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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 



 
รายงานผลการการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

 ( ไตรมาศที่ 2 ระหว่าง ม.ค.-มี.ค.64) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  
หมายเหตุ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.โครงการตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง แบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

  √ 760000  กองช่าง 

2.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่ 21 บ้านโนน
พัฒนาต าบลเมืองเก่า 

 √  1,051,000  อุดหนุน64 
กองช่าง 

3.โครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยางแอส
ฟัลทต์ิกคอนกรีตจากทางเข้าหมู่บา้นถึงวัดเก่า
ทับผิวคอนกรีต หมู่ที่ 21 บ้านโนนพัฒนา 
ต าบลเมืองเก่า 

 √  987,000  อุดหนุน64 
กองช่าง 

4.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม จากบ้านนาง
พรภิมล ศรีก่ า ถึงบ้านนางสมใจ 
เคณคณุ หมู่ที่ 18 บ้านเหล่าเจรญิ ต าบล
เมืองเก่า 

 √  1,381,000  อุดหนุน64 
กองช่าง 

5.โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายทางจากหมู่ 13,17,14 
เชื่อมต่อถึงหมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเก่า 

 √  7,989,000  อุดหนุน64 
กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  
หมายเหตุ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
1.โครงการพัฒนาคณุภาพดินเพื่อการเกษตร
แบบยั่งยืน 

  √ 50,000  ส านักปลัดฯ 

2.โครงการส่งเสรมิอาชีพการปลูกผักปลอด
สารพิษ 

√ 
(ไตรมาศ 1) 

  50,000 38,056 ส านักปลัดฯ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
1.โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ า √ 

(ไตรมาศ2) 
  50,000 49,996 ส านักปลัดฯ 

2.โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ ทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

√ 
(ไตรมาศ 1) 

  30,000 29,700 ส านักปลัดฯ 

3.โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์

  √ 30,000  ส านักปลัดฯ 

4.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 

  √ 50,000  ส านักปลัดฯ 

4.โครงการส่งเสรมิการจดัท าแผนชุมชน   √ 20,000  ส านักปลัดฯ 
5.โครงการปกป้องสถาบันส าคัญหลักของชาติ    50,000  ส านักปลัดฯ 
6.โครงการส่งเสรมิสนับสนุนกลุม่อาชีพต าบล
เมืองเก่า 

√ 
(ไตรมาศ 1) 

  50,000 41,640 ส านักปลัดฯ 

7.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ   √ 570,000 ไม่ได้ด าเนินงาน กอง
การศึกษาฯ 

8.โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
ปฐมวัย (open house) 

  √ 10,000  กอง
การศึกษาฯ 

9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) 

 √  1,159,500 437,660 กอง
การศึกษาฯ 

10.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรยีนด้าน
ภาษาต่างประเทศ(อุดหนุน รร.บรรหารฯ) 

  √ 400,000  กอง
การศึกษาฯ 

11.โครงการอาหารกลางวันส าหรบัโรงเรยีน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

 √  2,200,000 878,240 กอง
การศึกษาฯ 

12.โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู้
สู่อาชีพการมีงานท าการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต าบลเมืองเก่า 

  √ 50,000  กอง
การศึกษาฯ 

13.โครงการป้องกันและควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมาร ี

  √ 100,000  กอง
สาธารณสุข 

14.โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน
ด้านสาธารณสุของค์การบรหิารส่วนต าบล
เมืองเก่า 

  √ 200,000  กอง
สาธารณสุข 



 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  
หมายเหตุ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง (ต่อ) 
15.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไขเ้ลือดออก
และโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ 

  √ 50,000  กอง
สาธารณสุข 

16.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ (to be number one)เป็นหนึ่ง
โดยไม่พึ่งพายาเสพติด 

  √ 140,000  กอง
สาธารณสุข 

17.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควฒันวร
ขัตติยราชนาร ี

 √  70,000  กอง
สาธารณสุข 

18.โครงการส ารวจจ านวนและขึน้ทะเบียน
สุนัขและแมว 

√ 
(ไตรมาศ2) 

