
สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ก่อสร้างโรงจอดรถขนาดกว้าง 10 เมตร 1,961,000   อบต.เมืองเก่า กองช่าง

ยาว 30 เมตร ก่อสร้างตามแบบอบต.
เมืองเก่า

2 โครงการก่อสร้างร้ัวที่ท าการองค์การ ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 919,000      อบต.เมืองเก่า กองช่าง

บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ประตูทางเข้าที่ท าการอบต.เมืองเก่า
ความยาว 74 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบอบต.เมืองเก่า

1 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนนุการไฟฟ้า 100,000      อบต.เมืองเก่า กองช่าง

อ าเภอกบนิทร์บรีุ ส่วนภมูิภาคอ าเภอกบนิทร์บรีุ
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ล าดับที่
พ.ศ.2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                   1.1  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

พ.ศ.2562
งบประมาณรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

                   1.3    ปรับปรุงซ่อมแซมติดต้ังไฟฟ้าใหแ้สงสว่างตามถนน ขยายเขตไฟฟ้า
                       แผนงานเคหะและชุมชน      งาน



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนนุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนนุใหแ้ก่โรงพยาบาล 500,000      รพสต. ส านักงานปลัดฯ

ต าบลเมืองเก่า ส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองเก่าส าหรับ
การก่อสร้างอาคารแพทย์ไทย

สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมอาชีพครัวเรือนต าบล จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพครัวเรือน 50,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

เมืองเก่า ต าบลเมืองเก่า
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอุดหนนุกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว 300,000      อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

โรงสีข้าวต าบลเมืองเก่า ต าบลเมืองเก่า
3 อุดหนนุกลุ่มวิสหกิจชุมชนบา้นม่วง อุดหนนุกลุ่มวิสหกิจชุมชนบา้นม่วง 50,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

หมู ่7
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏบิติั
                   2.1  สนบัสนนุใหป้ระชาชนมีอาชีพเสริมรายได้  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
                       แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                   1.5    ส่งเสริมสนบัสนนุการสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมศาลาสาธารณประโยชนท์ี่ดินสาธารณประโยชน์
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 อุดหนนุกลุ่มวิสหกิจชุมชน บา้นไผ่ อุดหนนุกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นไผ่ 50,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

หมู ่8 ในการจัดซ้ือเคร่ืองอัดเหด็
5 โครงการส่งเสริมการผลิตพันธ์ข้าว จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตพันธ์ข้าว 100,000      อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

และจัดอบรม

สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพเพื่ออุดหนนุชมรมคนพิการต าบลเมืองเก่า 50,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

การบริหารจัดการขจัดการเลือกปฏบิติั
เพื่อใหค้นพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง
Quality M anagement

2 โครงการผลิตและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าอบรมและอื่นๆในการ 30,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

ม่าก าจัด ปอ้งกันโรคพืชท่ีเกิดจากเชื้อรา จัดโครงการ
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

                   2.1  สนบัสนนุใหป้ระชาชนมีอาชีพเสริมรายได้  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
                       แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏบิติั
                   2.2  สนบัสนนุใหป้ระชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการท าการเกษตรตามหลักวิชาการ
                       แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏบิติั



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจ้างเหมาส ารวจจ านวน จ้างเหมาส ารวจจ านวนสุนขัและแมว 15,600       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

สุนขัและแมว
2 โครงการควบคุมและปอ้งกันโรค เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างแรงงานในการพ่น 40,068       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

ไข้เลือดออก หมอกควัน จ านวน 21 หมูบ่า้น
จ านวน 42 วันๆละ300 บาทต่อคน
จ านวน 3 คน

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์ 78,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

จากโรคพิษสุนขับา้ตามพระปนธิาน ในการฉีดวัคซีนเพื่อปอ้งกันและควบคุม
ศาสตราจารย์พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิง โรคพิษสุนขับา้
พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้านอ้ง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วร ขัตติยราชนารี

แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหเ้ข้มแข็ง
                   3.1  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมการเล่นกีฬา การแข่งขันกีฬา

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ

                       แผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เมืองเก่าเกมส์ จัดการแข่งขันกีฬา อบต.เมืองเก่าเกมส์ 400,000      อบต.เมืองเก่า กองการศึกษา

เช่น ปา้ยประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์
ต่างๆในการจัดงานฯลฯ

5 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 2,200,000   อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

พร้อมติดต้ังฐานคอนกรีต กลางแจ้งพร้อมติดต้ังฐานคอนกรีต
ส าหรับติดต้ังภายในเขต อบต.เมืองเก่า
จ านวน 12 ชุด

สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดต้ังจุดบริการประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกและลด 30,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

การเกิดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ
2 โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนบัสนนุ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 50,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ และโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ
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                       แผนงานรักษาความสงบภายใน    งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

                   3.2  ส่งเสริม สนบัสนนุความเข้มแข็งของชุมชน และรณรงค์ปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติด

                       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ     งานกีฬาและนนัทาการ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหเ้ข้มแข็ง
                   3.1  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมการเล่นกีฬา การแข่งขันกีฬา

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562  



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน
สถานที่ หนว่ยงาน

ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดเพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการในการฝึกอบรม 100,000      อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

และจัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

4 โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญหลัก เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการในการฝึกอบรม 90,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

ของชาติ และจัดกิจกรรมปกปอ้งสถาบนัส าคัญ
หลักของชาติ

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปญัหา 50,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

เกี่ยวกับจราจรที่ประชาชนได้รับ
ประโยชนโ์ดยตรง เช่นการทาสีตีเส้น
สัญญาณไฟจราจร สามเหล่ียมหยุดตรวจ
ปา้ยจราจร กระจกโค้งจราจร
กระบองไฟจราจร กรวยจราจร
แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ า
เสาล้มลุกจราจร ยางชะลอความเร็วรถ
ฯลฯ

13
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหเ้ข้มแข็ง
                   3.2  ส่งเสริม สนบัสนนุความเข้มแข็งของชุมชน และรณรงค์ปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติด

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 150,000      อบต.เมืองเก่า กองการศึกษาฯ

เข้าพรรษา ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา เช่น
ปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆฯลฯ

2 อุดหนนุสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองเก่า เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 450,000      อบต.เมืองเก่า กองการศึกษาฯ

ในการจัด ประเพณีสงกรานต์และก่อพระเจดีย์ทราย
โครงการประเพณีสงกรานต์และก่อ เช่นปา้ยประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
พระเจดีย์ทราย อื่นๆฯลฯ

3 อุดหนนุสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองเก่า เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 420,000      อบต.เมืองเก่า กองการศึกษาฯ

ในการจัด ประเพณีลอยกระทง เช่นปา้ย
โครงการประเพณีลอยกระทง ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆฯลฯ

4 อุดหนนุใหก้ับสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองเก่าเพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 40,000       อบต.เมืองเก่า กองการศึกษาฯ

ในการจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
5 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1.รับรองในการต้อนรับบคุคลหรือ 550,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

คณะบคุคลที่มานเิทศงานตรวจงานหรือ
เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานรวมทั้งเจ้าหนา้ที่
ท่ีเกี่ยวข้องในการร่วมต้อนรับบคุคลหรือ 14

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหเ้ข้มแข็ง
                   3.3  ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

                       แผนงานศาสนาวัมนธรรมท้องถิ่น  



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คณะบคุคล
2.ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการผรือคณะ
อนกุรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังตาม
กฏหมายหรือการประชุมระหว่างองค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ฯลฯ
3.การจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับวันส าคัญทางราชการ ศาสนา
และประเพณี เช่นงานวันเฉลิมพระชนม
พรรษาและงานอื่นๆฯลฯ

พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหเ้ข้มแข็ง
                   3.3  ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562

แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 15



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 540,000      อบต.เมืองเก่า กองการศึกษาฯ

ประจ าป ี2563  เช่น ปา้ยประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง และ
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

2 โครงการสนบัสนนุการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน 1,024,340   อบต.เมืองเก่า กองการศึกษาฯ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการสอน
เพื่อจ่ายเปน็ค่าหนงัสือเรียนส าหรับเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 4 ศูนย์
เพี่อจ่ายเปน็ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 4 ศูนย์
เพื่อจ่ายเปน็เคร่ืองแบบนกัเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 4 ศูนย์
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เปน็ศูนย์กลาง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 4 ศูนย์

3 อุดหนนุโรงเรียนสังกัดส านกังานคณะ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนนุโรงเรียนสังกัด 2,000,000   อบต.เมืองเก่า กองการศึกษาฯ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 3 แหง่ 16

ล าดับที่

                   3.4  ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม แก่เด็กนกัเรียนและประชาชน
                       แผนงานการศึกษา   งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโรงเรียนผู้สูงอายุ 200,000      อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

เช่น ค่าวัสดุ ค่าวิทยากรและอื่นๆ
2 โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนนิการ 17,000,000  อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

เพื่อรองรับสวัสดิการใหแ้ก่ผู้สูงอายุ
ท่ีมีอายุต้ังแต่ 60ปขีึ้นไป

3 โครงการเบีย้ยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการเพื่อรองรับ 7,000,000   อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

สวัสดิการคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์
ท่ีก าหนดที่ได้แสดงความจ านงโดยการ
ขอขึ้นทะเบยีนเพื่อขอรับเงินเบีย้ยังชีพ
คนพิการไว้กับ อปท.

4 โครงการเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 240,000      อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมใหเ้ข้มแข็ง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

                    3.5 ส่งเสริมสนบัสนนุพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปน็อยู่ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส ผู้ปว่ยเอดส์
                           แผนงานงบกลาง       งานงบกลาง

17



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 1,050,000   อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

การด าเนนิการเลือกต้ัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด
(กรณีครบวาระยุบสภา  กรณีแทนต าแหนง่
ท่ีว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ส่ังใหม้ีการเลือกต้ังใหม่และกรณีอื่นๆ

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาจัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา 500,000      อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

องค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติัองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการ สถานที่ต่าง

งานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนกังาน ปฏบิติังานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ จังหวัด

18

งบประมาณ
พ.ศ.2562

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ

                   5.2 พัฒนาบคุลากรใหม้ีประสิทธิภาพการท างานมากขึ้น
                         แผนงานบริหารงานท่ัวไป     งานบริหารงานทั่วไป

                         แผนงานบริหารงานท่ัวไป     งานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ.2563

                   5.1 ส่งเสริม รณรงค์การเลือกต้ังในระบบประชาธิปไตยทุกระดับ  ใหป้ระชาชนมีความเข้าใจด้านการเมืองการปกครอง ตระหนกัถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร 70,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

ผู้บริหารสมาชิกสภาฯพนกังานส่วนต าบล สมาชิกสภาฯ พนกังานส่วนต าบล สถานที่ต่าง

ลูกจ้าง  พนกังานจ้าง ลูกจ้าง  พนกังานจ้าง จังหวัด

3 โครงการจัดประชุมประชาคมระดับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ 100,000      อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

ต าบลเพื่อจัดท าและทบทวนแผนพัฒนา จัดประชุมประชาคมระดับต าบลเพื่อ
ท้องถิ่น จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

พนกังานส่วนต าบล ลูกจ้างและ
พนกังานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล

4 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพื่อใช้เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างออก 300,000      อบต.เมืองเก่า กองช่าง

แบบการเขียนแบบเปลนงานก่อสร้าง
5 โครงการฝึกอบรมปอ้งกันเด็กจมน้ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ 50,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

ฝึกอบรมปอ้งกันเด็กจมน้ า เช่นค่าอาหาร
ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากรและอื่นๆ
ฯลฯ

19

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                   5.2 พัฒนาบคุลากรใหม้ีประสิทธิภาพการท างานมากขึ้น

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ

                         แผนงานบริหารงานท่ัวไป     งานบริหารงานทั่วไป

แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล าดับที่



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการฝึกอบรม 50,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

ด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปอ้งกันและ
ในสถานศึกษา บรรเทาสาธารณภยัในสถานศึกษา เช่น

ค่ายวัสดุ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าสมนาคุณวิทยากรและอื่นๆฯลฯ

7 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง 200,000      อบต.เมืองเก่า กองช่าง

(ค่า K) ในการก่อสร้างที่ปรับราคาได้ในงาน
ก่อสร้างทุกประเภท

20

แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                   5.2 พัฒนาบคุลากรใหม้ีประสิทธิภาพการท างานมากขึ้น
                         แผนงานบริหารงานท่ัวไป     งานบริหารงานทั่วไป

ล าดับที่ รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายใหก้ับค่าวารสาร 1,000,000   อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

หนงัสือพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนงัสือ ค่าเข้าปกหนงัสือ 
ค่าซักฟอก ค่าก าจัดส่ิงปกิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่  จ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน ์ค่าบริการปรับปรุงเว็บไซด์
ของอบต.เมืองเก่า ค่าต่ออายุโดเมน 
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์  ค่าเชื่อมข้อมูล
และค่ารักษาระบบอื่นๆ ฯลฯ

2 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการ 150,000      อบต.เมืองเก่า กองการศึกษาฯ

เช่นค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์
จ้างตัดหญ้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และอื่นๆ ฯลฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562

                       5.4.1  ด้านการจัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน

21
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ

                         แผนงานบริหารงานท่ัวไป     งานบริหารงานทั่วไป

ล าดับที่

                   5.4  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล

พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 วัสดุส านกังาน จัดซ้ือวัสดุส านกังานเช่นกระดาษ หมึก 170,000      อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

ปากกา ดินสอ ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ
กาว แบบพิมพ์ ตรายาง และอื่นๆฯลฯ

4 วัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 50,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

เช่นน้ ายาล้างหอ้งน้ า  น้ ายาถูพื้น
น้ ายาล้างจาน สบู ่และอื่นๆ

5 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 70,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่นเพื่อสวมใส่ใน
ขณะปฏบิติัหนา้ที่

6 จัดซ้ือเคร่ืองขัดพื้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองขัดพื้น 20,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

จ านวน 1 เคร่ือง
7 จัดซ้ือเคร่ืองดุดฝุ่น เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น จ านวน 1 เคร่ือง 14,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

22

พ.ศ.2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                   5.4  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล
                       5.4.1  ด้านการจัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน
                         แผนงานบริหารงานท่ัวไป     งานบริหารงานทั่วไป

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

เช่น ตลับหมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ 
โปรแกรมต่างๆและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

10 จัดซ้ือชุดรับแขก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือชุดรับแขก 22,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

จ านวน 2 ชุด
11 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 41,300       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

 2 บาน แบบกระจก 2 บาน จ านวน 7 หลัง
12 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 27,500       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

 2 บาน แบบทึบ 2 บาน จ านวน 5 หลัง
13 จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ส าหรับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 60,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

พนกังานส่วนต าบล พร้อมเก้าอี้ส าหรับพนกังานส่วนต าบล

23

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2563
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                   5.4  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล
                       5.4.1  ด้านการจัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน
                         แผนงานบริหารงานท่ัวไป     งานบริหารงานทั่วไป



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ผู้บริหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม 84,000       อบต.เมืองเก่า ส านักปลัดฯ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เก้าอี้ผู้บริหาร ประธานสภาฯ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรองประธานสภาฯ

15 จัดซ้ือโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุม 32,000       อบต.เมืองเก่า ส านักปลัดฯ

พร้อมเก้าอี้ จ านวน 2 ชุด
พร้อมเก้าอี้ชุดละ 24 ตัว

16 จัดซ้ือโต๊ะหมูบ่ชูา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายจัดซ้ือโต๊ะหมูบ่ชูา 8,500         อบต.เมืองเก่า ส านักปลัดฯ

จ านวน 1 ชุด
17 จัดซ้ือรถเข็น เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถเข็นสามล้อ 8,500         อบต.เมืองเก่า ส านักปลัดฯ

อเนกประสงค์
18 จัดซ้ือเคร่ืองปัม้น้ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปัม้น้ า 8,500         อบต.เมืองเก่า ส านักปลัดฯ

