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การพัฒนาของหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ องคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา และ
หนวยงานอ่ืน ๆ ตลอดจนขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมเอง ท่ีไดตั้งงบประมาณดําเนินการในพ้ืนท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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และกิจกรรมพัฒนาของหนวยงานตาง ๆ ท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมตลอดจน
นําไปใชติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือใหเกิดประโยชนท้ังตอพ้ืนท่ี
และประชาชนตอไป 
 
 
 
            องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



สารบัญ 

 

เรื่อง                   หนา 

สวนท่ี  1 บทนํา 

  แผนการดําเนินงาน        1 

  ลักษณะของแผนการดําเนินงาน       1 

  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน      1 

  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน      1 

  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน       2 

สวนท่ี  2 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 

                    พ.ศ.2563 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ   3 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 แผนงานการเกษตร 
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ 

                                        เรียบรอย        3 

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  

                                        สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน      3 

3.1 แผนงานการเกษตร      
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.3 แผนงานสาธารณสุข    

  ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ  

                                      วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบัน 

                                      ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย     4 

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 
4.2 แผนงานงบกลาง  
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

   4.4 แผนงานการศึกษา 
4.5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
4.6  แผนงานสาธารณสุข 



         สารบัญ (ตอ)  

  ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  
                                        การทองเท่ียว การขนสง และเทคโนโลยี    4 

5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข    

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 4 

6.1 แผนงานงบกลาง  
6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

สวนท่ี  3 แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ   3 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     5 
1.2 แผนงานการเกษตร       9 
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน      9 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ 

                                        เรียบรอย        3 

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน     10 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน     11 
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    13

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
                                        สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน      3 

3.1 แผนงานการเกษตร           14 
3.2 แผนงานสาธารณสุข         15 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ  

                                      วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบัน 

                                      ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย     4 

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน     16 
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห      16 
4.3 แผนงานงบกลาง        17 
4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    18 

   4.5 แผนงานการศึกษา       19 
4.6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป      23  
4.7 แผนงานสาธารณสุข        26 

 
 
 
 



สารบัญ (ตอ)  

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  
                                        การทองเท่ียว การขนสง และเทคโนโลยี    4 

5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน     30 
5.2 แผนงานสาธารณสุข           30 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 4 

   6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป                       31 
  บัญชีครุภัณฑ         33 
   - ครุภัณฑการเกษตร       33 
   - ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      34 
   - ครุภัณฑงานบานงานครัว      35 
   - ครุภัณฑอ่ืน        36 
   - ครุภัณฑสํานักงาน       37 
   - ครุภัณฑคอมพิวเตอร       38 

โครงการกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ 

ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 6 ประกอบมติ    
ท่ีประชุมสภา สมันสามัญ สมัยท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                            40
  โครงการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน  2  โครงการ         
ท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 

 ประกอบมติท่ีประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     41 
  คาครุภัณฑกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพัน จํานวน 7 รายการ  
  ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 4 ประกอบมติท่ี
ประชุมสภา สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 
   - ครุภัณฑสํานักงาน                                                                      42 
   - ครุภัณฑงานบานงานครัว               43
  ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 6 ประกอบมติ    
ท่ีประชุมสภา สมันสามัญ สมัยท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562  
   - ครุภัณฑงานบานงานครัว               43
            
   
       



   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 

 
 

 

 

 

 

สวนที่  1 

บทนํา 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 1 
 

สวนที่ 1 
บทนํา 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 26 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ขอ 12 กําหนดใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินใหบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา 

  แผนการดําเนินงาน เปนแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีแสดงถึง     

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น 
 

ลักษณะของแผนการดําเนินงาน 

  1. เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ (Action Plan) 

  2. เปนแผนท่ีจัดทําหลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 

  3. เปนแผนท่ีแสดงถึงเปาหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาและการ

ดําเนินงานจริง 

  4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินงานในพ้ืนท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

  1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดใน

พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  2. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินใหบรรลุวัตถุประสงค 

  3. เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีทิศทางและตามแผนพัฒนาฯ 

  4. เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได 

  5. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 

  6. เพ่ือใหเกิดการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานตาง ๆ 
 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 26 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 12 กําหนดใหองคกรปกครอง   

สวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ           

ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน 
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  2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ

เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

  3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีออกประกาศใช

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน

และโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆท่ีตองดําเนินการ       

ในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

แผนภูมิ 
ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

  1. ชวยลดความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได เพราะมีแนวทางการ

แกไขปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงานในอนาคต 

  2. ชวยในการตรวจสอบ ติดตามและควบคุมงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

  3. ชวยใหการบริหารงานขององคกรประหยัดเวลา แรงงาน เงินและทรัพยากรของหนวยงาน 

  4. การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนท่ีวางไว ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได 

 

 

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

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางฯ ตอนายก อบต. 

