
1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

 - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น  

2. แนวทางการพัฒนา

 - แนวทางการพัฒนา   แนวทางที่ 1  พัฒนาการบริหารงานทั่วไป การเมืองการปกครองและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการพัฒนาศักยภาพ-  -  สํานักปลัดฯ  -    สํานักปลัดฯ

ของบุคลากร  จัดสงคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ

พนักงานสวนตําบลเขารวมการอบ

รม/สัมมนา

 - คาธรรมเนียมและลงทะเบียน 100,000

 -  สวนการคลัง  -   สวนการคลัง

จัดสงพนักงานสวนตําบลเขารวม

การอบรม/สัมมนา

 - คาธรรมเนียมและลงทะเบียน 50,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2553

องคการบริหารสวนตําบลบานใหม

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553



1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

 - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น  

2. แนวทางการพัฒนา

 - แนวทางการพัฒนา   แนวทางที่ 1  พัฒนาการบริหารงานทั่วไป การเมืองการปกครองและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -  สวนโยธา  -   สวนโยธา

จัดสงพนักงานสวนตําบลเขารวม

การอบรม/สัมมนา

 - คาธรรมเนียมและลงทะเบียน 30,000

2 โครงการศึกษาตอของ-  - สงผูบริหาร/บุคลากร เขาศึกษา 15,000  - สํานักปลัดฯ

บุคลากร ตอระดับปริญญาตรี โท มหาวิทยา

ลัยของรัฐบาล

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2553

องคการบริหารสวนตําบลบานใหม

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร



1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

 - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น  

2. แนวทางการพัฒนา

 - แนวทางการพัฒนา   แนวทางที่ 2  พัฒนาเครื่องใชสํานักงาน อาคารสถานที่ และองคกรใหทันสมัย 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการจัดหาครุภัณฑ-  - สํานักปลัดฯ-

เครื่องใชสํานักงาน  1.1 จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ 16,000 ที่ทําการ อบต. สํานักปลัดฯ

   จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย

          -โตะทํางาน  จํานวน  2  ตัว

          -  เกาอี้ทํางาน จํานวน  2 ตัว

1.2 จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด 9,500 ที่ทําการ อบต. สํานักปลัดฯ

   (ทําดวยไม)  ประกอบดวย

           -  เกาอี้ยาว    จํานวน  1  ตัว

           -  เกาอี้ยาว    จํานวน  4 ตัว

         -โตะวางของ จํานวน  1  ตัว

 - จัดซื้อชั้นวางเอกสารจํานวน 2 ตู 4,000 ที่ทําการ อบต. สํานักปลัดฯ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2553

องคการบริหารสวนตําบลบานใหม

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553



1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

 - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น  

2. แนวทางการพัฒนา

 - แนวทางการพัฒนา   แนวทางที่ 2  พัฒนาเครื่องใชสํานักงาน อาคารสถานที่ และองคกรใหทันสมัย 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.3 จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร 3,100 ที่ทําการ อบต. สํานักปลัดฯ

   พรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด   ประ

กอบดวย

  1. โตะวางคอมพิวเตอร 1 ตัว

   2. เกาอี้                              1 ตัว

1.4 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด 93,600 ที่ทําการ อบต. สํานักปลัดฯ

ตั้งพื้น ขนาด 24,000 บีทียู ประหยัด

ไฟ เบอร 5 จํานวน 2 เครื่อง

1.5 จัดซื้อเครื่องตัดหญาชนิดสะ- 9,500 ที่ทําการ อบต. สํานักปลัดฯ

พาย แบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2553

องคการบริหารสวนตําบลบานใหม

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553



1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

 - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น  

2. แนวทางการพัฒนา

 - แนวทางการพัฒนา   แนวทางที่ 2  พัฒนาเครื่องใชสํานักงาน อาคารสถานที่ และองคกรใหทันสมัย 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.6 จัดซื้อคอมพิวเตอร พรอม 30,000 ที่ทําการ อบต. สํานักปลัดฯ

อุปกรณ จํานวน 1 เครื่องประกอบ

ดวย

 - cpu ความเร็วไมนอยกวา 2 gb

 - ram ชนิด ddr 2 ความจุไมนอย

กวา 2048 mb

 - hd ความจุไมนอยกวา 320 gb

 - จอภาพ lcd ขนาดไมต่ํากวา18นิ้ว

 - dvd - rw

 - เครื่องสํารองไฟ พรอมอุปกรณ

อื่นครบชุด

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2553

องคการบริหารสวนตําบลบานใหม

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553



1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

 - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น  

2. แนวทางการพัฒนา

 - แนวทางการพัฒนา   แนวทางที่ 2  พัฒนาเครื่องใชสํานักงาน อาคารสถานที่ และองคกรใหทันสมัย 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.7 จัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา 30,000 ที่ทําการ อบต. สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เครื่อง ประกอบดวย

 - cpu ความเร็วไมนอยกวา 2 gb

 - ram ชนิด ddr 2 ความจุไมนอย

กวา 2048 mb

 - hd ความจุไมนอยกวา 320 gb

 - จอภาพ wxga ขนาดไมต่ํากวา

14 นิ้ว

 - dvd - rw พรอมอุปกรณครบชุด

1.8 จัดซื้อเครื่องพิมพ(ปริ๊นเตอร) 16,000 ที่ทําการ อบต. สํานักปลัดฯ

ขาว ดําความเร็ว 30 แผน/นาที่ ความ

ละเอียด 600*600 dpi หนวยความ

จํา16 เมกกะไบต จํานวน 1 เครื่อง

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2553

องคการบริหารสวนตําบลบานใหม

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553



1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

 - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น  

2. แนวทางการพัฒนา

 - แนวทางการพัฒนา   แนวทางที่ 2  พัฒนาเครื่องใชสํานักงาน อาคารสถานที่ และองคกรใหทันสมัย 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - สวนการคลัง-

