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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

             รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2563      



เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าที่เคารพ        

                กระผมนายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ตามท่ีได้แถลงนโยบายต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า เมื่อวันที่ 22  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2555 ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  ส่วนที่  ๒  มาตรา  ๕๘/๕ วรรค 5 ก าหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เป็นประจ าทุกปี  ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้
ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย นั้น     
       ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าได้ด าเนิน แก้ไขปัญหา ความเดือนร้อน 
ความต้องการ ของประชาชนชาวต าบลเมืองเก่า  ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี  ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี โดยยึดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติ
ธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ เพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ให้กับประชาชน
ต าบลเมืองเก่า ซึ่งคณะผู้บริหารได้ตระหนักอยู่เสมอ ว่าจะน าความเจริญก้าวหน้ามาสู่ พ่อแม่พ่ีน้องชาวต าบลเมืองเก่าของเรา
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า
ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า มี 6 ด้านดังนี้ 
           1.นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน 
            สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
            2.นโยบายด้านการศึกษา 
             ส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน พัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียนให้มีความรู้ที่ทันสมัยพัฒนาการเรียนการ
สอนที่เน้นการสอนสองภาษาไทย-อังกฤษ     
            3.นโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
            ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา เพ่ือส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จัดการแข่งขันกีฬาในต าบลเมืองเก่าเพ่ือให้เกิด
ความสามัคคี แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในโรงเรียนและหมู่บ้าน 
            4.นโยบายด้านท านุบ ารุงศาสนาและวัฒธรรม 
            ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกจิตส านึกและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจน
ค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            5.นโยบายด้านการพัฒนาชุมชนและสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
             ส่งเสริมศูนย์อนามัยของต าบลเมืองเก่าและกลุ่ม อสม.แต่ละหมู่บ้านส่งเสริมสวัสดิการของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
HIVดูแลเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ ด้อยโอกาส พัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 
             6.นโยบายด้านพัฒนาอาชีพ 
              ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพประชาชนต าบลเมืองเก่า ให้มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้เสริม ส่งเสริมการ
น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในพระราชด ารเิพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
              เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖     จึงขอเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ



บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าเพ่ือทราบและให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าดังนี้ 
 
 
วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
    “สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและน่าอยู่ วางพ้ืนฐานความรู้และการศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจให้พัฒนา บ ารุงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเกษตรพร้อมให้การสนับสนุนผักกระเฉดชะลูดน้ ามีอยู่เป็นทุน เร่งเพ่ิมพูนเป็นสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” 

พันธกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

               1.เพ่ือพัฒนาต าบลเมืองเก่าให้เป็นเมืองน่าอยู่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
 2. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน 
           3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับสิ่งจ าเป็นพื้นฐานทั้งในด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
สาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 
 4. เพ่ือพัฒนาด้านแหล่งน้ า อุปโภค-บริโภค และท าการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
 5. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า โดยหลักธรรมาภิบาล 
 6. ประชาชนให้ความสนใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคม และสะพาน 
  1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 
  1.3 ปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนน ขยายเขตไฟฟ้า 
  1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการติดตั้งสร้างซ่อมแซมปรับปรุงหอกระจายข่าวเสียงตามสาย และเสียงไร้สาย 
  1.5 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมศาลาสาธารณประโยชน์ ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  2.1 สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมรายได้ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
  2.2 สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการท าการเกษตรตามหลักวิชาการ 
  2.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนและกลุ่มออมทรัพย์ 
 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
  3.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมการเล่นกีฬา การแข่งกีฬา 
  3.2 ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3.3 ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 



  3.4 ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม แก่เด็กนักเรียนและประชาชน 
  3.5 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ผู้สูงอายุคนพิการและเด็กด้อยโอกาสผู้ป่วยเอดส์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
  4.1 พัฒนาด้านแหล่งน้ า ประปา คู คลอง หนอง บึง เพ่ือการอุปโภคและท าการเกษตร 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  5.1 ส่งเสริม รณรงค์การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยทุกระดับ ให้ประชาชนมีความเข้าใจด้าน        
                การเมืองการปกครองตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
   5.2 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมข้ึน 
  5.3 ปรับปรุงระบบจัดเก็บรายได้ และงานบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
  5.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   5.4.1 ด้านการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
   5.4.2 ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ อาคารส านักงานให้เหมาะสม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 การสร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.2 การแก้ไขปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย 
  6.3 การพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน(ข้อมูลระบบ E-LAAS) 



