานปลัด 
สํานักงานปลัด 

 

รวม 10 14.28 450,000 2.22  
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
3.1 แผนงานการเกษตร 
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
3 
- 
1 

 
 

4.29 
- 

1.43 

 
 

50,000 
- 

20,000 

 
 

0.25 
- 

0.10 

 
 

กองสาธารณสุขฯ 
- 

กองสาธารณสุขฯ 
รวม 4 5.72 70,000 0.35  

ผด.01 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 4 
 

 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพฒันา 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทัง้หมด 

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนวยดําเนนิงาน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ี ภูมิปญญาทองถ่ินและเทิดทูน พิทักษ
รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
4.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห 
4.2 แผนงานงบกลาง 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
4.4 แผนงานการศึกษา 
4.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
4.6 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
1 
3 
5 
13 
3 
9 

 
 
 

1.43 
4.29 
7.14 
18.57 
4.29 
12.85 

 
 
 

100,000 
6,110,400 

175,000 
1,903,620 

70,000 
420,000 

 
 
 

0.49 
30.22 
0.86 
9.41 
0.35 
2.08 

 
 
 

สํานักงานปลัด 
สํานักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
สํานักงานปลัด 

กองสาธารณสุขฯ 
รวม 34 48.57 8,779,020 43.41  

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรม  
การทองเที่ยว การขนสง และเทคโนโลย ี
5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

รวม - - - -  
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสงัคม
ที่ดี 
6.1 แผนงานงบกลาง 
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
 
1 
5 
- 

 
 

1.43 
7.14 

- 

 
 

69,300 
534,500 

- 

 
 

0.34 
2.64 

- 

 
 

สํานักงานปลัดฯ 
สํานักงานปลัดฯ/กองคลัง 

รวม 6 8.57 603,800 2.98  
รวมทั้งสิน้ 70 100 20,666,115 100  

 

ผด.01 



 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  3 

แผนการดําเนินงาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 5 
 

สวนท่ี 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

--------------------------------- 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  :  ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร อบต.เมืองใหม  :  ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

    1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการกอสรางถนน 
คสล. จากบานหนอง
ชางตาย ถึงบานนาย
ประทีป ใหมทอง 
หมูที่ 6 ต.เมืองใหม   
อ.ราชสาสน  
จ.ฉะเชิงเทรา 

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร  
ระยะทางยาว 600 เมตร หนา
0.15 เมตร  หรอืคิดเปนพ้ืนที่
ดําเนินการไมนอยกวา
2,100.00 ตร.ม.  ลงไหลทาง
ลูกรังขนาดกวางตามสภาพของ
ถนน  

1,251,700 ม.6 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง        
 
 

     
 
 
 

2 
 
 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ถนนเมืองใหม –ไผขวาง 
ถึงศาลาประชาคม  
หมูที่ 1 ต.เมืองใหม   
อ.ราชสาสน  
จ.ฉะเชิงเทรา 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปน
พ้ืนที่ดําเนินการไมนอยกวา
1,600.00 ตร.ม.  ลงไหลทาง
ลูกรังขนาดกวางตามสภาพของ
ถนน  

951,500   ม.1 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง        
 
 
 

     

 
 

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 6 
 

    1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาคจาก
บานนายฤทธ์ิ – บาน
นายแดง หมูที ่2  
ต.เมืองใหม   
อ.ราชสาสน  
จ.ฉะเชิงเทรา 

ขนาดทอกวาง 110.00 มม.  
ระยะทางยาว 1,500 เมตร 

637,000 ม.2 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง        
 
 

     
 
 
 

 
 
 

 1.2 แผนงาน : การเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการขุดลอกคลอง
สงนํ้าเพ่ือการเกษตร หมู
ที่ 4 , 5 , 7 , 8 ตําบล
เมืองใหม 

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ลึก
2.00 เมตร ระยะทางยาว
24,000 เมตร 