แบบอัตโนมัติ ขนาด 250 w
19 จัดซ้ือเล่ือยยนต์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเล่ือยยนต์ 9,000         อบต.เมืองเก่า ส านักปลัดฯ

24

งบประมาณ
พ.ศ.2562

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                   5.4  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล
                       5.4.1  ด้านการจัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน
                         แผนงานบริหารงานท่ัวไป     งานบริหารงานทั่วไป

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิง่ 35,000       อบต.เมืองเก่า ส านักปลัด

ระบบดิจิตอล
21 จัดซ้ือชุดอากาศยานไร้คนขับส าหรับถ่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือชุดอากาศยานไร้ 60,000       อบต.เมืองเก่า ส านักปลัด

ภาพทางอากาศ คนขับส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ
22 จัดซ้ือกาต้มน้ าสแตนเลสไฟฟ้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือกาต้มน้ าสแตนเลส 13,000       อบต.เมืองเก่า ส านักปลัด

ไฟฟ้า
23 จัดซ้ือเคร่ืองเชื่อมโลหะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดชื้อเคร่ืองเชื่อมโลหะ 8,500         อบต.เมืองเก่า ส านักปลัด

ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 250 แอมป์
24 จัดซ้ือเคร่ืองตัดเหล็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดเหล็ก 8,500         อบต.เมืองเก่า ส านักปลัด

ขนาด 14 นิว้ ก าลังมอเตอร์ 2,000วัตต์
25 จัดซ้ือสว่านไฟฟ้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือสว่านไฟฟ้า 9,000         อบต.เมืองเก่า ส านักปลัด

แบบไร้สาย ขนาด 18 v

ล าดับที่ รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ

พ.ศ.2563

แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                   5.4  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล
                       5.4.1  ด้านการจัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน
                         แผนงานบริหารงานท่ัวไป     งานบริหารงานทั่วไป

25

โครงการ/กิจกรรม



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

26 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โนต๊บุก๊ ส าหรับงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 44,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

ประมวลผล โนต๊บุก๊ส าหรับงานประมวลผล
จ านวน 2 เคร่ือง

27 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลเพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 30,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

แบบที่ 2  (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ย ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
กว่า 19 นิว้) (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้)

28 จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือสแกนเนอร์ส าหรับ 3,200         อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

เก็บเอกสารทั่วไป งานเก็บเอกสารทั่วไป
29 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 20,000       อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

และพวงมาลา ส าหรับงานพิธีวันส าคัญต่างกๆระเช้าดอกไม้และพวงมาลาส าหรับงาน
พิธีวันส าคัญต่างๆตามวาระและโอกาส
ท่ีจ าเปน็และมีความส าคัญ

26

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ

                       5.4.1  ด้านการจัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน
                         แผนงานบริหารงานท่ัวไป     งานบริหารงานทั่วไป

ล าดับที่

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                   5.4  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,000,000   อบต.เมืองเก่า กองคลัง

1.ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่างๆของ อบต.เช่น รถยนต์  รถบรรทุก
รถจักยานยนต์  รถบรรทุกน้ า
เคร่ืองพ่นหมอกควัน  เคร่ืองตัดหญ้า
เคร่ืองปรับอากาศ  เรือท้องแบน
ครุภณัฑ์ส านกังานอื่นๆ ฯลฯ
2.ค่าซ่อมแซมกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ภายในส านกังาน อบต.เมืองเก่า
เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่างๆของ อบต. เมืองเก่า
เช่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์
เคร่ืองพิมพ์ดีดและอื่นๆ

พ.ศ.2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

27

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562

                   5.4  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล
                       5.4.1  ด้านการจัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน
                         แผนงานบริหารงานท่ัวไป     งานบริหารงานทั่วไป

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

31 วัสดุส านกังาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังานต่างๆ 80,000       อบต.เมืองเก่า กองคลัง

เช่นกระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ
ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ์
ตรายางและอื่นๆฯลฯ

32 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล 1,200,000   อบต.เมืองเก่า กองคลัง

น้ ามันเบนซิน และอื่นๆ
33 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อนจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000       อบต.เมืองเก่า กองคลัง

ต่างๆเช่นตลับหมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรม
ต่างๆและอื่นๆที่เกี่ยขวข้องกับ
คอมพิวเตอร์

34 จ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น 450,000      อบต.เมืองเก่า กองคลัง

ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระ ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าจ้างเหมาท าปา้ย
ประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ฯลฯ

28

พ.ศ.2562
                         แผนงานบริหารท่ัวไป    งานบริหารงานคลัง

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                   5.4  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล
                       5.4.1  ด้านการจัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน

พ.ศ.2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

35 จัดซ้ือตู้เอกสารรางเล่ือน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เอกสารรางเล่ือน 57,800       อบต.เมืองเก่า กองคลัง

แบบมือผลัก 6 ตู้
36 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 11,000       อบต.เมืองเก่า กองคลัง

 2 บาน แบบทึบ 2 บาน จ านวน 5 หลัง
37 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โนต๊บุก๊ส าหรับงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โนต๊บุก๊ 22,000       อบต.เมืองเก่า กองคลัง

ประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล
38 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลเพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 90,000       อบต.เมืองเก่า กองคลัง

แบบที่ 2 (จอภาพไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2

39 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA เพื่อนจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง 17,400       อบต.เมืองเก่า กองคลัง

ไฟฟ้าขนาด 1 KVA
จ านวน 3 เคร่ือง

                         แผนงานบริหารงานท่ัวไป     งานบริหารงานคลัง

ล าดับที่ รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                   5.4  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล

29

                       5.4.1  ด้านการจัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

40 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 90,000       อบต.เมืองเก่า ส านักปลัด

เช่นสายส่งน้ าดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก
หวัฉีดน้ าดับเพลิงและอื่นๆ

41 จัดซ้ือชุดช่วยหายใจแบบหนา้กากเต็ม เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือชุดช่วยหายใจแบบ 240,000      อบต.เมืองเก่า ส านักปลัด

พร้อมถังอัดอากาศ SCBA หนา้กากเต็มพร้อมถังอัดอากาศ SCBA
42 จัดซ้ือชุดผจญเพลิง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือชุดผจญเพลิง 154,000      อบต.เมืองเก่า ส านักปลัด

เช่น ชุดดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง
รองเท้าดับเพลิง หมวกดับเพลิง
ฮู๊ดดับเพลิง ฯลฯ

43 จัดซ้ือตู้เก็บชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เก็บชุดดับเพลิง 18,900       อบต.เมืองเก่า ส านักปลัด

FIRE FIGHTING SUIT  CABINET พร้อมอุปกรณ์FIRE FIGHTING SUIT  
  CABINET

30

งบประมาณ
พ.ศ.2562

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                   5.4  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล
                       5.4.1  ด้านการจัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน
                         แผนงานการรักษาความสงบภายใน       งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563

แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

44 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000      อบต.เมื องเก่า กองการศึกษาฯ

ทรัพย์สินต่างๆของอบต.เช่นค่าปรับปรุง
และซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และอื่นๆ

45 วัสดุส านกังาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังานต่างๆ 30,000       อบต.เมื องเก่า กองการศึกษาฯ

เช่น ปากกา ตรายาง แบบพิมพ์ ฯลฯ
46 วัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้น 60,000       อบต.เมื องเก่า กองการศึกษาฯ

งานครัวต่างๆเช่น น้ ายาล้างหอ้งน้ า
น้ ายาถูพื้น น้ ายาล้างจาน สบู ่ไม้กวาด
ชุดเคร่ืองนอนส าหรับเด็กและอื่น ฯลฯ

47 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม) 1,216,787   อบต.เมื องเก่า กองการศึกษาฯ

ส าหรับนกัเรียน (สพฐ)
48 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000       อบต.เมืองเก่า กองการศึกษาฯ

เช่น ตลับหมึก แผ่นดิสก์ และวัสดุอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                   5.4  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
พ.ศ.2563พ.ศ.2562

งบประมาณ

31

                       5.4.1  ด้านการจัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน
                         แผนงานการศึกษา    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