  20,000 ไม่ใช้
งบประมาณ 

กอง
สาธารณสุข 

19.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านมะเร็งเต้านมในสตร ี

  √ 100,000  กอง
สาธารณสุข 

20.อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 

  √ 20,000  กอง
สาธารณสุข 

21.อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขบ้านเลยีบสอง หมู่ที่ 22 

  √ 20,000  กอง
สาธารณสุข 

22.อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขบ้านหนองรี หมู่ที่ 5 

  √ 20,000  กอง
สาธารณสุข 

23.อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขบ้านเหลา่เจริญ หมู่ที่ 18 

  √ 20,000  กอง
สาธารณสุข 

24.โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 

√ 
(ไตรมาศ2) 

  50,000 27,776 ส านักปลัดฯ 

25.โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
และผูป้ระสบภยั 

  √ 50,000  ส านักปลัดฯ 

26.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานกลุ่มสตรี ต าบลเมืองเก่า 

  √ 200,000  ส านักปลัดฯ 

27.โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด 
เมืองเก่าเกมส ์

  √ 400,000  กอง
การศึกษาฯ 

28.โครงการอบรมการปฏิบตัิศาสนพิธี
เบื้องต้นแก่ประชาชน 

√ 
(ไตรมาศ 1) 

  50,000 46,926 กอง
การศึกษาฯ 

29.โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียน
เข้าพรรษา(อุดหนุน) 

  √ 150,000  กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 



 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  
หมายเหตุ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง (ต่อ) 
30.โครงการงานประเพณลีอยกระทง 
(อุดหนุน) 

√ 
(ไตรมาศ 1) 

  420,000 420,000 กอง
การศึกษาฯ 

31.โครงการงานประเพณสีงกรานต์ 
(อุดหนุน) 

  √ 450,000  กอง
การศึกษาฯ 

32.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
(อุดหนุน) 

  √ 40,000  กอง
การศึกษาฯ 

33.อดุหนุนโครงการหมู่บา้นรักษาศีลห้า 
(อุดหนุน) 

√ 
(ไตรมาศ 1) 

  70,000 70,000 กอง
การศึกษาฯ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
1.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพองค์กร องค์การบรหิารสว่น 
ต าบลเมืองเก่า 

√ 
(ไตรมาศ 1) 

 

  400,000 364,376 ส านักปลัดฯ 

2.โครงการต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

  √ 4,200,000 โอนต้ังจ่ายใหม่ กอง
การศึกษาฯ 

3.โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  √ 50,000  ส านักปลัดฯ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
ปลาไหลเผือก บ้านเลียบ หมู่ที่ 22 

  √ 500,000  กองช่าง 

2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองรี บ้าน
หนองรี หมู่ที่ 5 

  √ 500,000  กองช่าง 

3.โครงการเมืองเก่าเมืองสะอาด  √  600,000 45,600 กอง
สาธารณสุข 

4.โครงการธนาคารขยะ   √ 150,000  กอง
สาธารณสุข 

5.โครงการรักน้ า รักษ์ป่า รักแผ่นดิน  √  80,000 17,576 ส านักปลัดฯ 
6.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง  
มาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ) 

 √  50,000  ส านักปลัดฯ 

7.โครงการปรับปรุงถนนบริเวณรอบหนองรี 
หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองเก่า(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

  √ 10,699,600  อุดหนุน64 
กองช่าง 

 

 

 



รายงานผลการการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  
( ไตรมาศที ่2 ระหว่าง ม.ค.-ม.ีค.64) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
บัญชีครุภัณฑ์ 

 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  
หมายเหตุ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่

ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป(ส านักปลัด) 
ครุภัณฑส์ านักงาน       
1.เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก(แบบโค้ง) 
เต็นท์ผ้าใบขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 8 เมตร 
สูง 2.30 เมตรจ านวน 4 หลังๆ ละ 
 26,750 บาท 