2,217,700 หมูที่ 4, 5, 
7 ,8 ตําบล 
เมืองใหม 

กองชาง         
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 7 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  :  ยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตร อบต.เมืองใหม  :  ยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
2.1 แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชมุชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจัดกิจกรรม
ปกปอง สงบ สันติ 
สามัคคี ตามนโยบาย
รัฐบาล กระทรวง กรม 
จังหวัด และอําเภอ 

จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการ
ปกปอง สงบ สันติ สามัคค ี
ตามนโยบายรัฐบาล 
กระทรวง กรม จังหวัด และ
อําเภอ 

100,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

2 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 
บําบัดและฟนฟู
สมรรถภาพผูติดสาร 
เสพติด 

ดําเนินการจัดกิจกรรมดาน
การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด บําบัดและฟนฟู
สมรรถภาพผูติดสารเสพติด 

10,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

3 โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพองคกรสตรี
ตําบลเมืองใหม 

ฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
องคกรสตรีตําบลเมืองใหม 

10,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อพม. 

จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพ  อาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยประจําหมูบาน
(อพม.) 

10,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

 
 
 

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 8 
 

2.1 แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชมุชน (ตอ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะทํางานศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตําบล
เมืองใหม 

จัดอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพคณะทํางานศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบล
เมืองใหม 

10,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลเมืองใหม 

จัดกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลเมืองใหม 

10,000 สนง.อบต.
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

 
 
2.2 แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจัดฝกอบรม 
ทบทวน ศึกษาดูงาน อป
พร. และรักษาความสงบ
เรียบรอย 

จัดฝกอบรม ทบทวน 
ศึกษาดูงาน อปพร. และ
รักษาความสงบเรียบรอย 

100,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

2 โครงการรณรงคลด
อุบัติเหตุ ต้ังจุดตรวจ
ปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนในเขต
องคการบริหารสวนตําบล 

ต้ังจุดบริการประชาชน
ในชวงเทศกาลสําคัญหรือ
การรณรงคใหความรูใน
การปองกันอุบัติเหตุ 

70,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

 
 

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 9 
 

2.2 แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน (ตอ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการคาใชจายในการ
ชวยเหลือประชาชน 

ดําเนินการชวยเหลือ
ประชาชนโดยบรรเทา 
ความเดือดรอนใหแกผู
ประสบสาธารณภัยใน
พ้ืนที่ ภายในขอบอํานาจ 
หนาที่ตามกฎหมาย 

100,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            
 
 
 
 
 

4 โครงการอบรมปองกัน 
ระงับสาธารณภัย และ
จัดทําแผนปองกัน
ชวยเหลือผูประสบภัย
ธรรมชาติภัยแลง นํ้าทวม 
ลมพายุ กับภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชน 

จัดอบรมปองกัน ระงับ 
สาธารณภัย และจัดทํา
แผนปองกันชวยเหลือ
ผูประสบภัยธรรมชาติฯ 

30,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

2.3 แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - 
 

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

2.4 แผนงาน  : บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- 
 

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

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 10 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  :  ยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร อบต.เมืองใหม  :  ยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 
3.1 แผนงาน : การเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจัดซื้อพันธุไม 
เพ่ือตกแตงและปรับปรุง
สภาพแวดลอม 

จัดซื้อตนไม เพ่ือใชในการ
ตกแตงและปรับปรุง
สภาพแวดลอม 

20,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            
 
 

2 โครงการติดต้ังปายรักษ
สิ่งแวดลอม 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และ
คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเน่ือง
กับโครงการ สําหรับติดต้ัง
ปายรักษสิ่งแวดลอม  

15,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 โครงการฝกอบรมเพ่ือ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

จัดฝกอบรมเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

15,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3.2 แผนงาน : เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3.3 แผนงาน : สาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการรณรงคกําจัด
และคัดแยกขยะภายใน
ครัวเรือน 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในการรณรงคกําจัด
และคัดแยกขยะภายใน
ครัวเรือน 

