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จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็ร้อยละ จ ำนวน คิดเปน็ร้อยละของ

ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด

1.ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 4 3                     3,480,000    6.19 กองช่ำง
2.กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ น้อมน ำปรัชญำเศษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 7 6                     630,000       1.12 ส ำนักปลัด
3.กำรพัฒนำคนและสังคมให้เข้มแข็ง 22 18                   32,668,008   58.13 ส ำนักปลัด

กองกำรศึกษำ
4.กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ  -  -  -  -  -
5.กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 81 66                   13,382,587   23.81 ทุกกองงำน
6.กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 8 7                     6,028,600    10.75 ส ำนักปลัด

รวม 122 100                  56,189,195   100

หมำยเหตุ

                     บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
                 แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

                 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเก่ำ  อ ำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี

หน่วยด ำเนินกำรยุทธศำสตร์/แนวทำง



ยุทธศำสตร์ /แนวทำง จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน หมำยเหตุ
ทีด่ ำเนินกำร ของโครงกำรทัง้หมดงบประมำณ งบประมำณทัง้หมด ทีด่ ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน
1.1ก่อสร้ำงซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนำเส้นทำงคมนำคมและสะพำน 2 50                   2,880,000    82.75 ช่ำง
1.2 ก่อสร้ำงปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบำยน้ ำ ท่อระบำยน้ ำ
     รำงระบำยน้ ำ
1.3 ปรับปรุงซ่อมแซม ติดต้ังไฟฟ้ำให้แสงสว่ำงตำมถนน ขยำยเขตไฟฟ้ำ 1 25                   100,000       2.88 ช่ำง
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรติดต้ัง สร้ำงซ่อมแซมปรับปรุงหอกระจำยข่ำว
     เสียงตำมสำยและเสียงไร้สำย
1.5ส่งเสริมสันับสนุนกำรสร้ำงและปรับปรุงซ่อมแซมศำลำสำธำรณ 1 25                   500,000       14.37 ส ำนักปลัด
    ประโยชน์ ทีดิ่นสำธำรณประโยชน์ ช่ำง

รวม 4 100                  3,480,000    100
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเก่ำ   อ ำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี
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ยุทธศำสตร์ /แนวทำง จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน หมำยเหตุ
ทีด่ ำเนินกำร ของโครงกำรทัง้หมดงบประมำณ งบประมำณทัง้หมด ทีด่ ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ที ่2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ น้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจ 
                  พอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
2.1 สนับสนุนให้ประชำชนมีอำชีพเสริมรำยได้ ส่งเสริมกลุ่มอำชีพ 5 71                   550,000       87.3 ส ำนักปลัด
2.2 สนับสนุนให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำกำรเกษตร 2 29                   80,000        12.7 ส ำนักปลัด
     ตำมหลักวิชำกำร
2.3 ส่งเสริมให้มีกำรจัดต้ังกองทุนหมุนเวียนและกลุ่มออมทรัพย์

รวม 7 100                 630,000      100
ยุทธศำสตร์ที ่3 กำรพัฒนำคนและสังคมให้เข้มแข็ง
3.1 ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชน ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำ 5 23                   2,733,668    8.37 ส ำนักปลัด
     กำรแข่งขันกีฬำ กองศึกษำ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชนและรณรงค์ป้องกัน 5 23                   320,000       0.98 ส ำนักปลัด
     กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
3.3 ส่งเสริมศำสนำ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 5 23                   1,610,000    4.93 กองศึกษำ
3.4 ส่งเสริมพัฒนำกำรศึกษำ ศีลธรรม คุณธรรมแก่เด็กนักเรียน 3 14                   3,564,340    10.91 กองศึกษำ
     และประชำชน
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ผู้สูงอำยุ 4 18                   24,440,000   74.81 ส ำนักปลัด
     คนพิกำรและเด็กด้อยโอกำส ผู้ป่วยเอดส์

รวม 22 100                 32,668,008  100

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเก่ำ   อ ำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี
                 แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
                     บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ



ยุทธศำสตร์ /แนวทำง จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน หมำยเหตุ
ทีด่ ำเนินกำร ของโครงกำรทัง้หมดงบประมำณ งบประมำณทัง้หมด ทีด่ ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ที ่4 กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ
4.1 พัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ ประปำ คู คลอง หนองบึง เพือ่เป็นกำร  -  -  -  -  -
     อุปโภคและท ำกำรเกษตร
รวม  -  -  -  -  -

ยุทธศำสตร์ที ่5 กำรพัมนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
5.1ส่งเสริมรณรงค์กำรเลือกต้ังในระบบประชำธิปไตยทุกระดับให้ 1 1                     1,050,000    ส ำนักปลัด
    ประชำชนมีควำมเข้ำใจด้ำนกำรเมืองกำรปกครองตระหนักถึงควำม
    ส ำคัญของกำรมีส่วนร่วม
5.2 กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพกำรท ำงำนเพิม่มำกขึ้น 7 8                     1,270,000    ทุกกองงำน
5.3ปรับปรุงระบบจัดเก็บรำยได้และงำนบริกำรประชำชนให้มี
    ประสิทธิภำพ
5.4 กำรเพิม่ประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนต ำบล
5.4.1ด้ำนกำรจัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรปฏิบัติงำน 79 97                   11,782,587   ทุกกองงำน
5.4.2 ด้ำนกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซม  อำคำร สถำนที ่อำคำรส ำนัก 2 2                     1,600,000    ช่ำง
       งำนให้เหมำะสม

รวม 81 15,702,587   
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเก่ำ   อ ำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี
                 แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
                     บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
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ยุทธศำสตร์ /แนวทำง จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน หมำยเหตุ
ทีด่ ำเนินกำร ของโครงกำรทัง้หมดงบประมำณ งบประมำณทัง้หมด ทีด่ ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
6.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกดในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 1 13                   100,000       0.3 ส ำนักปลัด
     และส่ิงแวดล้อม
6.2 กำรแก้ไขปัญหำกำรก ำจัดขยะมูลฝอย 3 38                   2,960,000    9.05 ส ำนักปลัด
6.3 กำรพัฒนำปรับปรุงสภำพภุมิทัศน์แหล่งท่องเทีย่วสวนสำธำรณะ 4 50                   29,686,000   90.65 ส ำนักปลัด

รวม 8 100                  32,746,000   100

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเก่ำ   อ ำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

                       บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
                 แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563