√ 
(ไตรมาศ 1) 

 

  107,000 100,000 ส านักปลดั 

2.โตะ๊ประชุมอเนกประสงค ์ √ 
(ไตรมาศ 2) 

  63,000 63,000 ส านักปลดั 

3.โตะ๊พับหน้าเมลานิน √ 
(ไตรมาศ 2) 

  48,600 48,600 ส านักปลดั 

4.เครื่องมัลตมิีเดยีโปรเจ็คเตอรร์ะดับ XGA 
ขนาด 4,500Ansi  Lumens 

√ 
(ไตรมาศ 2) 

  62,500 52,900 ส านักปลดั 

5.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า √ 
(ไตรมาศ 2) 

  24,300 24,200 ส านักปลดั 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
6.คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 2 
เครื่องเครื่องละ 30,000 บาท 

√ 
(ไตรมาศ 2) 

  60,000 59,800 ส านักปลดั 

7.เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA จ านวน 
3 เครื่องๆละ5,800 บาท 

√ 
(ไตรมาศ 2) 

  17,400 17,370 ส านักปลดั 

กองคลัง 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
8.เครื่องท าน้ าร้อน-เย็น 2 ก๊อก จ านวน 1 
เครื่อง 

√ 
(ไตรมาศ 2) 

  6,000 6,000 กองคลัง 

ครุภัณฑส์ านักงาน       
9.เก้าอี้พักคอย แบบ 4 ท่ีนั่งจ านวน 1 ตัว √ 

(ไตรมาศ 2) 
  4,500 4,500 กองคลัง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
10.รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิล้แค็บ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 1 ตัน จ านวน 1 คัน 

  √ 854,000  กองคลัง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
11.คอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2(จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 
19 น้ิว) จ านวน 1 เครื่อง 

  √ 30,000  กองคลัง 



 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  
หมายเหตุ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
12.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง 

  √ 4,300  กองคลัง 

13.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 
จ านวน 1 เครื่อง 

  √ 5,800  กองคลัง 

แผนงานการศึกษา 
ครุภัณฑก์ารศกึษา       
14.ชุดอุปกรณส์ าหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านโคกหอม 

  √ 30,700  
 

 อุดหนุน64 
กอง

การศึกษา 

ครุภัณฑส์ านักงาน       
15.โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีจ านวน 1 ชุด √ 

(ไตรมาศ 1) 
  12,000 12,000 กอง

การศึกษาฯ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
16.เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า19 น้ิว) จ านวน 1 เครื่อง 

√ 
(ไตรมาศ2) 

  30,000 
 

29,000 กอง
การศึกษาฯ 

17.เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์หรือ 
LED สี จ านวน 4 เครื่องๆละ 15,000บาท 

√ 
(ไตรมาศ2) 

  60,000 
 

59,600 กอง
การศึกษาฯ 

18.เครื่องพิมพ์เลเซอรห์รือ LED  
ขาวด าชนิด Network แบบท่ี 1 

√ 
(ไตรมาศ2) 

  8,900 
 

8,800 กอง
การศึกษาฯ 

19.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด1 KVA 
จ านวน 1 เครื่อง 

√ 
(ไตรมาศ2) 

  5,800 
 

5,790 กอง
การศึกษาฯ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ       
20เครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จ านวน 
4 ชุดชุดละ 11,500 บาท 

√ 
(ไตรมาศ 1) 

  460,000 27,600 กอง
การศึกษาฯ 

แผนงานสาธารณสุข 
ครุภัณฑส์ านักงาน       
21.ตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก    
จ านวน 1 หลัง 

√ 
(ไตรมาศ 1) 

  5,500 5,500 กอง
สาธารณสุข 

22.ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก  
จ านวน 2 หลังๆละ 5,500บาท 

√ 
(ไตรมาศ 1) 

  11,000 11,000 กอง
สาธารณสุข 

23.ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน 
จ านวน 6 หลังหลังละ 5,900 บาท 

√ 
(ไตรมาศ 1) 

 
 
 