 
 
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน (ข้อมูลระบบ E-LAAS) 

 
 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปี 2563  



              องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาประจ าปี 2563 ประกอบด้วยโครงการที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ ข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 /งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี 2563 /ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561 
(รายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) /ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562(รายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)/ โครงจ่ายขาด
เงินสะสม ครั้งที1่/2562/ โครงจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2/2562  ตามรายยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
1 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกบินทร์บุรี 100,000 งบข้อบัญญัติ 63 

 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักทางเข้าหมู่บ้านวังห้าง หมู่ท่ี 15 367,000 งบกันเงิน 

ข้อบัญญัติ 2561 
3 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจากบ้านนางล าดวนถึงบ้านนายค าซ่ือ หมู่ท่ี 14 67,000 งบกันเงิน 

ข้อบัญญัติ 2561 
4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจุดหน้าบ้านนายวิเชียร ผดุงสันต์ หมู่ท่ี 19 

 
335,000 งบกันเงิน 

ข้อบัญญัติ 2561 
5 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เส้นสายกลางบ้านศาลาประชาคม ถึงถนนทางหลวง 33 

หมู่ท่ี 12 
47,000 งบกันเงิน 

ข้อบัญญัติ 2561 
6 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากบ้านนายภิรมย์ พรมแสงถึงบ้านนายจ าปี แคนศรี 

หมู่ท่ี 9 
197,000 งบกันเงิน 

ข้อบัญญัติ 2561 
7 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เส้นบ้านนายมนตรี ถึงหมู่บ้านซันโยหมู่ท่ี 4 200,000 งบกันเงิน 

ข้อบัญญัติ 2561 
8 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เส้นบ้านนางสมพิศ  ศรีทน ถึงล าเหมืองข้าง

โรงแรมแสนสุขรีสอร์ท หมู่ท่ี 22 
213,000 งบกันเงิน 

ข้อบัญญัติ 2561 
9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางASPHALTIC CONCRETE ถนนสาย แยกทางเข้า

บ้านใต้ ถึงร้านขายทรายลูกโอ๋ หมู่ท่ี 1 
485,000 

 
งบกันเงิน 

ข้อบัญญัติ 2562 
10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยางASPHALTIC CONCRETE หมู่ท่ี 2 

บ้านกลาง ซอยข้างวัดศรีษะเมือง ถึง หมู่ท่ี 3 บ้านเหนือ 
470,000 

 
งบกันเงิน 

ข้อบัญญัติ 2562 
11 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักจากบ้านนางสมพิศ ศรีทนถึงล าเหมืองข้าง

โรงแรมแสนสุขรีสอร์ท หมู่ท่ี 22 ต าบลเมืองเก่า 
213,000 

 
งบกันเงิน 

ข้อบัญญัติ 2562 
12 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 3 ต าบลเมืองเก่า 235,000 

 
งบกันเงิน 

ข้อบัญญัติ 2562 
13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบ้านนายภิรมย์ พรมแสง ถึงนายจ าปี แคนศรี หมู่ท่ี 9 

ต าบลเมืองเก่า 
197,000 

 
งบกันเงิน 

ข้อบัญญัติ 2562 
14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกลางบ้านจากศาลาประชาคมถึงถนนสาย 33  หมู่ท่ี 

12 ต าบลเมืองเก่า 
47,000 

 
งบกันเงิน 

ข้อบัญญัติ 2562 
15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้านนายมนตรี  วังพรม ถึงหมู่บ้านซันโย หมูท่ี 4 ต าบล

เมืองเก่า 
200,000 

 
งบกันเงิน 

ข้อบัญญัติ 2562 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ



16 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล พร้อมบ่อพักจากบ้านนายสุน  นึกชอบถึงบ้าน
นางค า รักสละหมู่ท่ี 21 ต าบลเมืองเก่า 