นายก อบต. ประกาศเปนแผนการดําเนนิงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา 

 

คณะกรรมการพัฒนา 
 



 
 

 

  

 

สวนที่  2 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 3 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

------------------------------------- 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดาํเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยดําเนินงาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 แผนงานการเกษตร 
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
10        
1 
2 

 
13.51 
1.35 
2.70 

 
2,436,400 

322,000 
550,000 

 
17.48 
2.31 
3.95 

 
กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 

รวม 13 17.56 3,308,400 23.74  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย 
2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
6 
4 
1 
- 

 
 

8.11 
5.41 
1.35 

- 

 
 

150,000 
280,000 
30,000 

- 

 
 

1.07 
2.01 
0.21 

- 

 
 

สํานักงานปลัด 
สํานักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 

รวม 11 14.87 460,000 3.29  
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
3.1 แผนงานการเกษตร 
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
3 
- 
4 

 
 

4.05 
- 

5.41 

 
 

50,000 
- 

90,000 

 
 

0.36 
- 

0.64 

 
 

กองสาธารณสุขฯ 
- 

กองสาธารณสุขฯ 
รวม 7 9.46 140,000 1  

ผด.01 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 4 
 

 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด หนวยดําเนินงาน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษ
รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 
4.3 แผนงานงบกลาง 
4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
4.5 แผนงานการศึกษา 
4.6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
4.7 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
1 
2 
3 
4 
14 
5 
9 

 
 
 

1.35 
2.7 
4.05 
5.41 
18.92 
6.76 
12.16 

 
 
 

100,000 
40,000 

6,734,400 
145,000 

1,866,600 
90,000 

421,200 

 
 
 

0.72 
0.29 
48.31 
1.04 
13.39 
0.65 
3.02 

 
 
 

สํานักงานปลัด 
สํานักงานปลัด 
สํานักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
สํานักงานปลัด 

กองสาธารณสุขฯ 
รวม 38 51.35 9,397,200 67.42  

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  
การทองเท่ียว การขนสง และเทคโนโลยี 
5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

รวม - - - -  
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
5 
- 

 
6.76 

- 

 
634,500 

- 

 
4.55 

- 

 
สํานักงานปลัดฯ/กองคลงั 

รวม 5 6.76 634,500 4.55  
รวมท้ังส้ิน 74 100 13,940,100 100  

 

ผด.01 



 

 

 

สวนที่  3 

แผนการดําเนินงาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 
 
 
 
 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 5 
 

สวนที่ 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

--------------------------------- 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  :  ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร อบต.เมืองใหม  :  ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

    แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. สายเลียบสระ
หนองลาดควาย หมูท่ี 4 
ต.เมืองใหม   
อ.ราชสาสน  
จ.ฉะเชิงเทรา 
 

กอสรางถนน คสล.สายเลียบ
สระหนองลาดควายถึงบาน      
นายวิรชั อุทาสา                      
ขนาดกวาง 3 ม. ระยะทาง
ยาว 163 ม. 
 

324,400 ม.4 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง        
 
 

     
 
 
 

2 
 
 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเขาสระหนองใหญ  
หมูท่ี 1 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเขาสระหนอง
ใหญ หมูท่ี 1 ขนาด
กวาง 4 ม. ระยะทางยาว
190 ม.(ชวงท่ี 2)  
 

498,900   ม.1 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง        
 
 
 

     

 
 
 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 6 
 

    แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังจากคลองลอยถึง
เขตเมืองเกา หมูท่ี 5 

กอสรางถนนลูกรังจากคลอง
ลอยถึงเขตเมืองเกา 
ขนาดกวาง 3 ม. ระยะทาง
ยาว 395 ม. 
หนา 0.25 ม. 
 
 

131,000 ม.5 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง        
 
 

     
 
 
 

4 โครงการกอสรางไหล
ทางถนนเสนหนอง 
ชางตาย  
หมูท่ี 9 

กอสรางไหลทางถนนเสน  
หนองชางตาย หมูท่ี 9 ขนาด
กวาง 1 ม. ระยะทาง
ยาว 650  ม. 
 

467,000 ม.9 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             

5 โครงการขยายเขตไฟ
ทางถนนสายทุงรวง
ทอง ถึงหนองบัวหลวง      
หมูท่ี 7 
 

ขยายเขตไฟทางถนนสายทุง
รวงทอง ถึงหนองบัวหลวง 
หมูที 7  
 

100,000 ม.7 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             

6 โครงการติดตัง้ไฟฟา
สองสวาง(โซลาเซลล) 
หมูท่ี 3 
 

ติดตัง้ไฟฟาสองสวาง         
(โซลาเซลล) หมูท่ี 3 จาํนวน 
2 จุด 

75,400 ม.3 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง            
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 7 
 

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)                   

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการติดตั้งไฟฟา
สองสวางปากทางวัด
แสนภุมราวาส ถึงบาน
นายเขียน ใหมเมธี 
จากถนนฤทธิ์
ประศาสน ถึงบาน 
นางประไพ มณทักสิน 
หมูท่ี 4 
 

ติดตั้งไฟฟาสองสวางปากทาง
วัดแสนภุมราวาส ถึงบาน    
นายเขียน ใหมเมธี จากถนน
ฤทธิป์ระศาสน ถึงบานนาง
ประไพ มณทักสิน หมูท่ี 4 
ติดตั้งไฟฟาสองสวาง 2 สาย 
1.ปากทางวัดแสนภุมราวา
สถึงบานนายเขียน ใหมเมธี
ระยะทาง 900 ม. 
2.ถนนฤทธิป์ระศาสน ถึงบาน
นางประไพ มณทักสิน 
ระยะทาง 1,100 ม. 
 