49 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 41,300       อบต.เมืองเก่า กองการศึกษาฯ

2 บาน แบบกระจก 2 บาน จ านวน 7 หลัง
50 จัดซ้ือรถเข็น เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถเข็นพื้นสแตนเลส 17,000       อบต.เมืองเก่า กองการศึกษาฯ

มือจับข้างเดียวพับไม่ได้
51 จัดซ้ือโทรทัศนแ์อล อี  ดี  (LED TV) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโทรทัศนแ์อล อี  ดี 74,800       อบต.เมืองเก่า กองการศึกษาฯ

แบบ  Smart TV (LED TV)  แบบ  Smart TV
52 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 118,000      อบต.เมืองเก่า ส านักปลัด

จ านวน 2 เคร่ือง
53 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000      อบต.เมืองเก่า ส านักปลัด

เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน
น้ ามันหล่อล่ืนส าหรับใช้ในการฉีดพ่น
หมอกควัน เพื่อปอ้งกันโรคไข้เลือดออก
ในเขตอบต.เมืองเก่า

32

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                   5.4  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

                       5.4.1  ด้านการจัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ

                         แผนงานการศึกษา    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

54 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 180,000      อบต.เมืองเก่า ส านักปลัด

การแพทย์เช่นน้ ายาที่ใช้ในการฉีดพ่น
หมอกควันก าจัดยุง สารก าจัดลูกน้ า
ชนดิต่างๆ ฯลฯ

55 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 400,000      อบต.เมืองเก่า กองช่าง

อาคารส านกังาน อาคารสถานที่ต่างๆ
ระบบประปา กระแสไฟฟ้าขัดข้องภายใน
ท่ีท าการ อบต.เมืองเก่า เสียงตามสาย
และหอกระจายข่าวและระบบเสียงไร้สาย
สถานสูีบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าอื่นๆ

56 วัสดุส านกังาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังานต่างๆ 30,000       อบต.เมืองเก่า กองช่าง

เช่นกระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ
ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ์
ตรายางและอื่นๆฯลฯ

แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
33

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ

                   5.4  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล
                       5.4.1  ด้านการจัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน
                         แผนงานสาธารณสุข    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

57 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000      อบต.เมืองเก่า กองช่าง

เช่น ตลับหมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ 
โปรแกรมต่างๆและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

58 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 320,000      อบต.เมืองเก่า กองช่าง

เช่นสายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน
และอื่นๆ ฯลฯ

59 วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเปน็ค่า ซ่อมแซมสถานสูีบน้ า 100,000      อบต.เมืองเก่า กองช่าง

ด้วยพลังงานไฟฟ้า 
วัสดุซ่อมแซมและบ ารุงรักษาผิวทาง
ลาดยาง เช่น วัสดุยาง หนิ ยาง AC

60 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น 100,000      อบต.เมืองเก่า กองช่าง

ปนู  ตะป ูสี ไม้ และอื่นๆฯลฯ
61 วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 20,000       อบต.เมืองเก่า กองช่าง

ต้นไม้ต่างๆ กระถางต่างๆและอื่นๆ ฯลฯ 34

งบประมาณ
พ.ศ.2562

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                   5.4  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล
                       5.4.1  ด้านการจัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

62 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและ 10,000       อบต.เมืองเก่า กองช่าง

เผยแพร่ เช่นกระดาษโปรเตอร์  ฟิลม์
และอื่นๆ ฯลฯ

63 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 23,600       อบต.เมืองเก่า กองช่าง

 2 บาน แบบกระจก 2 บาน
จ านวน 4 หลัง

64 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11,000       อบต.เมืองเก่า กองช่าง

2 บาน แบบทึบ 2 บาน  จ านวน 2 หลัง
65 จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 40,000       อบต.เมืองเก่า กองช่าง

พร้อมเก้าอี้ จ านวน 4 ชุด
66 จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม 12,000       อบต.เมืองเก่า กองช่าง

เก้าอี้ส าหรับพนกังานส่วนต าบล
จ านวน 1 ชุด

35

พ.ศ.2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ

                       5.4.1  ด้านการจัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562

                   5.4  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

67 จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือล้อวัดระยะทาง 7,500         อบต.เมืองเก่า กองช่าง

หนา้จอแสดงผล LCD
68 จัดซ้ือเวอร์เนยีคาลิปเปอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเวอร์เนยีคาลิปเปอร์ 3,000         อบต.เมืองเก่า กองช่าง

แบบดิจิตอล จ านวน 2 ตัว
69 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โนต๊บุก๊ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 40,000       อบต.เมืองเก่า กองช่าง

โนต๊บุก๊ จ านวน 1  เคร่ือง

70 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลเพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 60,000       อบต.เมืองเก่า กองช่าง

แบบประมวลผล
71 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด 60,000       อบต.เมืองเก่า กองช่าง

หมึก

36

                       5.4.1  ด้านการจัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562

แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ

พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                   5.4  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการซ่อมแซมบา้นพักพนกังาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการปรับปรุงและ 1,100,000   อบต.เมืองเก่า กองช่าง

ส่วนนต าบล ซ่อมแซมบา้นพักพนกังานส่วนต าบล
ตามแบบ อบต.เมืองเก่า

2 โครงการตกแต่งหอ้งประชุมอาคารอเนก เพื่อจ่ายเปน็ค่าตกแต่งหอ้งประชุม 500,000      อบต.เมืองเก่า กองช่าง

ประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ เช่นการติดผ้าม่าน
การกรุผนงั ฯลฯตามแบบอบต.เมืองเก่า

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 37
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
                   5.4  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล
                       5.4.2  ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ อาคารส านกังานใหเ้หมาะสม
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ รักน้ า รักปา่ รักแผ่นดิน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ รักน้ า 100,000      อบต.เมืองเก่า ส านักปลัดฯ

รักปา่ รักแผ่นดินเช่นกิจกรรมปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกหญ้าแฝกใน
พื้นที่สาธารณประโยชนห์รือการพัฒนา
แหล่งน้ าต่างๆเช่นการก าจัดผักตบชวา
เปน็ต้น

38

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
                  6.1 การสร้างจิตส านกึในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
                         แผนงาน                        งาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการธนาคารขยะชุมชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิโครงการธนาคาร 150,000      อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

ขยะชุมชน เช่นค่าวัสดุ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ค่าสมมนา
คุณวิทยากรและอื่นๆฯลฯ

2 โครงการบริหารจัดการขยะตามนโยบาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิโครงการบริหาร 150,000      อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

ของรัฐบาล(จังหวัดสะอาด) จัดการขยะตามนโยบายของรัฐบาล
(จังหวัดสะอาด) เช่นค่าวัสดุ  ค่าอาหาร
ค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ค่าสมมนา
คุณวิทยากรและอื่นๆฯลฯ

3 ค่าจัดซ้ือที่ดิน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือที่ดินเพื่อใช้เปน็ 2,660,000   อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของอบต.
เมืองเก่า

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
                  6.2  การแก้ปญัหาการก าจัดขยะมูลฝอย
                         แผนงาน                        งาน

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 39
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าถนน 523,000      อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

ภายในเขต อบต.เมืองเก่า สาธารณะกวาดถนน ท าความสะอาด
ในเขตพื้น อบต.เมืองเก่า

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนเ์กาะกลางถนน เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการโครงการ 500,000      อบต.เมืองเก่า กองช่าง

สาย 304 ปรับปรุงภมูิทัศนบ์ริเวณเกาะกลางถนน
สาย304ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าตาม
รายละเอียดที่ อบต.เมืองเก่าก าหนด

3 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบ์ริเวณหนองรี เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิโครงการปรับปรุง 1,512,000   อบต.เมืองเก่า ส านักงานปลัดฯ

หมูท่ี่ 5 หนองปลาไหลเผือก หมูท่ี่ 22 ภมูิทัศนบ์ริเวณหนองรีหมูท่ี่ 5 หนอง
ปลาไหลเผือกหมูท่ี่ 22 เช่นการก่อสร้าง
ถนนปรับพื้นที่ ปลูกต้นไม้ และไม้ประดับ
ฯลฯ ตามแบบอบต.เมืองเก่า

4 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบ์ริเวณท่ีท าการเพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงภมูิทัศนบ์ริเวณ 433,600      อบต.เมืองเก่า กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเก่ารายละเอียดตามอบต.เมืองเก่า 40

แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
                  6.3  การพัฒนาปรับปรุงสภาพภมูิทัศนแ์หล่งท่องเที่ยว  สวนสาธารณะ
                         แผนงาน                        งาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจากบา้น ก่อสร้างถนนดินลูกรังจากบา้นนาง 76,000       อบต.เมืองเก่า กองช่าง

นางล าดวนถึงบา้นนายค าซ่ือ หมูท่ี่ 4 ล าดวนถึงบา้นนายค าชื่อกว้าง 3 เมตร
ยาว 150 เมตร

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4,957,000   อบต.เมืองเก่า กองช่าง

สายหลักเข้าหมูบ่า้นวังหา้ง หมูท่ี่ 15 หลักเข้าหมูบ่า้นวังหา้ง(คุ้มเนนิแวะ)
กว้าง 4 เมตร ยาว 157 เมตรมีพื้นผิว
จราจรไม่นอ้ยกว่า628 ตร.ม.