438,000 
 

งบกันเงิน 
ข้อบัญญัติ 2562 

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ศศล.รูปตัวยู หน้าบ้านนายค าพอ ทุ่งโสภา ถึงบ้าน นาง
ราตรี มิตรแท้ หมู่ท่ี 1 ต าบลเมืองเก่า  

178,000  
  

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางทองใบ แก้วตา ถึงบ้านนางวิชัย อ่อนจันทร์ หมู่ท่ี 
2 ต าบลเมืองเก่า 

301,000 
  

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ศศล.รูปตัวยู จากถนนซอยข้างวัดศรีบุญเรืองไปถึงบ้าน 
นายสมยา ตรึกตรอง หมู่ท่ี 4 ต าบลเมืองเก่า  

487,000 
  

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากที่ดินของนายสามารถ สาป้อง ผ่านหน้าบ้านนายโกศล 
กองจันดา ถึง ศาลเจ้าพ่อ หมู่ท่ี 6 ต าบลเมืองเก่า  

258,000 
  

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน อดีตผู้ใหญ่ชีพ ภาค า หมู่ท่ี 7 ต าบลเมืองเก่า  140,500 
  

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายวน พุ่มรักษา หมู่ท่ี 7 ต าบลเมืองเก่า  155,600 
  

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนบาก จากบ้านนายอุทิศ ดวงจรัส หมู่ท่ี 8 ต าบล
เมืองเก่า  

256,600 
  

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอุรา นามเสนา หมู่ท่ี 10 ต าบลเมืองเก่า   332,000 
  

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ข้างบ้านนายสมพร ค าขจร ถึงเส้น รร.อนุบาล
กบินทร์บุรี  หมู่ท่ี 10 ต าบลเมืองเก่า  

168,000. 
  

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ตลอดสาย หมู่ท่ี 13 ต าบลเมืองเก่า  490,000 
  

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนนายเรียน ค าดี หมู่ท่ี 14 ต าบลเมืองเก่า   172,000 
  

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายหลักไปบ้านนายเพียร ส าดี หมู่ท่ี 15 ต าบลเมืองเก่า   493,000 
  

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากเดิม ถึงบ้านนายบุญเลิศ วันท า หมู่ท่ี 17 ต าบลเมืองเก่า   490,000 
  

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

30 .โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายดิเรก ชันพรมมา ถึงบ้านโนนจาน หมู่ท่ี 18 
ต าบลเมืองเก่า   

207,000 
  

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูซอยบ้านนายสมชาย ลันวงษา ถึงบ้านนาง
ประสิทธิ์ ธรรมมะ หมู่ท่ี 18 ต าบลเมืองเก่า   

251,000 
  

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

32 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง จากนา นายทุเรียน อนุกิจ ถึงถนน 304 หมู่ท่ี 19 ต าบล
เมืองเก่า  

147,000 
  

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายบุญทัน มะลิทอง ถึง บ้านนายสมนึก แสง
หอม หมู่ท่ี 20 ต าบลเมืองเก่า  

490,000 
  

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

34 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายบัว ซุยเจริญ หมู่ท่ี 20 ต าบลเมืองเก่า   70,000 
 

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ



35 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.รูปตัวยู รอบหมู่บ้าน พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 21 ต าบลเมือง
เก่า  

100,000 
 

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

36 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. จากบ้านนายสูน นึกชอบ ถึงบ้านนายค า รักสละ หมู่ท่ี 
21 ต าบลเมืองเก่า   

172,480 
 

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
1/2562 

37 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ ารูปตัวยู หน้าบ้านนายเจริญ ทาญาติ ถึงบ้านนายประสิทธิ์ 
หมู่ท่ี 8  

472,000 
 

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
2/2562 

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ท่ี 6 ช่วงบ้านนางสุภาภรณ์ แก้วชิน ถึงศาลเจ้าพ่อ   255,000 
 

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
2/2562 

39 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักบริเวณซอยบ้านนายหมุน พรมเดนสา ถึงราง
ประปาชลประทาน หมู่ท่ี 3 ต าบลเมืองเก่า   