150,000 ม.4 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             

8 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 หมูท่ี 8 ตําบล
เมืองใหม 
 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต    
เสริมเหล็ก ซอย 4 หมูท่ี 8 
ตําบลเมืองใหม ขนาดกวาง   
4 เมตร ยาว 40 เมตร    
หนา 0.15 เมตร 
 
 

140,800 ม.8 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง        
 
 

     
 
 
 

 
 
 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 8 
 

 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ)                   

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการยกระดับถนน
ลูกรัง จากบานหนอง
ชางตาย ถึงบาน    
นายนงค มิตรกัลยา 
หมูท่ี 6 ตําบลเมืองใหม 
 

ยกระดับถนนลูกรัง จากบาน
หนองชางตาย ถึงบาน      
นายนงค มิตรกัลยา หมูท่ี 6 
ตําบลเมืองใหม ขนาดกวาง  
3 เมตร ยาว 120 เมตร   
หนา 1.30 เมตร 
 

204,900 ม.6 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             

10 โครงการลงหินคลุก
ถนนสายไผสอ (ฝงทิศใต) 
หมูท่ี 9 
 

ลงหินคลุกถนนสายไผสอ    
(ฝงทิศใต) หมูท่ี 9 ตําบล
เมืองใหม ผิวจราจรกวาง     
3 เมตร ยาว 500 เมตร   
หนา 0.20 เมตร  
 
 

344,000 ม.9 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 9 
 

    แผนงาน : การเกษตร  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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
จากบานนางจรด   
แยมสรวล ถึงสะพาน
ยายเลิน วิหกเหิร      
หมูท่ี 7 ตําบลเมืองใหม 
 

ขุดลอกคลองจากบาน     
นางจรด  แยมสรวล          
ถึงสะพาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ยายเลิน วิหกเหิร หมูท่ี 7 
ตําบลเมืองใหม ระยะทาง
ประมาณ 1,830 ม. 
 

322,000 ม.7 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง        
 
 

     
 
 
 

 
 แผนงาน : เคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจัดทําปาย
บอกทาง ปายชื่อถนน
,ซอย ตําบลเมืองใหม 
 

จางเหมาจัดทําปายบอกทาง         
ปายชื่อถนน,ซอย          
ตําบลเมืองใหม พรอมติดตั้ง 
และคาใชจายเบ็ดเตล็ดตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของกับโครงการ 
 
 

100,000 ม. 1-9 
ตําบล

เมืองใหม 

กองชาง        
 
 

     
 
 
 

2 โครงการติดตั้งระบบ
กระจายเสียงหมูบาน 
ตําบลเมืองใหม 
 

จางเหมาติดตั้งระบบกระจาย
เสียงหมูบาน ตําบลเมืองใหม 
 

450,000 ม. 1-9 
ตําบล

เมืองใหม 

กองชาง             

 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 10 
 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  :  ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตร อบต.เมืองใหม  :  ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 

จัดอบรมสัมมนาเก่ียวกับการ
ปกปอง สงบ สันติ สามัคคี 
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. 

จัดอบรมสัมมนาเก่ียวกับการ
พัฒนาศักยภาพ  อาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยประจําหมูบาน
(อพม.) 

10,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

 
 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 11 
 

 
แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 

            

 
แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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      
อปพร. และรักษาความ
สงบเรียบรอย 

จัดฝกอบรม ทบทวน 
ศึกษาดูงาน อปพร. และ
รักษาความสงบเรียบรอย 

100,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

2 โครงการคาใชจายในการ
ชวยเหลือประชาชน 

ดําเนินการชวยเหลือ
ประชาชนโดยบรรเทา 
ความเดือดรอนใหแกผู
ประสบสาธารณภัยใน
พ้ืนท่ี ภายในขอบอํานาจ 
หนาท่ีตามกฎหมาย 

100,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 12 
 

แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน (ตอ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
และจุดพักรถชวงเทศกาล
ปใหมและเทศกาล
สงกรานต 
 

จัดตั้งจุดตรวจและจุดพัก
รถชวงเทศกาลปใหม 
และเทศกาลสงกรานต 
เชน การตั้งจุดบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาล
สําคัญ ติดตั้งปายรณรงค
ในการปองกันอุบัติเหตุ 
รวมถึงคาอาหาร อาหาร
วาง เครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณในการดําเนินการ 
คาตอบแทนบุคลากร 
และคาใชจายอ่ืน ๆ      
ท่ีเก่ียวของกับโครงการ 
 