20,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 11 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  :  ยุทธศาสตรที่ 4 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศกึษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ินและเทดิทูน พิทักษรกัษาสถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ยุทธศาสตร อบต.เมืองใหม  :  ยุทธศาสตรที่ 4 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและเทดิทูน พิทักษรกัษา
สถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
4.1 แผนงาน : สังคมสงเคราะห 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการฝกอบรมการฝก
อาชีพและศึกษาดูงานใหกับ
ผูสูงอายุ กลุมสตรี  กลุม
อาชีพ เด็ก เยาวชน และ
บุคคลทั่วไป 

จัดกิจกรรมฝกอาชีพและ
ศึกษาดูงานใหกับ
ผูสูงอายุ กลุมสตรี  กลุม
อาชีพ เด็ก เยาวชน และ
บุคคลทั่วไป 

100,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

     
 

       

 
4.2 แผนงาน : งบกลาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ จายเงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการสราง
หลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ ที่มีอายุ
60 ปบริบูรณขึน้ไป 

4,845,600 หมูที่ 1 - 9 
ตําบล 

เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

     
 

       
 
 
 
 

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ จายเงินอุดหนุนทั่วไป
สําหรับโครงการ
เสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ  

1,228,800 หมูที่ 1 - 9 
ตําบล 

เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            
 
 
 
 

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 12 
 

4.2 แผนงาน : งบกลาง (ตอ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จายเงินอุดหนุนทั่วไป
สําหรับสนับสนุนการ
สงเคราะหเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส ทีแ่พทย
ไดรับรองและทําการ
วินิจฉัยแลว และมีความ
เปนอยูยากจน หรือถูก
ทอดทิ้งขาดผูอุปการะ
ดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได 

36,000 หมูที่ 1 - 9 
ตําบล 

เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

 
 
4.3 แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการกีฬาตานภัย 
ยาเสพติดตําบลเมืองใหม 

จัดการแขงขันกีฬาตาน
ภัยยาเสพติด ตําบล 
เมืองใหม 

50,000 สนามกีฬา 
โรงเรียน 

วัดแสนภุมฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

     
 

       
 
 

2 โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ
ตําบลเมืองใหมสืบสาน
ประเพณีสงกรานต 

จัดกิจกรรมรดนํ้าขอพร
ผูสูงอายุ หมูที ่1 - 9 

50,000 หมูที่ 1 - 9 
ตําบล 

เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            
 
 

 

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 13 
 

4.3 แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ตอ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

จัดทําปายประชาสัมพันธ
รณรงคไมใหจดุพลุและ
ดอกไมไฟในงานประเพณี
ลอยกระทง 

30,000 สนง. อบต.
เมืองใหม 

 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการพานองทองธรรมะ จัดกิจกรรมเพ่ือศึกษา
ธรรมะตามวัดตางๆของ
เด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด (สพฐ.) 
โรงเรียนวัดแสนภุมฯ 
โรงเรียนวัดบางคา 
โรงเรียนวัดไผขวาง 

30,000 วัดตางๆใน
เขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

กอง
การศึกษาฯ 

            
 
 
 
 
 
 

5 โครงการแหเทยีนพรรษา จัดกิจกรรมแหเทียน 
ในเทศกาลวันเขาพรรษา 

15,000 วัดในตําบล 
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4.4 แผนงาน : การศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการเขาคายคุณธรรม
พัฒนาคุณธรรมเยาวชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดกิจกรรมเขาคาย
คุณธรรมพัฒนาคุณธรรม
เยาวชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) 
โรงเรียนวัดแสนภุมฯ 
โรงเรียนวัดบางคา 
โรงเรียนวัดไผขวาง 

30,000 วัดไผขวาง กอง
การศึกษาฯ 
 

     
 

       
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 14 
 

4.4 แผนงาน : การศึกษา (ตอ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการประชุมผูปกครอง
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3 แหง 

จัดประชุมผูปกครอง
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แหง ประจําป 

10,000 สนง.อบต.
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

3 โครงการสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กดวยศิลปะ 

จัดกิจกรรมดานศิลปะ
เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 สนง.อบต.
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

4 โครงการออกกําลังกายเด็ก
อนุบาล 3 ขวบ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมออกกําลังกาย
ตอนเชาใหเด็กอนุบาล 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 ศพด.รร.วัด
แสนภุมฯ 
ศพด.รร.วัด
บางคา 
ศพด.รร.วัด
ไผขวาง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            
 