 1.1 จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ 8,000 ที่ทําการ อบต.   สวนการคลัง

   จํานวน1 ชุด ประกอบดวย

          -โตะทํางาน  จํานวน  1  ตัว

          -  เกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว

1.2 จัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา 30,000 ที่ทําการ อบต.   สวนการคลัง

จํานวน 1 เครื่อง ประกอบดวย

 - cpu ความเร็วไมนอยกวา 2 gb

 - ram ชนิด ddr 2 ความจุไมนอย

กวา 2048 mb

 - hd ความจุไมนอยกวา 320 gb

 - จอภาพ wxga ขนาดไมต่ํากวา

14 นิ้ว

 - dvd - rw พรอมอุปกรณครบชุด

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2553

องคการบริหารสวนตําบลบานใหม

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553



1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

 - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น  

2. แนวทางการพัฒนา

 - แนวทางการพัฒนา   แนวทางที่ 2  พัฒนาเครื่องใชสํานักงาน อาคารสถานที่ และองคกรใหทันสมัย 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - สวนโยธา -

1.1 จัดซื้อเทปวัดระยะ จํานวน 1 1,000 ที่ทําการ อบต. สวโยธา

เสน

1.2 จัดซื้อกลองถายรูป จํานวน 1 16,000 ที่ทําการ อบต. สวโยธา

ตัว  ดังรายละเอียด

    - ความละเอียดไมต่ํากวา 12.1 

ลานฟกเซล

    - ซูมออฟติคอลไมต่ํากวา 4 เทา

    - เลนมุมกวางไมต่ํากวา 24 มม.

    - จอ แอล ซี ดี   ขนาดไมต่ํากวา

3.0 นิ้ว

    - ระบบปองกันภาพสั่นไหว

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2553

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2553

องคการบริหารสวนตําบลบานใหม

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553



1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

 - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น  

2. แนวทางการพัฒนา

 - แนวทางการพัฒนา   แนวทางที่ 2  พัฒนาเครื่องใชสํานักงาน อาคารสถานที่ และองคกรใหทันสมัย 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการจัดซื้อรถยนต  - จัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล) 618,000 ที่ทําการ อบค. สํานักปลัดฯ

ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ

ดับเบิ้ลแคปจํานวน 1 คัน ประกอบ

ดวยรายละเอียดดังนี้

  กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี

เปนกระบะสําเร็จรูป หองโดยสาร

เปนดับเบิ้ลแคป 4 ประตู  มีเครี่อง

ปรับอากาศ

3 โครงการปรับปรุงภิทัศน  - ทําการปรับปรุงภูมิทัศน โดยจัด 30,000        ที่ทําการ อบค. สํานักปลัดฯ

ซื้อไมดอก ไมประดับ ไมผล กระ

ถางดอกไม พรอมปรับสภาพพื้นที่

บริเวณที่ทําการองคการบริหาร-

สวนตําบล

องคการบริหารสวนตําบลบานใหม

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2553



1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

 - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น  

2. แนวทางการพัฒนา

 - แนวทางการพัฒนา   แนวทางที่ 2  พัฒนาเครื่องใชสํานักงาน อาคารสถานที่ และองคกรใหทันสมัย 

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการตอเติมหองเก็บ  - ตอเติมหองเก็บของ ขนาดกวาง 41,000        ที่ทําการ อบค. สวนโยธา

(หองเก็บพัสดุ)   ที่ทําการ  4.60 เมตร ยาว 4.80 เมตร รายละ

องคการบริหารสวนตําบล  เอียดตามแบบแปลนองคการบริ-

 หารสวนตําบลบานใหม

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2553

องคการบริหารสวนตําบลบานใหม

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553



1. ภายใตยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

 - วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการบริการประชาชนใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น  

2. แนวทางการพัฒนา

 - แนวทางการพัฒนา   แนวทางที่ 3  พัฒนาการจัดเก็บรายได การบริการประชาชนและการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการใหบริการประชา-  - จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพร

ชน ขอมูลขาวสารของ อบต.

สํานักปลัดฯ 200,000      ต.บานใหม สํานักปลัดฯ

สวนการคลัง 10,000 ต.บานใหม สวนการคลัง

 - อุดหนุน อบต.ปากพนังฝงตะวัน 15,000  - สํานักปลัดฯ

ออก เพื่อปรับปรุงศูนยขอมูลขาว

สาร การจัดซื้อ จัดจางอ.ปากพนัง

2 โครงการคืนกําไรใหผูมา  - จัดซื้อของรางวัล ของขวัญใหแก 10,000 ต.บานใหม สวนการคลัง

ชําระภาษี ผูมาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่

อบต.กําหนด

3 โครงการจัดทําระบบแผนที่  - เปนคาใชจายในการจัดทําระบบ 50,000 ที่ทําการ อบต. สวนการคลัง

ภาษี แผนที่ขององคการบริหารสวนตําบล

องคการบริหารสวนตําบลบานใหม

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองคกร

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553
