50,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            
 
 
 
 
 

4 โครงการอบรมปองกัน 
ระงับสาธารณภัย        
และจัดทําแผนปองกัน
ชวยเหลือผูประสบภัย
ธรรมชาติ ภัยแลง  
 

จัดอบรมปองกัน ระงับ 
สาธารณภัย และจัดทํา
แผนปองกันชวยเหลือ
ผูประสบภัยธรรมชาติฯ 

30,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

 
 
 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 13 
 

แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ      

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการพานองทอง
ธรรมะ 

จัดกิจกรรมเพ่ือศึกษา
ธรรมะตามวัดตาง ๆ    
ของเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) 
โรงเรียนวัดแสนภุมฯ 
โรงเรียนวัดบางคา 
โรงเรียนวัดไผขวาง 

30,000 วัดตาง ๆ
ในเขต
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 14 
 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  :  ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตร อบต.เมืองใหม  :  ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
แผนงาน : การเกษตร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจัดซ้ือพันธุไม 
เพ่ือตกแตงและปรับปรุง
สภาพแวดลอม 
 

จัดซ้ือตนไม เพ่ือใชในการ
ตกแตงและปรับปรุง
สภาพแวดลอม 

20,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            
 
 

2 โครงการติดตั้งปายรักษ
สิ่งแวดลอม 

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่อง
กับโครงการ สําหรับติดตั้ง
ปายรักษสิ่งแวดลอม  

15,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 โครงการฝกอบรมเพ่ือ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 

จัดฝกอบรมเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

15,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 15 
 

แผนงาน : สาธารณสุข  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
ใชในการรณรงคกําจัดและ
คัดแยกขยะภายในครัวเรือน 

20,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            
 
 

2 โครงการกําจัดวัชพืช
สองขางถนนและท่ี
สาธารณประโยชน 

จัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ 
สําหรับกําจัดวัชพืช 

20,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาสภาพสิ่งแวดลอม
ในวันสําคัญตาง ๆ  

จัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ 
และคาใชจายอ่ืนๆท่ี
เก่ียวเนื่องกับโครงการ 

30,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4 โครงการรณรงค พัฒนา 
รักษา ฟนฟูสิ่งแวดลอม 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการรณรงค พัฒนา 
รักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอม 
 

20,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 16 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  :  ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ยุทธศาสตร อบต.เมืองใหม  :  ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและเทิดทูน พิทักษรักษา
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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        
กลุมอาชีพ เด็ก เยาวชน 
และบุคคลท่ัวไป 

จัดกิจกรรมฝกอาชีพและ
ศึกษาดูงานใหกับ
ผูสูงอายุ กลุมสตรี  กลุม
อาชีพ เด็ก เยาวชน และ
บุคคลท่ัวไป 

100,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

แผนงาน : สังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ 
คนพิการ และเด็กแรกคลอด 
ผูติดเชื่อเอดส 
 

คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายเบ็ดเตล็ดตาง ๆ  
ท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

20,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

     
 

       

2 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพใหแก
ชมรมผูสูงอายุ ตําบลเมืองใหม 
 

คาวัสดุอุปกรณ คาพิธีเปด
อบรมการอบรมสัมมนา 
คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร ฯลฯ 
เบ็ดเตล็ดตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ
กับโครงการ 
 

20,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 17 
 

 
แผนงาน : งบกลาง  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จายเงินอุดหนุนท่ัวไป
โครงการสราง
หลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ ท่ีมีอายุ
60 ปบริบูรณข้ึนไป 

5,539,200 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

     
 

       
 
 
 
 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จายเงินอุดหนุนท่ัวไป
สําหรับโครงการ
เสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ  

1,171,200 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            
 
 
 
 
 

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จายเงินอุดหนุนท่ัวไป
สําหรับสนับสนุนการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส ท่ีแพทย
ไดรับรองและทําการ
วินิจฉัยแลว และมีความ
เปนอยูยากจน หรือถูก
ทอดท้ิงขาดผูอุปการะ
ดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได 

24,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            
 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 18 
 

 
แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต 

จัดกิจกรรมรดน้ําขอพร
ผูสูงอายุ หมูท่ี 1 - 9 

50,000 หมูท่ี 1 - 9 
ตําบล 

เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            
 
 

3 โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

จัดทําปายประชาสัมพันธ
รณรงคไมใหจุดพลุและ
ดอกไมไฟในงานประเพณี
ลอยกระทง 
 

30,000 สนง. อบต.
เมืองใหม 

 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการแหเทียนพรรษา จัดกิจกรรมแหเทียน 
ในเทศกาลวันเขาพรรษา 
 

15,000 วัดในตําบล 
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 19 
 

แผนงาน : การศึกษา  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 วัดบางคา กอง
การศึกษาฯ 
 

     
 