  34,500 11,000 กอง
สาธารณสุข 



 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  
หมายเหตุ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

24.ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน 
จ านวน 6 หลังหลังละ 5,900 บาท 

√ 
(ไตรมาศ 1) 

  35,400 35,400 กอง
สาธารณสุข 

25.โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีจ านวน 3 ชุด 
ชุดละ 12,000 บาท 

√ 
(ไตรมาศ 1) 

  36,000 36,000 กอง
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
26.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า19 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง 

√ 
(ไตรมาศ 2) 

 √ 30,000 
  

29,900 กอง
สาธารณสุข 

27.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LEDขาวด า 
หรือ NETWORK แบบท่ี 1 จ านวน 1 
เครื่อง 

√ 
(ไตรมาศ 2) 

 √ 8,900 
  

8,800 กอง
สาธารณสุข 

28.เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA 
จ านวน 1 เครื่อง 

√ 
(ไตรมาศ 2) 

 √   5,790 กอง
สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายงานผลการการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  

( ไตรมาศที ่2 ระหว่าง ม.ค.-ม.ีค.64) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  
หมายเหตุ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากหน้าบ้าน
สมาชิกทุเรียนอนุกิจ บ้านหนองรี หมู่ที่ 5 

  √ 487,800  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

2.โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดราษฎร์รังษี หมู่ที่ 9 

  √ 600,000  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหน้าบ้านนาง
ค าพอ ทุ่งโสภา ถึงบ้านนางราตรี หมู่ที่ 1 
ต าบลเมืองเก่า 

  √ 500,000  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

4.โครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางวิริยาภรณ์ พงษ์เจริญ 
ถึงบ้านนางทองค า ยาขันทิพย์ 
หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองเก่า 

  √ 652,800  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

5.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมูท่ี่ 3 ถึงหมู่ที่ 
16 ต าบลเมืองเก่า 

  √ 403,400  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาง
ทองใบ พรมเคนสาถึงบ้านนางสมหมาย บุญส่ง 
หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองเก่า 

 √  122,000  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

7.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนาง
ทองสุข วงษ์ศรีแก้วถึงบ้านนางจันทร์ ปิ่นจ้อย  
หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองเก่า 

 √  52,200  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย
วิลัยวรรณ จันทรส์มดี ถึงบ้านนางสังเวียน 
จูสมดี หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองเก่า 

 √  172,000  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พรอ้มวางท่อ
ระบายน้ าและบ่อพักพร้อมรางวี จากบ้าน 
นางเงิน แก้วเจริญ หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองเก่า 

 √  259,700  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

10.โครงการก่อสร้างถนนคสล.พรอ้มวางท่อ
ระบายน้ าและบ่อพักพร้อมรางวี ซอยทางโค้ง 
หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองเก่า 

 √  274,100  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

 

 



 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  
หมายเหตุ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
11.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักคสล. จากแทงค์น้ าประปาหลังแขวง 
เชื่อมต่อท่อเดิม หมู่ที่ 6 ต าบลเมอืงเก่า 

  √ 461,000  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

12.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากสระน้ า
วัดเก่า ถึงโบสถ์วัดเก่า หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองเก่า 

  √ 500,000  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

13.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย
เภา แนนสินธุ์ ถึงโรงแรมแมกไม้รสีอร์ท 
หมู่ที่ 8 ต าบลเมืองเก่า 

 √  693,500  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

14.โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนาย
ประเสริฐ จันทองทิพย์ ถึงบ้าน จ.ส.อ. 
จ าเนียร แพนลา หมู่ที่ 10 ต าบลเมืองเก่า 

  √ 233,200  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

15.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกบ้าน
นางอุไร ทันเจรญิ ถึงสวนนางทองม้วน โนรา  
หมู่ที่ 13 ต าบลเมืองเก่า 

 √  462,600  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

16.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสายหลัก
เข้าซอยบ้านนายปรีชา เพียลา หมูท่ี่ 15 
ต าบลเมืองเก่า 