 
 
 
 

5 เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ทองถิ่น(คาใชจายในการ
พัฒนาขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.) 
(โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา) 

สําหรับดําเนินการพัฒนา
ครูผูดูแลเด็ก และผูดูแล
เด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 3 คน 

9,000 ศพด.รร.วัด
แสนภุมฯ 
ศพด.รร.วัด
บางคา 
ศพด.รร.วัด
ไผขวาง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

 
 
 

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 15 
 

4.4 แผนงาน : การศึกษา (ตอ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาจดัการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก(รายหัว) 
(โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา) 

สําหรับจัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว) คนละ 
1,700 บาท 

93,500 ศพด.รร.วัด
แสนภุมฯ 
ศพด.รร.วัด
บางคา 
ศพด.รร.วัด
ไผขวาง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

7 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือ
เรียน คาอุปกรณการเรียน 
คาเครื่องแบบนักเรียน และ
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 
(โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา) 

สําหรับจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก คาหนังสือเรียน คา
อุปกรณการเรียน คา
เครื่องแบบนักเรียน และ
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
คนละ 1,130 บาท 

62,150 ศพด.รร.วัด
แสนภุมฯ 
ศพด.รร.วัด
บางคา 
ศพด.รร.วัด
ไผขวาง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

8 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
(โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา) 

คาอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

269,500 ศพด.รร.วัด
แสนภุมฯ 
ศพด.รร.วัด
บางคา 
ศพด.รร.วัด
ไผขวาง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

 
 

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 16 
 

4.4 แผนงาน : การศึกษา (ตอ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 คาอาหารเสริม (นม) 1. คาอาหารเสริม (นม)
สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล 
2. คาอาหารเสริม (นม)
สําหรับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ.) 

469,470 ศพด.รร.วัด
แสนภุมฯ 
ศพด.รร.วัด
บางคา 
ศพด.รร.วัด
ไผขวาง 
รร.วัดแสนภุมฯ 
รร.วัดบางคา 
รร.วัดไผขวาง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

     
 

       
 
 

10 โครงการคายภาษาอังกฤษ
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียนใหกับ
โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 

เงินอุดหนุนโครงการ
คายภาษาอังกฤษ
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน
ใหกับโรงเรียนวัดแสน
ภุมราวาส 

50,000 รร.วัดแสนภุมฯ กอง
การศึกษาฯ 

 

            
 
 
 
 
 

11 เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติใหกับ
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

เงินอุดหนุนโครงการจัด
งานวันเด็กแหงชาติ
ใหกับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ.) 

55,000 รร.วัดแสนภุมฯ 
รร.วัดบางคา 
รร.วัดไผขวาง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

 
 

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 17 
 

4.4 แผนงาน : การศึกษา (ตอ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 เงินอุดหนุนโครงการ
สงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยดานดนตรี
ใหกับโรงเรียนวัดแสนภุมรา
วาส 

เงินอุดหนุนโครงการ
สงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยดาน
ดนตรีใหกับโรงเรียนวัด
แสนภุมราวาส 

45,000 รร.วัดแสนภุมฯ กอง
การศึกษาฯ 

 

            

13 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน(สพฐ.) 
(โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา) 

คาอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ.) 

760,000 รร.วัดแสนภุมฯ 
รร.วัดบางคา 
รร.วัดไผขวาง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

     
 

       
 
 
 
 
 
 

 
4.5 แผนงาน : บริหารงานทัว่ไป  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจัดงานวันทองถิ่น
ไทย 

จัดพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที ่5 จัดกิจกรรม
ปลูกตนไมในพ้ืนที่ อบต.
เมืองใหม 

10,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

     
 

       
 
 
 
 
 

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 18 
 

4.5 แผนงาน : บริหารงานทัว่ไป (ตอ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจัดกิจกรรมในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ 

การดําเนินงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ เชน  คา
วัสดุในการตกแตงเวที
เชน โฟม สี ตะปู ธงชาติ
ธงสัญลักษณ ปาย
สัญลักษณ คาพานพุม
ถวายสักการะ 

35,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            
 
 
 
 
 
 
 

3 โครงการจัดกิจกรรมในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 

ดําเนินงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิต์ิพระบรม 
ราชินีนาถ เชน คาวัสดุใน
การตกแตงเวที เชน โฟม
สี ตะปู ธงชาติธง
สัญลักษณ สก. ปาย
สัญลักษณ สก. คาพาน
พุมถวายสักการะ 

25,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

4.6 แผนงาน : สาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการควบคุมและปองกัน
โรคไขเลือดออก 

จัดซื้อสารเคมีเพ่ือกําจัด
ยุงลายและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

30,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

     
 

       
 
 

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 19 
 

4.6 แผนงาน : สาธารณสุข (ตอ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอในชุมชน 

จัดซื้อวัคซีนปองกันโรค 
ยาคุมกําเนิด สนัุข แมว  

50,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            
 

3 โครงการเมืองนาอยู จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับ
การปรับปรุงภูมิทัศนและ
สุขภาพอนามัยของชุมชน 

20,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            
 
 

4 โครงการรณรงคดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
รณรงคในดานสาธารณสขุ
และสิ่งแวดลอม 

20,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

5 โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปฏิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี (เงินอุดหนุนสําหรับ
สํารวจขอมูลจาํนวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตว) 

สํารวจและขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมวในพ้ืนที่โดย
ทําการสํารวจปละ 2 ครั้ง
ครั้งแรกภายในเดือน
มีนาคม ครั้งที ่2ภายใน
เดือนสิงหาคม และเบิก
คาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติ 
งาน ตามจํานวนสุนัขและ
แมวที่ไดทําการสํารวจ ตัว
ละ 3บาท ตอครั้ง (ปละ6 
บาท/ตัว)  

7,890 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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4.6 แผนงาน : สาธารณสุข (ตอ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี (เงินอุดหนุนขับเคลื่อน
โครงการ) 

จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ
ในการฉีดเพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
ตัวละ 30บาท โดยจัดสรร
ตามจํานวนประชากร 
สุนัขและแมวทัง้ที่มี
เจาของและไมมีเจาของ 

22,110 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            
 

7 โครงการอบรมใหความรูเรื่อง
โรคติดตอและโรคไมติดตอ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชที่
เกี่ยวเน่ืองกับโครงการ 

10,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            
 
 

8 เงินอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข โดยจัดสรร
ใหชุมชน/หมูบาน 9 แหง
แหงละ 20,000 บาท 
เพ่ือขับเคลื่อนโครงการฯ
เชน คาใชจายในการ
พัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุขคาใชจาย
สําหรับการอบรม การ
ประชุม การสมัมนา ฯลฯ 

180,000 หมูที่ 1 - 9
ตําบล 

เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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4.6 แผนงาน : สาธารณสุข (ตอ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสขุภาพในระดับ
ทองถิ่น (สปสช.) 

ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพ้ืนที่ตามหลักเกณฑ 
และแนวทางทีส่ํานักงาน
หลักประกันสขุภาพ
แหงชาติกําหนด(สปสช.) 

80,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            
 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  :  ยุทธศาสตรที่ 5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเที่ยว และการขนสง  
ยุทธศาสตร อบต.เมืองใหม  :  ยุทธศาสตรที่ 5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรม การทองเทีย่ว การขนสง และเทคโนโลย ี
5.1 แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชมุชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

 
5.2 แผนงาน : สาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  :  ยุทธศาสตรที่ 6 : ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
ยุทธศาสตร อบต.เมืองใหม  :  ยุทธศาสตรที่ 6 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
6.1 แผนงาน : งบกลาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 เงินสมทบเขากองทุน
ประกันสังคม  

จายเงินสมทบเขากองทุน
ประกันสังคม ในอัตรา
รอยละ 5 ของประมาณ
การรายจายคาจาง
พนักงานจางที่ อบต.
จะตองจายใหแกพนักงาน
จางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป
ของ อบต.เมืองใหม 

69,300 สนง.อบต. 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

     
 

       

 
6.2 แผนงาน : บริหารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจัดการเลือกต้ัง
ทั่วไป/ซอม นายก อบต. 
และสมาชิกสภา อบต. 