       
 
 
 
 
 
 
 

2 โครงการประชุมผูปกครอง
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 
แหง 

จัดประชุมผูปกครอง
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แหง ประจาํป 

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.อบต.
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            
 
 

5 เงินอุ ดหนุ นสํ าหรั บส งเสริ ม
ศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน
(คาใชจายในการพัฒนาขาราชการ
ครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.)
(โครงการสนั บสนุ นค าใช จ าย     
การบริหารสถานศึกษา) 

สําหรับดําเนินการพัฒนา
ครูผูดูแลเด็ก และผูดูแล
เด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 3 คน 

9,000 ศพด.อบต.
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 20 
 

 
แผนงาน : การศึกษา (ตอ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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
สนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการ
เรียนการสอน/รายหัว      
คาเครื่องแบบนักเรยีน      
คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ
การเรียน และคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 
 

คาจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
คาจัดการเรียนการสอน   
/รายหัว อัตรา คนละ 
1,700 บาท              
คาเครื่องแบบนักเรยีน  
คาหนังสือเรียน คา
อุปกรณการเรียน และคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
อัตรา คนละ 1,130 บาท 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เมืองใหม 
จํานวน 40 คน 
 

113,200 ศพด.อบต.
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

7 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
(โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา) 

คาอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
จํานวน 45 คน อัตราคนละ 
20 บาท จํานวน 245 วัน 

220,500 ศพด.อบต.
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

 
 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 21 
 

แผนงาน : การศึกษา (ตอ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 คาอาหารเสริม (นม) 1. คาอาหารเสริม (นม)
สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล 
2. คาอาหารเสริม (นม)
สําหรับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 

436,900 ศพด.อบต.
เมืองใหม   
รร.วัดแสนภุมฯ 
รร.วัดบางคา 
รร.วัดไผขวาง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

     
 

       
 
 

9 โครงการปูพ้ืนยางกัน
กระแทก ศพด.อบต.เมือง
ใหม 

คาจางเหมาปูพ้ืนยาง
กันกระแทก ศพด.อบต.
เมืองใหม 

100,000 ศพด.อบต.
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

10 โครงการสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยดานดนตรี
ใหกับโรงเรียนวัดบางคา 

เงินอุดหนุนโครงการ
สงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยดาน
ดนตรีใหกับโรงเรียนวัด
บางคา 

30,000 รร.วัดบางคา กอง
การศึกษาฯ 

            

11 โครงการคายภาษาอังกฤษ
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียนใหกับ
โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 

เงินอุดหนุนโครงการ
คายภาษาอังกฤษ
เตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน
ใหกับโรงเรียนวัดแสน
ภุมราวาส 

50,000 รร.วัดแสนภุมฯ กอง
การศึกษาฯ 

 

            
 
 
 
 
 

 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 22 
 

 
แผนงาน : การศึกษา (ตอ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติใหกับ
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

เงินอุดหนุนโครงการจัด
งานวันเด็กแหงชาติ
ใหกับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) 

40,000 รร.วัดแสนภุมฯ 
รร.วัดบางคา 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

13 เงินอุดหนุนโครงการ
สงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยดานดนตรี
ใหกับโรงเรียนวัดแสนภุมรา
วาส 

เงินอุดหนุนโครงการ
สงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยดาน
ดนตรีใหกับโรงเรียนวัด
แสนภุมราวาส 

45,000 รร.วัดแสนภุมฯ กอง
การศึกษาฯ 

 

            

14 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน(สพฐ.) 
(โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา) 

คาอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) 

732,000 รร.วัดแสนภุมฯ 
รร.วัดบางคา 
รร.วัดไผขวาง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

     
 

       
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 23 
 

แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป   

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจัดงานวันทองถ่ิน
ไทย 

จัดพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 5 จัดกิจกรรม
ปลูกตนไมในพ้ืนท่ี อบต.
เมืองใหม 
 

10,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

     
 

       
 
 
 
 
 

2 โครงการจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญ 12 สิงหาคม 
 

คาใชจายในการ
ดําเนินงานวันเฉลิม   
พระชนมพรรษาสมเด็จ    
พระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ     
พระบรมราชชนนีพันป
หลวง เชน คาวัสดุในการ
ตกแตงเวทีเชน โฟม สี 
ตะปู คาธงชาติ ธง
สัญลักษณ สก. ปาย
สัญลักษณ สก. คาพาน
พุมถวายสักการะและ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 
 
 

20,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 24 
 

แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป (ตอ)  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญ 28 กรกฎาคม 
 

คาใชจายในการ
ดําเนินงานวันเฉลิม   
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ        
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
เชน คาวัสดุในการตกแตง
เวที เชน โฟม สี ตะปู คา
ธงชาติ ธงสัญลักษณ ปาย
สัญลักษณ คาพานพุม
ถวาย สักการะและ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับ
โครงการ 
 

30,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            
 
 
 
 
 
 
 