 √  223,700  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

17.โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้านพร้อมติดตั้งล าโพงฮอร์น หมู่ที่ 16 
ต าบลเมืองเก่า 

  √ 77,900  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

18.โครงการปรับปรุงถนนหินคลกุ จากบ้าน
นายสมศักดิ์ ศรีวงค์จันทร์ ถึงบ้านนางทอง
เขียว ไสวสิทธ์ิ หมู่ที่ 18 ต าบลเมอืงเก่า 

  √ 96,200  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

19.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย
มงคล สมศรี ถึงบ้านนายชาญยุทธ ทองสอง 
หมู่ที่ 18 ต าบลเมืองเก่า 

 √  230,100  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

20.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้าน
นายวิเชียร ผดุงสันต์ ถึงห้องแถวนางบุญม ี
สุขเจรญิ หมู่ที่ 19  ต าบลเมืองเกา่ 

 √  487,500  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

21.โครงการปรับปรุงถนนดินจากบ้านนาง
แบน พรมเชียงถึงบ้านนายชาติมงคล แววศร ี
หมู่ที่ 20 ต าบลเมืองเก่า 

  √ 167,000  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

22.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขา้งบ้านนาย
ดิเรก ชันพรมมาถึงที่ดินนายอ าไพ ศรีผึ้ง  
หมู่ที่ 21 ต าบลเมืองเก่า 

  √ 180,600  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

 
 

      



 
 
 
 

 
 

     

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  
หมายเหตุ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
23.โครงการก่อสร้างถนนคสล.พรอ้มรางระบาย
น้ าซอยบ้านนายหลอด อุ่นแก้ว ถึงบ้าน น.ส.
สงัด พืชเพียร หมู่ที่ 21 ต าบลเมืองเก่า 

 √  198,900  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2562) 

24. โครงการวางท่อระบายน้ าพรอ้มบ่อพักถนน
สายข้างวัดราษฎรร์ังษี (ต่อจากเดมิ) 
บ้านถนนทอง หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเก่า 

  √ 394,654  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2563) 

25.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านหนองรี
สอง หมู่ที่ 19 (เส้นหน้าบ้านนายวิเชียร 
ผดุงสันต์) 

  √ 208,417  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2563) 

26.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1  
ซอยบ้านนายสุทน เย็นไทย 

  √ 420,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

27.โครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า,บ่อพัก และรางระบายน้ า หมู่ที่ 2 
ซอยบ้านนางนวล พวงชัย ถึงบ้านนางวิชัย อ่อน
จันทร์ 

  √ 350,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

28.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรงั หมู่ที่ 4 
จากโรงน้ าหมู่ที่ 4 เช่ือมกับ หมู่ที่ 5 

  √ 500,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

29.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 ซอย
ข้างปั๊มซัสโก้ ถึงบ้านนายเกศา สุขสมโสภา 

  √ 583,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

30.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 
ซอยบ้านนางสร้อยทอง พันช านาญ 

  √ 317,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

31.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 ซอย
บ้านนายสรุินทร์ หนูเล็ก 
ถึงบ้านนายทองค า ชัยสิทธ์ิ 

  √ 91,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

32.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรงัหมู่ที่ 6 จาก
บ้าน นายไพรตัน์ อนุพันธ์ ถึงบ้านนายอ านาจ 
ไชยภักด ี

  √ 300,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

33.โครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า,บ่อพัก และรางระบายน้ า หมู่ที่ 7  
ซอยหลังโรงเรียนบรรหารวิทยา 

  √ 650,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 



 

 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  
หมายเหตุ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
34.โครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า,บ่อพักและรางระบายน้ า หมู่ที่ 9  
ซอยบ้านนายสมจิตร สาเจรญิ ถึงหน้าโรงเรียนวัด
ราษฎรร์ังษี 

  √ 850,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

35.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 จากบ้าน
นายภิรมณ์ พรมแสง ถึงบ้าน ส.อบต.องอาจ กุม
สินพันธ ์