3 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังจากแยก ซ่อมแซมถนนดินลูกรังจากแยกประปา 657,000      อบต.เมืองเก่า กองช่าง

ประปาถึงบา้นนางปา  แพงพรม ถึงบา้นนางปา แพงพรม กว้าง 5 เมตร
หมูท่ี่ 20 ยาว 300 เมตร

4 โครงการจ้างเหมาซ่อมบ ารุงถนนผิว จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงผิวถนนดินลูกรัง 493,000      อบต.เมืองเก่า กองช่าง

จราจรลูกรังในต าบล ในพื้นที่ จ านวน 7,200 ตร.ม.

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 41
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (กรณีมิได้ก่อหนีผู้กพัน  ประจ าปงีบประมาณ 2561)
                   1.1  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างรางน้ ากลางหมูบ่า้น ก่อสร้างรางน้ ากลางหมูบ่า้น กว้าง 537,000      หมูท่ี่ 10 กองช่าง
หมูท่ี่ 10 บา้นเมืองใหม่ 0.70 เมตร ยาว 145 เมตร

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจุดหนา้ ก่อสร้างรางระบายน้ าจุดหนา้บา้นนาย 456,700      หมูท่ี่ 19 กองช่าง
บา้นนายวิเชียร  ผดุงสันต์   หมูท่ี่ 19 วิเชียร ผดุงสันต์ กว้าง 0.70 เมตร

ยาว 150 เมตร ความลึกเฉล่ีย 0.50
เมตร

3 โครงการขุดลอกหนองโพด ขุดลอกหนองโพด กว้าง 128 เมตร 500,000      หมูท่ี่ 6 กองช่าง
ยาว 30 เมตร

42

งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (กรณีมิได้ก่อหนีผู้กพัน  ประจ าปงีบประมาณ 2561)
                   1.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบา้น ก่อสร้างถนน คสล.ทับถนนคสล.เดิม 652,800      หมูท่ี่ 2 กองช่าง
นางวิริยาภรณ์  พงษ์เจริญถึงบา้นนาง ข้างบา้นนางวิริยาภรณ์  พงษ์เจริญถึง
ทองค า ยาขันทิพย์ หมูท่ี่2 ต าบลเมืองเก่าบา้นางทองค า  ยาขันทิพย์ กว้าง 4เมตร

ยาว 170 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ปรับปรุงถนนดินลูกรังกว้าง  4 เมตร 403,400      หมูท่ี่3 กองช่าง
หมูท่ี่ 3ถึงหมูท่ี่ 16 ต าบลเมืองเก่า ยาว 1,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15เมตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
3 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนางทองใบ 122,000      หมูท่ี่ 4 กองช่าง

บา้นนางทองใบ พรมเคนสาถึงบา้นนาง พรมเคนสาถึงบบา้นนางสมหมาย บญุส่ง
สมหมาย   บญุส่ง หมูท่ี่ 4 ต าบลเมืองเก่า ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 29 เมตร

หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว35 เมตร
หนา 0.15 เมตร หมูท่ี่ 4 ต าบลเมืองเก่า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 43
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (รายการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายมาต้ังจ่ายรายการใหม่  ประจ าปงีบประมาณ 2562) (กรณีมิได้ก่อหนีผู้กพัน)
                   1.1  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบา้น ก่อสร้างถนน คสล.จากซอยบา้นนาง 52,200       หมูท่ี่ 4 กองช่าง
นางทองสุข  วงษ์ศรีแก้วถึงบา้นางจันทร์ ทองสุข วงษ์ศรีแก้วถึงบา้นนางจันทร์
ปิน่จ้อย  หมูท่ี่ 4 ต าบลเมืองเก่า ปิน่จ้อย กว้าง 3 เมตร ยาว 28 เมตร

ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบา้น ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบา้นนายมนตรี 203,000      หมูท่ี่ 4 กองช่าง
นายมนตรี  วังพรมถึงหมูบ่า้นซันโย วงพรมถึงหมูบ่า้นชันโย กว้าง 4 เมตร
หมูท่ี่  4 ต าบลเมืองเก่า ยาว 850 เมตร

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบา้น ก่อสร้างถนนคสล.จากบา้นนางวิลัยวรรณ 172,000      หมูท่ี่ 5 กองช่าง
นางวิลัยวรรณ  จันทร์สมดี ถึงบา้นนาย จันทร์สมดี ถึงบา้นนายสังเวียน  จูสมดี
สังเวียน  จูสมดี หมูท่ี่ 5 ต.เมืองเก่า กว้าง 2.50 เมตร ยาว 118 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

44

แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (รายการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายมาต้ังจ่ายรายการใหม่  ประจ าปงีบประมาณ 2562) (กรณีมิได้ก่อหนีผู้กพัน)
                   1.1  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย 274,100      หมูท่ี่6 กองช่าง
ระบายน้ าและบอ่พักพร้อมรางวีซอยทาง น้ าและบอ่พักพร้อมรางวีซอยทางโค้ง
โค้ง หมูท่ี่ 6 ต าบลเมืองเก่า กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉล่ีย

0.15 เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย 259,700      หมูท่ี่6 กองช่าง
ระบายน้ าและบอ่พักพร้อมรางวีจากบา้น น้ าและบอ่พักพร้อมรางวีจากบา้นนาง
นางเงิน แก้วเจริญ หมูท่ี่ 6 ต าบลเมืองเก่าเงิน แก้วเจริญ  คสล.กว้าง 4 เมตร

ยาว 120 เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า
คสล.ขนาด0.40 เมตร จ านวน 61 ท่อน
บอ่พักจ านวน 9 บอ่พักพร้อมรางวี
หนา 0.15 เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 45
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (รายการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายมาต้ังจ่ายรายการใหม่  ประจ าปงีบประมาณ 2562) (กรณีมิได้ก่อหนีผู้กพัน)
                   1.1  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบา้น ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนายเภา 693,500      หมูท่ี่ 8 กองช่าง
นายเภา  แนนสินธุ์ถึงโรงแรมแมกไม้ แนนสินธุ์ถึงโรงแรมแมกไม้รีสอร์ท
รีสอร์ท  หมูท่ี่ 8 ต าบลเมืองเก่า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น

10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบา้น ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร 197,700      หมูท่ี่ 9 กองช่าง
นายภริมย์  พรมแสงถึงนายจ าป ีแคนศรี ยาว 1,000 เมตร
หมูท่ี่ 9 ต าบลเมืองเก่า แผนพัฒนาท้องถิ่น

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบา้น ก่อสร้างถนนคสล.จากบา้นนายประเสริฐ 233,200      หมูท่ี่ 10 กองช่าง
นายประเสริฐ จันทร์ทองทิพย์ถึงบา้น จันทร์ทองทิพย์ถึงบา้นจ.ส.อ.จ าเนยีร
จ.ส.อ.จ าเนยีร  แพนลา หมูท่ี่ 10  แพนลา กว้าง 4 เมตร ยาว100 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น