4 โครงการจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญ 3 มิถุนายน 
 

คาใชจายในการ
ดําเนินงานวันเฉลิม    
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสุทิดา      
พัชรสุธาพิมลลักษณ   
พระบรมราชินี คาใชจาย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับโครงการ 
 

20,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 25 
 

 
แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป (ตอ)  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญ 5 ธันวาคม 
 

คาใชจายในการจัด
กิจกรรมวันท่ี 5 ธันวาคม 
เพ่ือเปนการแสดงถึง
ความจงรักภักดีตอ 
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช เชน 
คาวัสดุในการตกแตงเวที 
เชน โฟม สี ตะปู คาธง
ชาติ ธงสัญลักษณ ปาย
สัญลักษณ คาพานพุม
ถวาย สักการะและ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับ
โครงการ 
 

10,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

     
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 26 
 

 
แผนงาน : สาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 

จัดซ้ือสารเคมีเพ่ือกําจัด
ยุงลายและสนับสนนุการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
 

60,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

     
 

       
 
 

2 โครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอในชุมชน 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีใชใน
การควบคุมโรคติดตอ 
เชน สลิ้งฉีดยา เข็มฉีดยา 
ฯลฯ  

50,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            
 

3 โครงการปองกันและควบคุม
โรคไมติดตอ 

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ      
ในการปองกันและ
ควบคุมโรคไมติดตอ 
ฯลฯ 
 

20,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4 โครงการเมืองนาอยู จัดซ้ือวัสดุอุปกรณสําหรับ
การปรับปรุงภูมิทัศนและ
สุขภาพอนามัยของชุมชน 
 
 

20,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            
 
 

 
 
 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 27 
 

 
แผนงาน : สาธารณสุข (ตอ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการรณรงคดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือใชในการรณรงค
ในดานสาธารณสุข 
 
 

20,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

6 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจา  
นองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัติยราชนารี (เงินอุดหนุน
ขับเคลื่อนโครงการ) 
 
 

จัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ
ในการฉีด เพ่ือปองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บา ตัวละ 30 บาท 
 

51,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 28 
 

 
แผนงาน : สาธารณสุข (ตอ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจา 
นองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัติยราชนารี (เงินอุดหนุน
สําหรับสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและข้ึนทะเบียนสัตว) 
 

สํารวจและข้ึนทะเบียน
สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี  
โดยทําการสํารวจปละ   
2 ครัง้ ครั้งแรกภายใน
เดือนมีนาคม ครั้งท่ี 2 
ภายในเดือน สิงหาคม 
และเบิกคาตอบแทน
ใหแกผูปฏิบัติงานตาม
จํานวนสุนัขและแมว     
ท่ีไดทําการสํารวจ ตัวละ 
3 บาท ตอครั้งของการ
สํารวจข้ึนทะเบียน       
(ปละ 6 บาท/ตัว) 
 
 

10,200 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

8 โครงการอบรมใหความรูเรื่อง
โรคติดตอและโรคไมติดตอ 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชท่ี
เก่ียวเนื่องกับโครงการ 
 
 

10,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 29 
 

แผนงาน : สาธารณสุข (ตอ)  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 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 การสัมมนา ฯลฯ 
 

180,000 หมูท่ี 1 - 9
ตําบล 

เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 30 
 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  :  ยุทธศาสตรท่ี 5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว และการขนสง  
ยุทธศาสตร อบต.เมืองใหม  :  ยุทธศาสตรท่ี 5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การทองเท่ียว การขนสง และเทคโนโลยี 
5.1 แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  :  ยุทธศาสตรท่ี 6 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
ยุทธศาสตร อบต.เมืองใหม  :  ยุทธศาสตรท่ี 6 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีด ี
แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจัดการเลือกตั้ง
ท่ัวไป/ซอม นายก อบต. 
และสมาชิกสภา อบต. 

จัดการเลือกตั้งกรณีครบ
วาระ ยุบสภากรณีแทน
ตําแหนงท่ีวางและกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งใหมีการเลือกตั้ง
ใหม และกรณีอ่ืน ๆ   

294,500 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

     
 

       
 
 
 
 
 
 

2 คาใชจายโครงการสนับสนุน
การเลือกตั้ง สว./สส. 