จัดการเลือกต้ังกรณีครบ
วาระ ยุบสภากรณีแทน
ตําแหนงที่วางและกรณี
คณะกรรมการการ
เลือกต้ังสั่งใหมีการ
เลือกต้ังใหม และกรณี
อ่ืน ๆ  

294,500 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 
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6.2 แผนงาน : บริหารงานทัว่ไป (ตอ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 คาใชจายโครงการสนับสนุน
การเลือกต้ัง สว./สส. 

สนับสนุนการเลือกต้ัง 
สว./สส. กรณคีรบวาระ
ยุบสภากรณีแทนตําแหนง
ที่วางและกรณีคณะ 
กรรมการการเลือกต้ังสั่ง
ใหมีการเลือกต้ังใหม และ
กรณีอ่ืน ๆ  

50,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            
 
 
 
 
 
 

3 โครงการประชุมประชาคม
ทองถิ่น และสาํรวจความ
คิดเห็นจากประชาชนในการ
จัดทําแผนชุมชนและแผน 
พัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล ระดับหมูบานและตําบล 

ประชุมประชาคมระดับ
หมูบาน/ระดับตําบล และ
สํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน เพ่ือจัดทําแผน 
พัฒนาทองถิ่น และที่
เกี่ยวของกับการจัดทําแผน  

40,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            
 
 
 
 
 

4 โครงการฝกอบรมสัมมนา
เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
ทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ    
สําหรับคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  พนักงานสวน
ตําบล และลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบล
และการเดินทางไปทัศน
ศึกษาดูงานภายในประเทศ 

ฝกอบรมสัมมนาและ
เดินทางไปทัศนศึกษาดู
งานภายในประเทศเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรของ
ทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ     
 

100,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 
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6.2 แผนงาน : บริหารงานทัว่ไป (ตอ) 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 
พัสดุ และทะเบียนทรัพยสิน 

จัดทําแผนที่ภาษีพัสดุและ
ทะเบียนทรัพยสิน เพ่ือ
นําไปใชในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดของ อบต. 

50,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กองคลัง             

 
 
6.3 แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชมุชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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โครงการกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน  11  โครงการ 
ตามขอบัญญติังบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 5 โครงการ 
ยุทธศาสตร อบต.เมืองใหม  :  ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
1.3 แผนงาน : เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายใตวัดบางคา  หมูที่ 
1 ตําบลเมืองใหม 

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00
เมตร ระยะทางประมาณ 256
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร
พรอมลงลูกรังไหลทางตาม
สภาพ หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
เสรมิเหล็กไมนอยกวา
756 ตารางเมตร พรอมติดต้ัง
ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย 

428,300 ม.1 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง        
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

2 โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง  สายเลยีบคลอง
รองเหมือง  หมูที่ 8 
ตําบลเมืองใหม  

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 
เมตร ระยะทางประมาณ
630 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
เมตร  หรือมีปริมาตรของดิน
ลูกรังไมนอยกวา 491.40
ลูกบาศกเมตร พรอมติดต้ังปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย 

170,000 ม.8 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             
 
 
 
 
 
 

3 โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนนลูกรัง สาย
บานนางลําไย ใหมโสภา
หมูที่ 2 ตําบลเมืองใหม 

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00
เมตร ระยะทางประมาณ 110
เมตร หนาเฉลีย่ 0.40 เมตร 
หรือมีปริมาตรของดินลูกรังไม
นอยกวา 171.60 ลูกบาศกเมตร 

58,700 ม.2 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             
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1.3 แผนงาน : เคหะและชุมชน (ตอ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนนลูกรัง สาย
บานนายนงค  มิตรกัลยา 
หมูที่ 6 ตําบลเมืองใหม  