46

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (รายการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายมาต้ังจ่ายรายการใหม่  ประจ าปงีบประมาณ 2562) (กรณีมิได้ก่อหนีผู้กพัน)
                   1.1  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลางบา้น 47,800       หมูท่ี่ 12 กองช่าง
บา้นจากศาลาประชาคมถึงถนนสาย 33 จากศาลาประชาคมถึงถนนสาย 33
หมูท่ี่ 12 ต าบลเมืองเก่า กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น
13 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นหลัก ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลักบา้นลุงผา 462,600      หมูท่ี่ 13 กองช่าง

บา้นลุงผา หมูท่ี่ 13 ต าบลเมืองเก่า กว้าง  4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสายหลัก ก่อสร้างถนน คสล.จากสายหลักเข้าซอย 223,700      หมูท่ี่ 15 กองช่าง
เข้าซอยบา้นนายปรีชา  แพนลา บา้นนายปรีชา แพนลา กว้าง 3 เมตร
หมูท่ี่ 15 ต าบลเมืองเก่า หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาว 129 เมตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 47
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (รายการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายมาต้ังจ่ายรายการใหม่  ประจ าปงีบประมาณ 2562) (กรณีมิได้ก่อหนีผู้กพัน)
                   1.1  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้น ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบา้นนายมงคล 230,100      หมูท่ี่ 18 กองช่าง
นายมงคล  สมศรี ถึงบา้นนายชายยุทธ สมศรี ถึงบา้นนายชายยุทธ  ทองสอง
ทองสอง หมูท่ี่ 18 ต าบลเมืองเก่า กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น

16 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกจากบา้น ปรับปรุงถนนหนิคลุกจากบา้นนาย 96,200       หมูท่ี่ 18 กองช่าง
นายสมศักด์ิ ศรีวงค์จันทร์ถึงบา้น สมศักด์ิ ศรีวงค์จันทร์ถึงบา้นนางทองเขียว
นางทองเขียว ไสวสิทธิ์ หมูท่ี่ 18 ไสวสิทธิ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร
ต าบลเมืองเก่า หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น
17 โครงการปรับปรุงถนนดินจากบา้นนางแบน ปรับปรุงถนนดิน กว้าง 3 เมตร 167,000      หมูท่ี่20 กองช่าง

พรมเชียง ถึงบา้นนายชาติมงคล  แววศรี ยาว 300 เมตร จากบา้นนางแบน  
หมูท่ี่ 20  ต าบลเมืองเก่า พรมเชียง ถุงบา้นนายชาติมงคล  แววศรี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

48

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (รายการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายมาต้ังจ่ายรายการใหม่  ประจ าปงีบประมาณ 2562) (กรณีมิได้ก่อหนีผู้กพัน)
                   1.1  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
พ.ศ.2563

งบประมาณ
พ.ศ.2562



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างบา้น ก่อสร้างถนนคสล.ข้างบา้นนายดิเรก 180,600      หมูท่ี่ 21 กองช่าง
นายดิเรก ชันพรมมาถึงที่ดินนายอ าไพ ชันพรมมาถึงที่ดินนายอ าไพ  ศรีผ้ึง
ศรีผ้ึง หมูท่ี่ 21 ต าบลเมืองเก่า กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตรพร้อมวางท่อ

0.30 จ านวน 5 ท่อน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมราง ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ า 198,900      หมูท่ี่ 21 กองช่าง
ระบายน้ ารูปตัวยูซอยบา้นนายหลอด รูปตัวยูซอยบา้นนายหลอด  อุ่นแก้ว
อุ่นแก้วถึงบา้นนางสาวสงัด พืชเพียร ถึงบา้นนางสาวสงัด พืชเพียร
หมูท่ี่ 21 ต าบลเมืองเก่า กว้าง 2.5 เมตร ยาว14 เมตร

รางระบายน้ ารูปตัวยูกว้าง 0.80 เมตร
ยาว 35 เมตรพร้อมท่อลอดขนาด
30 เซนติเมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น

49
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (รายการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายมาต้ังจ่ายรายการใหม่  ประจ าปงีบประมาณ 2562) (กรณีมิได้ก่อหนีผู้กพัน)
                   1.1  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 500,000      หมูท่ี่ 1 กองช่าง
รูปตัวยูหนา้บา้นนางค าพอ  ทุ่งโสภา หนา้บา้นนางค าพอ ทุ่งโสภาถึงบา้น
ถึงบา้นนางราตรี  หมูท่ี่ 1 ต าบลเมืองเก่า นางราตรี กว้าง  0.70  เมตร

ยาว 160 เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น

2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าขนาด1.00 235,900      หมูท่ี่ 3 กองช่าง
และบอ่พัก หมูท่ี่ 3  ต าบลเมืองเก่า  เมตรจ านวน 53 ท่อนบริเวณร้าน

ต.สุขภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น

50

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ

                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
                   1.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (รายการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายมาต้ังจ่ายรายการใหม่  ประจ าปงีบประมาณ 2562) (กรณีมิได้ก่อหนีผู้กพัน)

พ.ศ.2563พ.ศ.2562
งบประมาณรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมโครงการ/กิจกรรมล าดับที่



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัวยู 487,500      หมูท่ี่ 19 กองช่าง
รูปตัวยูจากบา้นนายวิเชียร ผดุงสันต์ กว้าง 0.70 เมตร ยาว150 เมตร
ถึงหอ้งแถวนายบญุมี สุขเจริญ ลึกเฉล่ีย0.50เมตรจากบา้นนายวิเชียร
หมูท่ี่ 19 ผดุงสันต์ถึงหอ้งแถวนายบญุมี สุขเจริญ

4 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบอ่พัก 461,000      หมูท่ี่ 6 กองช่าง
พร้อมบอ่พักคสล.จากแท้งค์น้ าประปา คสล.จากแท้งค์น้ าประปาเชื่อมท่อท่อเดิม
หลังแขวนเชื่อมต่อท่อเดิม คสล.ขนาด ศก.0.60x1.00 เมตร
หมูท่ี่ 6ต าบลเมืองเก่า จ านวน 124 ท่อน พร้อมบอ่พัก คสล.

จ านวน 14 บอ่
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัวยู 500,000      หมูท่ี่ 7 กองช่าง

รูปตัวยูจากสระน้ าวัดเก่าถึงโบสถ์วัดเก่า กว้าง 0.70 เมตร ยาว160 เมตร
หมูที่ 7 ต าบลเมืองเก่า จากสระน้ าวัดเก่าถึงโบสถ์วัดเก่า

แผนพัฒนาท้องถิ่น

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 51
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (รายการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายมาต้ังจ่ายรายการใหม่  ประจ าปงีบประมาณ 2562) (กรณีมิได้ก่อหนีผู้กพัน)
                   1.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบอ่ วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด0.80 เมตร 489,000      หมูท่ี่ 21 กองช่าง
พักจากบา้นนายสูน นกึชอบถึงบา้น จ านวน167 ท่อนพร้อมบอ่พักคสล.
นายค า รักสละ หมูท่ี่ 21 ต าบลเมืองเก่า จ านวน 14 บ ่อระยะทางยาว195เมตร

จากบา้นนายสูน นกึชอบถึงบา้นนายค า
รักสละ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

8 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าและบอ่พัก 214,200      หมูท่ี่ 22 กองช่าง
พร้อมบอ่พักจากบา้นนางสมพิศ ศรีทน ขนาด 0.40 เมตรจ านวน 156 ท่อน
ถึงล าเหมืองข้างโรงแรมแสนสุขรีสอร์ท บอ่พักนจ านวน 15 บอ่จากบา้น
หมูท่ี่ 22 ต าบลเมืองเก่า รางสมพิศ ศรีทนถึงล าเหมืองข้าง

โรงแรมแสนสุขรีสอร์ท
แผนพัฒนาท้องถิ่น

52

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (รายการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายมาต้ังจ่ายรายการใหม่  ประจ าปงีบประมาณ 2562) (กรณีมิได้ก่อหนีผู้กพัน)
                   1.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการติดต้ังเสียงตามสายภายใน ติดต้ังเสียงตามสายภายในหมูบ่า้น 77,900       หมูท่ี่ 16 กองช่าง
หมูบ่า้นพร้อมติดต้ังล าโพงฮอร์น พร้อมติดต้ังล าโพงฮอร์น
หมูท่ี่ 16 ต าบลเมืองเก่า แผนพัฒนาท้องถิ่น