สนับสนุนการเลือกตั้ง สว./
สส. กรณีครบวาระยบุสภา
กรณีแทนตําแหนงท่ีวาง
และกรณีคณะ กรรมการ
การเลือกตั้งสั่งใหมีการ
เลือกตั้งใหม และกรณี
อ่ืน ๆ   

50,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

3 โครงการประชุมประชาคม
ทองถ่ิน และสํารวจความคิดเห็น
จากประชาชนระดับหมูบาน 
และระดับตําบลในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
และแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประชุมประชาคมระดับ
หมูบาน/ระดับตําบล และ
สํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน เพ่ือจัดทําแผน 
พัฒนาทองถ่ิน และท่ี
เก่ียวของกับการจัดทําแผน  

40,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            

ผด.02 
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แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป (ตอ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพใหแกบุคลากร   
ขององคการบริหารสวน
ตําบล และผูนําชุมชน 
 
 
 

ฝกอบรมสัมมนาและ
เดินทางไปทัศนศึกษาดู
งานภายในประเทศเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรของ
ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ    

150,000 ตําบล 
เมืองใหม 

สํานักงาน
ปลัดฯ 

            
 

5 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี 
พัสดุ และทะเบียนทรัพยสิน 

จัดทําแผนท่ีภาษีพัสดุ  
และทะเบียนทรัพยสิน
เพ่ือนําไปใชในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดของ อบต. 
 

100,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 
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บัญชีครุภัณฑ 
ครุภัณฑการเกษตร 

ท่ี ครุภัณฑ 
รายละเอียดของ 

ครุภณัฑ 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องพนฝอยละออง
ละเอียด 
 

คาจัดซ้ือเครือ่งพนเคมีชนิด
พนฝอยละอองละเอียด 
- เปนเครื่องพนเคมีชนิดพน
ละอองขนาดเล็ก ULV 
- ฝอยละอองน้ําายาท่ีผลิตได
ตองมีคาของเม็ดน้ํายาไมเกิน 
25 ไมครอน 
- ทํางานดวยเครื่องยนต
เบนซิน 2 จังหวะ ระบาย
ความรอนดวยอากาศ กําลัง
เครื่องยนตไมต่ํากวา 2 
แรงมา 
- ระบบสตารทเปนแบบมือ
ดึงมีลานมวนกลับ 
- เครื่องคอมเพรสเซอรเปน
แบบโรตาร ี
 

98,000 ตําบล 
เมืองใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) 
 

คาจัดซ้ือโทรทัศน 
แอลอีดี (LED TV)    
แบบ SMART TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 
1920 x 1080 พิกเซล 
ขนาด 48 นิ้วแสดงภาพ
ดวยหลอดภาพแบบ 
LED Backlight สามารถ
เชื่อมตออินเตอรเน็ตได 
ชองตอ HDMI ไมนอย
กวา 2 ชอง ชองตอ 
USB ไมนอยกวา 1 ชอง 
มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล 
จํานวน 2 เครื่อง  
 

37,400 ศพด.อบต.
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 

ผด.08 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 35 
 

 
 
ครุภัณฑงานบานงานครัว 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องกรองน้ําแร 
 
 

คาจัดซ่ือเครือ่งกรอง
น้ําแร 5 ข้ันตอน       
ไสกรองเซรามิค       
แบบมาตรฐาน       
ขนาดละเอียด 0.3 
ไมครอน ไสกรองน้ําแร
ในกระบอกแคปซูลขนาด 
12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  

2,000 ศพด.อบต.
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 ตูกับขาวอลูมิเนียม 
 

คาจัดซ้ือตูกับขาว
อลูมิเนียม ขนาดยาว 
120 ซม. ลึก 45 ซม.  
สูง 175 ซม. จํานวน 1 ตู 

5,000 ศพด.อบต.
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 อางลางจานสแตนเลส 
 

คาจัดซ้ืออางลางจานส
แตนเลส ชนิดมีขาตั้ง    
2 หลุม มีท่ีพักจาน 
พรอมติดตั้งขนาดอาง
ลางจาน 1,200 x 500 x 
800 มม.ขนาดหลุมลาง
จาน 340 x 400 มม. 
ความลึกหลุมลางจาน 
185 มม. 

5,000 ศพด.อบต.
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

ผด.08 
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ครุภัณฑอ่ืน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องเลนสนาม 
 
 

คาจัดซ้ือเครือ่งเลน
สนาม เชน 
1. บอบอล 
2. บานแฝดคุณหนู 
3. สไลเดอรชิงชาคู 
4. เครื่องเลนสนาม     
ชุดใหญ ฯลฯ 
 

200,000 ศพด.อบต.
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.08 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 37 
 

 
 
ครุภัณฑสํานักงาน 

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ   

ครุภณัฑ 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เกาอ้ีสําหรับเจาหนาท่ี 
  
 
 
 
 
 
 
 

เกาอ้ีสําหรับเจาหนาท่ี 
เบาะชนิดบุนวมปรับ
ระดับสูง-ต า ไดขาเหล็ก 
มีท่ีทาวแขน จํานวน 3 
ตัว  

9,000 สนง.อบต. 
เมืองใหม 

กองคลัง      
 

       

2 โตะสําหรับเจาหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โตะสําหรับเจาหนาท่ี   
โตะทํางานเหล็ก 5 ฟุต 
หนาโตะ PVC มี 7 ลิน้ชัก 
พรอมกระจกปูหนาโตะ   
มีท่ีพักเทา จํานวน 1 ตัว 
 