  √ 486,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

36.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรงั  
หมู่ที่ 12 จากบ้านนางสาวแสงจันทร์ 
 ถึงบ้านนายสมศักดิ์ สมนึก 

  √ 100,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

37.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 13 
ซอยบ้าน ส.อบต.ประกาศ คณุยงค์ 
(อู่ช่างโจ) ถึงแยกซอยศูนย์ยา 

  √ 384,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

38.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 14 
ซอยบ้านนายชาญชัย ศรีทา ถึงปากคลอง 

  √ 388,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

39.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 
จากแยกถนนสายหลัก ไปซอยต้นโพธิ ์

  √ 470,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

40.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 
จากบ้านนายแป้งหอม ชัยองอาจ 
ถึงบ้านนายสมบัติ อ่อนละมลู 

  √ 217,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

41.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 17 
จากแยกศาลาประชาคมไปหมู่ที่ 13 

  √ 498,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

42.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรงั หมู่ที่ 18 จาก
บ้านนายชาญยุทธ ทองสอง ถึงฟาร์มไก ่

  √ 500,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

43.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 18 
จากบ้านผู้ช่วยมงคล สมศรี(ต่อจากเดิม) 
ถึงบ้านนายชาญยุทธ ทองสอง 

  √ 488,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

44.โครงการปรับปรุงถนนดิน หมูท่ี่ 20 จากบ้าน
นายถนอม เจาะพาถึงบ้านนางปา แพงพรม 

  √ 500,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

45.โครงการปรับปรุงถนนดิน หมูท่ี่ 21จากถนน 
304 ข้างโรงไฟฟ้า ถึงบ้านนายดิเรก ชันพรมมา 

  √ 500,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

46.โครงการปรับปรุงถนนคสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า,บ่อพัก และรางระบายน้ าหมุ่ที่ 22  
ซอยบ้านนางสาวมณี สาพาที ถึงบา้นนายบุญย
ฤทธิ์ หนูแก้ว 

  √ 726,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 



 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  
หมายเหตุ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

งบประมาณ
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
47.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 22ซอยบ้าน
นายอมร เชียงม้า ถึงสามแยกหนองปลาไหล 

  √ 500,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

48.โครงการปรับปรุงถนนดิน หมูท่ี่ 22 จากบ้าน
เลียบสอง ไปเส้นบ้านแห ่

  √ 910,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

49.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่
ที2่ซอยบ้านนางสายทอง ชันพรมมา ถึงชายทุ่ง 

  √ 950,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

50.โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่
ที่ 3ซอยบ้านส.อบต.ชูเกียรติ ถึงถนน 304 

  √ 900,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

51.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมบ่อพัก หมู่
ที่ 10ซอยบ้านนางทิพย์ ยาจุน ถึงบ้านนายสมพงค์ 
สุนทร 

  √ 867,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

52.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่
ที่ 12 จากสามแยกร้านค้าหน้าทางรถไฟ  
ถึงบ้านคุณสมจิตร นึกชอบ 

  √ 581,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

53.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ที่ 14 ซอย
บ้าน ส.อบต.บญุนาค (ต่อจากเดิม) 

  √ 120,000  (งบจ่ายขาดฯ 
ครั้งท่ี 1/2563) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง   
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย   √ 500,000  (งบกันเงินฯ 

พ.ศ. 2563) 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค ์   √ 500,000  (งบกันเงินฯ 

พ.ศ. 2563) 
2.โครงการตกแต่งห้องประชุมอาคารเนกประสงค ์  √  500,000  (งบกันเงินฯ 

พ.ศ. 2563) 
3.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเดก็เล็กโรงเรียน
บรรหารวิทยา 

  √ 100,000  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2563) 

4.โครงการก่อสร้างรั้วที่ท าการองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเมืองเก่า 

  √ 1,240,000  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2563) 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสาย304   √ 500,000  (งบกันเงินฯ 

พ.ศ. 2563) 
2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการองค์การ 
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

  √ 433,600  (งบกันเงินฯ 
พ.ศ. 2563) 

 

 