1 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณ ขุดลอกคลองล าเหมืองสาธารณ 75,100       หมูท่ี่ 5 กองช่าง
ประโยชนข์้างท่ีท าการ อบต.เมืองเก่า ประโยชนข์้างที่ท าการอบต.เมืองเก่า

2 โครงการก่อสร้างประตูปดิ - เปดิ ก่อสร้างประตูปดิ-เปดิ ระบายน้ า 488,800      หมูท่ี่ 9 กองช่าง
ระบายน้ าคลองกุดตาแอ คลองกุดตาแอขนาด 2.00x2.00 เมตร
 หมูท่ี่ 9 ต าบลเมืองเก่า จ านวน 2 ช่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

                    4.1พัฒนาด้านแหล่งน้ า  ประปา คู คลอง หนอง  บงึ เพื่อการอุปโภคและการท าการเกษตร

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 53
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (รายการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายมาต้ังจ่ายรายการใหม่  ประจ าปงีบประมาณ 2562) (กรณีมิได้ก่อหนีผู้กพัน)
                     1.4 ส่งเสริมสนบัสนนุการติดต้ัง สร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เสียงไร้สาย
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 99,600       หมูท่ี่ 8 กองช่าง
หมูท่ี่ 8 พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 180 ตารางเมตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

54

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (รายการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายมาต้ังจ่ายรายการใหม่  ประจ าปงีบประมาณ 2562) (กรณีมิได้ก่อหนีผู้กพัน)
                     5.4 การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล

                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

                             5.4.2 ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่  อาคารส านกังานใหเ้หมาะสม



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1  โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบา้น ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนางทองใบ 301,000      หมูท่ี่ 2 กองช่าง
นางทองใบ  แก้วตา ถึงบา้นนายวิชัย แก้วตา ถึงบา้นนายวิชัย  อ่อนจันทร์
อ่อนจันทร์ หมูท่ี่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร

หนา 0.15 เมตรพร้อมวางรางระบายน้ า
คสล.
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ป ีพ.ศ.2561-2564
ฉบบัที่ 6  หนา้ 20

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี3่ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูท่ี่ 3 ถึงหมูท่ี่ 16 328,600      หมูท่ี่ 3 กองช่าง
ถึงหมูท่ี่ 16 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร

โดยลงลูกรังซ่อมผิวไม่นอ้ยกว่า
4,800 ตร.ม.
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ป ีพ.ศ.2561-2564
ฉบบัที่   6   หนา้ 21

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 55
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ 2562)
                   1.1  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากที่ดิน ก่อสร้างถนน คสล.จากที่ดินของนาย 258,000      หมูท่ี่ 6 กองช่าง
ของนายสามารถ สาปอ้งผ่านหนา้บา้น สามารถ สาปอ้งผ่านหนา้บา้นนายโกศล 
นายโกศล  กองจันดาถึงศาลเจ้าพ่อ กองจันดาถึงศาลเจ้าพ่อหมูท่ี่ 6
หมูท่ี่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว100 เมตร

หนา0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่นอ้ยกว่า 400 ตร.ม.
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564
ฉบบัที่  6   หนา้ 32

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบา้น ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้นอดีตผู้ใหญ่ 140,500      หมูท่ี่ 7 กองช่าง
อดีตผู้ใหญ่ชีพ ภาค า หมูท่ี่7 ชีพ ภาค า กว้าง 2.40 เมตร ยาว29.50

เมตร หนา0.15 เมตรพร้อมรางระบาย
น้ า คสล.รูปตัวยู
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564
ฉบบัที่  6 หนา้ 42

56

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ 2562)
                   1.1  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบา้น ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้นนายวน 155,600      หมูท่ี่ 7 กองช่าง
นายวน   พุ่มรักษา พุ่มรักษา กว้าง 3.50 เมตร ยาว 70

เมตร หนา 0.15 เมตร 
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564
ฉบบัที่  6   หนา้ 39

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบา้นโนน ก่อสร้างถนนคสล.สายบา้นโนนบาก 256,600      หมูท่ี่ 8 กองช่าง
บากจากบา้นนายอุทิศ  ดวงจรัส จากบา้นนายอุทิศ ดวงจรัส กว้าง 4

เมตร ยาว100 เมตร หนา 0.15เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564
ฉบบัที่  6   หนา้ 39

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจากหนา้ ก่อสร้างถนนคสล.สายจากหนา้บา้น 485,800      หมูท่ี่ 9 กองช่าง
บา้นนางอ าคา เพ็ชรธีร์ถึงบา้นนางปี นายอ าคา  เพ็ชรธีร์ถึงบา้นนางปี
มิง่กล้า มิง่กล้า กว้าง3 เมตร ยาว215 เมตร

หนา 0.15เมตร 
ฉบบัที่ 5   หนา้ 7ข้อ1

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 57
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ 2562)
                   1.1  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบา้นนาย ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบา้นนาย 332,000      หมูท่ี่ 10 กองช่าง
อุรา นามเสนา อุรา นามเสนา กว้าง 4 เมตร ยาว130

เมตร หนา 0.15 เมตร 
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564
ฉบบัที่ 5   หนา้ 7ข้อ2

9 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย 490,000      หมูท่ี่ 13 กองช่าง
ระบายน้ าตลอดสาย น้ ากว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร

หนา 0.15 เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564
ฉบวับที่ 5 หนา้11 ข้อ 6

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนนายเรียน 172,000      หมูท่ี่ 14 กองช่าง
สวนนายเรียน ค าดี ค าดี กว้าง 5 เมตร ยาว 53.50 เมตร

หนา 0.15 เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564
ฉบบัที่ 5 หนา้14 ข้อ 10

58

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ 2562)
                   1.1  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายหลักก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายหลักไปบา้น 493,000      หมูท่ี่ 15 กองช่าง
ไปบา้นนายเพียร ส าดี นายเพียร ส าดี กว้าง 4 เมตร

ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564
ฉบบัแรก หนา้ 64 ข้อ 50

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากเดิมถึง ก่อสร้างถนน คสล.จากเดิมถึงบา้นนาย 490,000      หมูท่ี่ 17 กองช่าง
บา้นนายบญุเลิศ วันท า บญุเลิศ วันท า กว้าง 4 เมตร

ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564
ฉบบัแรก หนา้ 64 ข้อ 55

13 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจากบา้น ก่อสร้างถนนคสล.สายจากบา้นนายดิเรก 207,000      หมูท่ี่ 18 กองช่าง
นายดิเรก ชันพรมมาถึงบา้นโนนจาน ชันพรมมา ถึงบา้นโนนจาน กว้าง 4เมตร

ยาว80เมตร หนา 0.15เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ป ีพ.ศ.2561-2564
ฉบบัที่ 5 หนา้ 17 ข้อ 15

งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 59
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ 2562)
                   1.1  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมล าดับที่



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจากนา ก่อสร้างถนนดินลูกรังจากนานายทุเรียน 147,000      หมูท่ี่ 19 กองช่าง
นายทุเรียน อนกุิจถึงถนน304 อนกุิจถึงถนน 304 กว้าง 5 เมตร

ยาว 500 เมตร โดยลงลูกรังซ่อมผิว
ไม่นอ้ยกว่า 2,500ตร.ม.
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564
ฉบบัที่ 6 หนา้78 ข้อ 57

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบา้น ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบา้นนาย 490,000      หมูท่ี่ 20 กองช่าง
นายบญุทัน มะลิทองถึงบา้นนายสมนนกึ บญุทัน มะลิทองถึงบา้นนายสมนกึ
แสงหอม แสงหอม กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร

หนา 0.15 เมตร 
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564
ฉบบัที่5 หนา้ 18 ข้อ 17

16 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้น ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้นนายบวั 70,000       หมูที่ 20 กองช่าง
นายบวั ซุยเจริญ ซุยเจริญ กว้าง      เมตรยาว220เมตร