8,000 สนง.อบต. 
เมืองใหม 

กองคลัง             

ผด.08 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ   

ครุภณัฑ 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
 

เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)  
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 
ขาวดํา  
- ความละเอียดในการ
พิมพไมนอยกวา 
600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ
รางไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที  
- มีหนวยความจํา 
(Memory) ขนาดไมนอย
กวา 8 MB  
- มีชองเชื่อมตอ
(Interface)แบบ USB 
2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 1 ชอง จํานวน 1 
เครือ่ง 

22,000 สนง.อบต. 
เมืองใหม 

กองคลัง             

 
 

ผด.08 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ   

ครุภณัฑ 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ขาว
ดํา 
 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 
ขาวดํา  
- ความละเอียดในการ
พิมพไมนอยกวา 
600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ
รางไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที  
- มีหนวยความจํา 
(Memory) ขนาดไมนอย
กวา 8 MB  
- มีชองเชื่อมตอ(Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา    
ไมนอยกวา 1 ชอง จํานวน   
2 เครื่อง 
 

2,600 สนง.อบต. 
เมืองใหม 

กองคลัง             
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โครงการกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน  1  โครงการ 

ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 6 ประกอบมติท่ีประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาคตอ
จากสะพานขามวัดถึง
บานนายโสภณ ปากเมย 
หมูท่ี 9 

ระยะทาง 788 เมตร ขนาดทอ 
160 มม. พรอมติดตั้งปาย
โครงการจํานวน 1 ปาย 

541,533 ม.9 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง        
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 41 
 

 
โครงการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน  2  โครงการ ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามมติท่ีประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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
ถนนลาดยางพารา    
สายไผกลึง หมูท่ี 2 

ขนาดกวาง 4 เมตร ระยะทาง
ยาว 600 เมตร  

1,400,000 ม.2 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง        
 
 

     
 
 
 
 
 

2 โครงการกอสรางไหล
ทางถนนลาดยางพารา
สายหนองชางตาย     
หมูท่ี 6 (ถนนหนา อบต.
เมืองใหม) 

ขนาดกวาง 1 เมตร ระยะทาง
ยาว 840 เมตร 

546,000 ม.6 ตําบล
เมืองใหม 

กองชาง             

 

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



แผนการดาํเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม   หนา 42 
 

 
คาครุภัณฑกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณียังมไิดกอหนี้ผูกพัน จํานวน  7  รายการ  

ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 4 ประกอบมติท่ีประชุมสภา สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 
ครุภัณฑสํานักงาน 

ท่ี ครุภัณฑ 
รายละเอียดครุภณัฑ 

งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 พัดลมโคจรติดผนัง

ขนาด 16 นิ้ว 
 
 

พัดลมโคจรติดผนังขนาด 16 
นิ้ว (400 มม.) จํานวน 8 ตัว 

8,800 ศพด.อบต.
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

       
 
 

     

2 ชุดโตะเกาอ้ีสําหรับเด็ก
เล็ก 

ชุดโตะเกาอ้ีสําหรับเด็กเล็ก 
(โตะ 8 ตัว เกาอ้ี 56 ตัว) 
  

42,000 ศพด.อบต.
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 พัดลมชนิดตั้งพ้ืน พัดลมชนิดตั้งพ้ืน ขนาด 16 
นิ้ว (400 มม.) จํานวน 3 ตัว 

4,200 ศพด.อบต.
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

ครุภัณฑงานบานงานครัว 

ท่ี ครุภัณฑ 
รายละเอียดครุภณัฑ 

งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ตูเย็น ตูเย็นขนาด 7 คิวปกฟุต 

จํานวน 1 ตู 
9,400 ศพด.อบต.

เมืองใหม 
กอง

การศึกษาฯ 
            

2 เครื่องซักผา เครื่องซักผาแบบถังเดี่ยว เปด
ฝาบน มีระบบปนแหงหรือ
หมาดขนาด 15 กก. จํานวน 1 
เครื่อง 

18,000 ศพด.อบต.
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

            
 

 

 

ผด.08 
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คาครุภัณฑกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณียังมไิดกอหนี้ผูกพัน จํานวน  7  รายการ  

ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 4 ประกอบมติท่ีประชุมสภา สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 
ครุภัณฑงานบานงานครัว (ตอ) 

ท่ี ครุภัณฑ 
รายละเอียดครุภณัฑ 

งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เตาแกส เตาแกส มีไมนอยกวา 3 หัว มี

เตาอบในตัว จํานวน 1 เตา 
 

9,900 ศพด.อบต.
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 6 ประกอบมติท่ีประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 
ครุภัณฑงานบานงานครัว  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดครุภัณฑ 

งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โตะอาหารไมระแนงมา

นั่งยาว 
 
 

โตะอาหารไมระแนงมานั่งยาว 
2 ตัว ขนาดโตะ 60 x 120 x 55 ซม. 
ขนาดมานั่ง 30 x 120 x  35 ซม. 
จํานวน 6 ชุด 
 

24,000 ศพด.อบต.
เมืองใหม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

ผด.08 