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00
เมตร ระยะทางประมาณ
150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30
เมตร  หรือมีปริมาตรของดิน
ลูกรังไมนอยกวา 176 
ลูกบาศกเมตร 

81,900 ม.6 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง        
 
 

     
 
 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร อบต.เมืองใหม  :  ยุทธศาสตรที่ 4 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและเทดิทูน พิทักษรกัษา
สถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
4.4 แผนงาน : การศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการกอสรางอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวน
ตําบลเมืองใหม หมูที่ 6  

กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก องคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม หมูที ่6 ตามแบบ
เลขที่ สถ.ศพด.1    

1,650,000 ม.6 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง        
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 27 
 

ตามรายการโอนต้ังจายรายการใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 6 โครงการ 
ยุทธศาสตร อบต.เมืองใหม  :  ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
1.3 แผนงาน : เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการกอสรางศาลา
ประชาคม หมูที ่6 ตําบล
เมืองใหม   

ขนาดกวาง  6  เมตร  ยาว  13  
เมตร พรอมติดต้ังปายโครงการ
จํานวน  1  ปาย   

420,000 ม.6 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง        
 
 

     
 
 

2 โครงการขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาคตอ
จากประปาเดิม หมูที่ 9 
ถึง หมูที่ 2 ตําบล 
เมืองใหม   

ขนาดทอ 160 มิลลิเมตร   
ยาวประมาณ 1,770 เมตร  
พรอมติดต้ังปายโครงการ
จํานวน  1  ปาย 

1,248,000 ม.9 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             
 
 
 
 

3 โครงการขยายเขต
ประปาสวนภูมภิาค สาย
บานผูใหญขวัญเรือน ถึง 
บานนายสพุนธ   
ใหมปยะ (ชวงบริเวณ
ทอประปาเดิม ถึง 
บริเวณบานผูใหญขาว)  
หมูที่ 5  ตําบลเมืองใหม  

ขนาดทอ 160 มม. ยาว
ประมาณ 200 เมตร  พรอม
ติดต้ังปายโครงการจํานวน  1  
ปาย 

177,295 ม.5 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             
 
 
 
 
 
 
 

4 โครงการจัดทําปายบอก
ทาง  ปายช่ือถนน,ซอย  
ตําบลเมืองใหม 

จัดทําปายบอกทาง  ปายช่ือ
ถนน,ซอย  พรอมติดต้ัง ใน
ตําบลเมืองใหม 

98,800 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             

 
 

ผด.02 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 28 
 

1.3 แผนงาน : เคหะและชุมชน (ตอ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการติดต้ังไฟทาง
สาธารณะแบบโซลา
เซลล ตําบลเมอืงใหม   

ติดต้ังไฟทางสาธารณะแบบ  
โซลาเซลล จํานวน 13 จุด 
พรอมติดต้ังปายโครงการ
จํานวน  1  ปาย 

490,000 หมูที่  1 , 
6 , 8 , 9   
ตําบล

เมืองใหม 

กองชาง        
 
 

     
 
 

6 โครงการติดต้ังปาย
เตือน , อุปกรณชะลอ
ความเร็ว   
ตําบลเมืองใหม   

ติดต้ังปายเตือน , อุปกรณ
ชะลอความเร็ว  ตําบลเมืองใหม   

100,000 ติดต้ัง หมู
ที่  1  ถึง 
หมูที่  9
ตําบล

เมืองใหม 

กองชาง             
 
 
 

 
โครงการที่ขอขยายเวลาเบิกจายเงินกรณียังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  จํานวน  1  โครงการ  
1.3 แผนงาน : เคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 โครงการกอสราง
ปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตสายไผขวาง – 
หมูที ่9 ตําบลเมืองใหม   

ปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวางประมาณ 4 เมตร 
ระยะทางประมาณ 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหลทาง
ตามสภาพ หรือมีพ้ืนที่ปูยาง
แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอย
กวา 2,000 ตารางเมตร พรอม
ติดต้ังปายประชาสัมพันธ
จํานวน  1  ปาย 

782,400 หมูที่ 9 
ตําบล 

เมืองใหม 

กองชาง             

ผด.02 