โดยลงลุกรังซ่อมผิวไม่นอ้ยกว่า
60

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ 2562)
                   1.1  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

660 ตร.ม.
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ป ีพ.ศ.2561-2564
ฉบบัที่ 6 หนา้ 80 ข้อ 58

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 61
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ 2562)
                   1.1  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ก่อสร้างระบายน้ า คสล.รูปตัวยูหนา้ 178,000      หมูท่ี่ 1 กองช่าง
รูปตัวยูหนา้บา้นนายค าพอง ทุ่งโสภา บา้นนายค าพอง ทุ่งโสภาถึงหนา้บา้น
ถึงหนา้บา้นนางราตรี วงษ์มิตรแท้ นางราตรี  วงษ์มิตรแท้ กว้าง0.60 เมตร

ยาว 55 เมตร ลึก 0.50 เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ป ีพ.ศ.2561-2564
ฉบบัที่ 6 หนา้ 86 ข้อ 1

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ก่อสร้างระบายน้ า คสล.รูปตัวยูจากบา้น 184,800      หมูท่ี่ 2 กองช่าง
รูปตัวยูจากบา้นนางนวน  พวงชัย นางนวน พวงชัยถึงบา้นนางวิชัย
ถึงบา้นนางวิชัย  อ่อนจันทร์ อ่อนจันทร์ กว้าง 0.60 เมตร

ยาว57 เมตร ความลึก 0.50 เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ป ีพ.ศ.2561-2564
ฉบบัที่ 6 หนา้ 87 ข้อ2

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 487,000      หมูท่ี่ 4 กองช่าง
รูปตัวยูจากถนนซอยข้างวัดศรีบญุเรือง จากถนนซอยข้างวัดศรีบญุเรืองไปถึง
ไปถึงบา้นนายสมยา  ตรึกตรอง บา้นนายสมยา  ตรึกตรอง

62

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

                   1.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ 2562)



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กว้าง 0.60 เมตร ยาว 155 เมตร
ความลึก 0.50 เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ป ีพ.ศ.2561-2564
ฉบบัที่ 5 หนา้ 19 ข้อ1

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 487,000      หมูท่ี่ 5 กองช่าง
รูปตัวยูจากแยกบา้นนายอ านาจ จากแยกบา้นนายอ านาจ พระอามาตร์
พระอามาตย์ ไปทางท่อระบายน้ าหนา้ ไปทางท่อระบายน้ าหนา้ อบต.เมืองเก่า
อบต.เมืองเก่า แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ป ีพ.ศ.2561-2564

ฉบบัที่ 6 หนา้ 91 ข้อ 6
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ข้างบา้น 168,000      หมูท่ี่ 10 กองช่าง

ข้างบา้นนายสมพร ค าขจรถึงเส้น นายสมพร ค าขจรถึงเส้น 
รร.อนบุาลกบนิทร์บบรีุ รร.อนบุาลกบนิทร์บรีุ

กว้าง 0.60 เมตร x1.00 เมตร
จ านวน 58 ท่อน พร้อมวางบอ่พัก
คสล.

                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 63
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ 2562)
                   1.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ป ีพ.ศ.2561-2564
ฉบบัที่5 หนา้ 20 ข้อ3

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ข้างถนนทาง 138,000      หมูท่ี่ 12 กองช่าง
ข้างถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 33 หลวงแผ่นดิน หมายเลข 33 (เดิม)
(เดิม)ถึงหนองปลาแขยง ถึงหนองปลาแขยง ขนาดศก.0.30 เมตร

x1.00 เมตรจ านวน 157 ท่อนพร้อมวาง
บอ่พักคสล.จ านวน 10 บอ่
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564
ฉบบัที่ 6 หนา้ 102 ข้อ17

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 251,000      หมูท่ี่ 18 กองช่าง
รูปตัวยูซอยบา้นนายสมชาย ลันวงษา ซอยบา้นนายสมชาย  ลันวงษาถึงบา้น
ถึงบา้นนางประสิทธิ์  ธรรมะ นางประสิทธิ์  ธรรมะ  ขนาดปากกว้าง

0.60 เมตร ยาว 80 เมตร ความลึก
0.50 เมตร 
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564

64

แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ 2562)
                   1.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ฉบบัที่ 5หนา้ 23 ข้อ7
8 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.รูปตัวยู วางท่อระบายน้ า คสล.รูปตัวยูรอบ 102,000      หมูท่ี่ 21 กองช่าง

รอบหมูบ่า้นพร้อมฝาปดิ หมูท่ี่ 21 หมูบ่า้นพร้อมฝาปดิ ขนาดกว้าง ศก.
0.30 เมตร x1.00 เมตร พร้อมบอ่พัก
คสล.
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564
ฉบบัที่ 5 หนา้ 26 ข้อ 13

9 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.จากบา้น วางท่อระบายน้ า คสล.จากบา้นนายสูน 448,000      หมูท่ี่ 21 กองช่าง
นายสูน  นกึชอบถึงบา้นนางค า รักสละ นกึชอบ ถึงบา้นนางค า รักสละ

ขนาด  สก.1.00  เมตรx1.00 เมตร
พร้อมวางบอ่พัก คสล.
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564
ฉบบัที่  5  หนา้ 25  ข้อ12 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 65
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ 2562)
                   1.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายระยะ ซ่อมแซมเสียงตามสายระยะทาง 735 53,200       หมูท่ี่ 14 กองช่าง
ทาง735 เมตรพร้อมติดต้ังฮอร์น เมตรพร้อมติดต้ังฮอร์น

แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564
ฉบบัที่  6  หนา้124  ข้อ 3

66

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ 2562)
                   1.4  ส่งเสริมสนบัสนนุการติดต้ัง สร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และเสียงไร้สาย
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบอ่พัก วางท่อระบายน้ าพร้อมบอ่พักบริเวณ 200,000      หมูท่ี่ 3 กองช่าง
บริเวณซอยบา้นนายหมุน พรมเดนสา ซอยบา้นนายหมุน พรมเดนสาถึงราง
ถึงรางประปาชลประทาน ประปาชลประทาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564
ฉบบัที่  6  หนา้ 90  ข้อ 5

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมูท่ี่ 6 ก่อสร้างรางระบายน้ าหมูท่ี่ 6 ช่วงบา้น 496,000      หมูท่ี่ 6 กองช่าง
ช่วงบา้นนางสุภาภรณ์  แก้วชินถึงศาล นางสุภาภรณ์  แก้วชินถึงศาลเจ้าพ่อ
เจ้าพ่อ ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ความยาว

145 เมตร ความลึก 0.50 เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564
ฉบบัที่  5 หนา้ 19  ข้อ 2

3 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ ารูปตัวยู ปรับปรุงรางระบายน้ ารูปตัวยูหนา้บา้น 496,000      หมูท่ี่ 8 กองช่าง
หนา้บา้นนายเจริญ  ทาญาติ ถึงบา้นนาย นายเจริญ ทาญาติถึงบา้นนาย ประสิทธิ์
ประสิทธิ์ ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ความยาว

150 เมตร  ความลึก 0.50 เมตร

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ 67
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 2 ประจ าปงีบประมาณ 2562)
                   1.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



สถานที่ หนว่ยงาน
ด าเนนิการ ที่รับผิดชอบต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564
ฉบบัที่ 6 หนา้ 100 ข้อ 16

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากสาม ก่อสร้างรางระบายน้ าจากสามแยกถนน 491,000      หมูท่ี่ 9,20 กองช่าง
แยกถนน อบจ.หนา้วัดราษฏร์รังสี ถึงถนนอบจ.หนา้วัดราษฎร์รังสีถึงถนนเทศบาล
เทศบาลต าบลเมืองเก่า ต าบลเมืองเก่า หมูท่ี่ 9,20 

ความยาว 1,500 เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปพี.ศ.2561-2564
ฉบบัแรก หนา้ 73 ข้อ 108 68

บญัชีโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
แผนด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรีุ   จังหวัดปราจีนบรีุ
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 2 ประจ าปงีบประมาณ 2562)
                   1.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า
                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563