170,000 
  

งบจ่ายขาดเงินสะสม 
2/2562 

40 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สายข้าง
วัดราฎร์รังษ ีหมู่ท่ี 9 บ้านถนนทอง ต าบลเมืองเก่า กว้าง 5 เมตร ยาว 1,190 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พร้อมวาง จ านวน 1,132 ท่อน และ บ่อพัก จ านวน 79บ่อ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

3,188,707 
 

งบเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 2563 

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านวังห้าง หมู่ท่ี 15 ต าบล เมืองเก่า 
จ านวน 2 ช่วง พื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 3,975 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   

1,675,850 
 

งบเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 2563 

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าบ้านวังห้าง หมู่ท่ี 15 บ้านวังห้าง 
ต าบลเมืองเก่า กว้าง 5 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

219,000 
 

งบเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 2563 
เหลือจ่าย  

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองรี หมู่ท่ี 5 -บ้านหนองรีสอง 
หมู่ท่ี 19 - บ้านโนนแดง หมู่ท่ี 6 

1,340,000  
เงินอุทกภัย 2563 

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกุลา หมู่ท่ี 13  720,000  
เงินอุทกภัย 2563 

45 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง(บดอัดแน่น) สายทางบ้านวังห้าง หมู่ท่ี 5  680,000  
เงินอุทกภัย 2563 

46 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง(บดอัดแน่น)  สายทางบ้านหนองรี หมู่ท่ี 5 -บ้านหนองรี
สอง หมู่ท่ี 19 - บ้านโนนแดง หมู่ท่ี 6 

620,000  
เงินอุทกภัย 2563 

 รวม 18,107,737  
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏบิตัิ 

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
1 โครงการส่งเสริมอาชีพครัวเรือนต าบลเมืองเก่า 43,476 - 
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวต าบลเมืองเก่า 300,000 - 
3 โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านไผ่ หมู่ท่ี 8 50,000 - 
4 โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านม่วง หมูท่ี 7 50,000 - 
5 โครงการผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าก าจัด ป้องกันโรคพืชท่ีเกิดจากเชื้อรา 28,010 - 
 รวม 471,487  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
1 โครงการจัดต้ังจุดบริการประชาชน 26,550 - 



2 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดภายในเขต อบต.เมืองเก่า 532,000 - 
3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 97,726 - 
4 โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ า 49,956 - 
5 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

สถานศึกษา 
49,736 - 

6 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 - 
7 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี 2563 563,626 - 
8 โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ค่ารายหัว) 951,350 - 
9 โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวัน) 1,821,808 - 
10 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 40,068 - 
11 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปนิธาน 42,036 - 
12 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ 

เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง(Quality Management) 
50,000 - 

13 โครงการอุดหนุนเอกชน(สภาวัฒนธรรมต าบลเมืองเก่า)โครงการประเพณีฯ 393,110 - 
14 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16,202,400 - 
15 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 6,020,800 - 
16 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000 - 
17 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  
29,300 

 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

2563 
18 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  
29,300 

 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

2563 
19 โครงการเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาด

ไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จ านวน 1 ล า  
80,000.00 

80,000 
  

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
2563 

 รวม 27,259,766  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
1 โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี ส าหรับขยายเขตจ าหน่าย

น้ าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าบริเวณบ้านโคกหอม หมู่ท่ี 12 ต าบลเมือง
เก่า 

50,150.63 - 

2 โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี ส าหรับขยายเขตจ าหน่าย
น้ าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าบริเวณบ้านโนนคูณ หมู่ท่ี 17 - บ้านท่าข่อย
หมู่ท่ี 14 ต าบลเมืองเก่า 

649,545.96 - 

3 โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรี ส าหรับขยายเขตจ าหน่าย
น้ าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าบริเวณบ้านวังห้าง หมู่ท่ี 15 ต าบลเมืองเก่า 

64,003.64 - 

 รวม 763,700.23  

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
1 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 49,452 - 



2 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 1,199,990 - 
3 โครงการซ่อมแซมบ้านพักพนักงานส่วนต าบล 1,099,990 - 
 รวม 2,349,432  

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองรี  หมู่ 5 หนองปลาไหลเผือก หมู่ 22 489,000 - 
 รวม 489,000  

 
 

โครงการบัญชีครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 ที่ลงนามในสัญญา ตามรายยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ได้ดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 
ลงนามในสัญญา 

หมายเหตุ 

1 จัดซ้ือเครื่องขัดพื้น 18,778 ข้อบัญญัติ 63 
2 จัดซ้ือเครื่องดูดฝุ่น 14,000 ข้อบัญญัติ 63 
3 จัดซ้ือชุดรับแขก 19,800 ข้อบัญญัติ 63 
4 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน 38,500 ข้อบัญญัติ 63 
5 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ 2 บาน 26,000 ข้อบัญญัติ 63 
6 จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
78,000 ข้อบัญญัติ 63 

7 จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 55,000 ข้อบัญญัติ 63 
8 จัดซ้ือโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 44,000 ข้อบัญญัติ 63 
9 จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา 8,500 ข้อบัญญัติ 63 
10 จัดซ้ือรถเข็น 3,000 ข้อบัญญัติ 63 
11 จัดซ้ือปั๊มน้ า 8,500 ข้อบัญญัติ 63 
12 จัดซ้ือเลื่อยยนต์ 9,000 ข้อบัญญัติ 63 
13 โครงการติดตั้งเครื่องเสียงในห้องประชุมสภา 299,000 ข้อบัญญัติ 63 
14 โครงการติดตั้งเครื่องเสียงในห้องประชุมอเนกประสงค์ 199,800 ข้อบัญญัติ 63 
15 จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล 28,900 ข้อบัญญัติ 63 
16 จัดซ้ือชุดอากาศยานไร้คนขับส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ 59,000 ข้อบัญญัติ 63 
17 จัดซ้ือกาต้มน้ าสแตนเลสไฟฟ้า 12,500 ข้อบัญญัติ 63 
18 จัดซ้ือเครื่องเชื่อมโลหะ 8,500 ข้อบัญญัติ 63 
19 จัดซ้ือเครื่องตัดเหล็ก 8,500 ข้อบัญญัติ 63 
20 จัดซ้ือสว่านไฟฟ้า 8,500 ข้อบัญญัต ิ63 
ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ 

ลงนามในสัญญา 
 

21 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 43,800 ข้อบัญญัติ 63 
22 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

19 น้ิว) 
29,900 ข้อบัญญัติ 63 

23 จัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3,100 ข้อบัญญัติ 63 



24 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน 57,800 ข้อบัญญัติ 63 
25 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ 2 บาน 10,400 ข้อบัญญัติ 63 
26 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 21,900 ข้อบัญญัติ 63 
27 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

19 น้ิว) 
89,700 ข้อบัญญัติ 63 

28 จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 17,100 ข้อบัญญัติ 63 
29 จัดซ้ือชุดช่วยหายใจแบบหน้ากากเต็มพร้อมถึงอัดอากาศ SCBA 226,000 ข้อบัญญัติ 63 
30 จัดซ้ือชุดผจญเพลิง 144,000 ข้อบัญญัติ 63 
31 จัดซ้ือตู้เก็บชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FIRE FIGHTING SUIT CABINET) 18,000 ข้อบัญญัติ 63 
32 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน 38,500 ข้อบัญญัติ 63 
33 จัดซ้ือรถเข็น 17,000 ข้อบัญญัติ 63 
34 จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 56,100 ข้อบัญญัติ 63 
35 จัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน   118,000 ข้อบัญญัติ 63 
36 จัดซ้ือเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง   75,000 ข้อบัญญัติ 63 
37 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน 22,000 ข้อบัญญัติ 63 
38 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ 2 บาน 10,400 ข้อบัญญัติ 63 
39 จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 40,000 ข้อบัญญัติ 63 
40 จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 12,000 ข้อบัญญัติ 63 
41 จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง 5,350 ข้อบัญญัติ 63 
42 จัดซ้ือเวอร์เนียคาลิปเปอร์ 2,996 ข้อบัญญัติ 63 
43 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 39,500 ข้อบัญญัติ 63 
44 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล 59,000 ข้อบัญญัติ 63 
45 จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 58,500 ข้อบัญญัติ 63 
    

 รวม 2,154,824  
 

 

 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ต าบลเมืองเก่า 
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  
                     
                                                                    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


