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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
เรื่อง  การรายงานผลการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

................................... 
 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้จ่ายและผลการด าเนินงาน
ในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 
58/5 วรรคห้า ซึ่งก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนโยบาย ที่ได้แถลง
ไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งให้ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเปิดเผย ณ ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
 

 ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 287 วรรค 3 และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน มาตรา 58/5 วรรค 5 จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ และการใช้จ่าย
งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2559 ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยได้ปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เก่า และหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานปลัดงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน หมายเลขโทรศัพท์ 037-575260 
 
    ประกาศ ณ วันที่    27  เดือนธันวาคม พ.ศ.2560  
 
 
      (นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว)  
                                                      นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเก่า 
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

 
 เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
 เก่าที่เคารพทุกท่าน  
 
  ข้าพเจ้า นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เมืองเก่า ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2555    เพ่ือให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์และนโยบาย ที่มุ่งมั่นที่
จะสร้างเสถียรภาพและความม่ันคงก้าวหน้าในการพัฒนาท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์และนโยบายที่มุ่งมั่นท่ีจะ
สร้างเสถียรภาพและความม่ันคงก้าวหน้าในการพัฒนาท้องถิ่นต าบลเมืองเก่า เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาว
ต าบลเมืองเก่าทุกคน และตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี นั้น 
  กระผมและทีมบริหารได้วางนโยบายที่จะด าเนินการให้ไว้กับประชาชนต าบลเมืองเก่าในการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา และที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าตามวิสัยทัศน์ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

 
   “ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและน่าอยู่ วางพ้ืนฐานความรู้และการศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจให้
 พัฒนา  บ ารุงรักษาประเพณีและวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเกษตรพร้อมให้การสนับสนุน  
 ผักกระเฉด ชะลูดน้ ามีอยู่เป็นทุน เร่งเพิ่มพูนเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  “ 
 
พันธกิจ 

 
 1. ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  1.1 ส่งเสริมการเกษตรกรรมแบบครบวงจรในด้านการผลิต การตลาด การแปรรูปผลผลิต โดยการ
 น าการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ และการประสานการร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน องคากรรัฐ
 และประชาชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น การตรวจสอบรายได้  
  1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เช่น การคมนาคม การขนส่ง แหล่งน้ า ถนนหนทาง ไฟฟ้า 
 ประปา โทรศัพท์ ให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน และเอ้ืออ านวยต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
  1.3 พัฒนาการตลาด วัตถุดิบ การเกษตร อุตสาหกรรมในครัวเรือนของท้องถิ่นให้ทันสมัยก้าวหน้า
 อยู่เสมอ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพื่อพ่ึงตัวเองตามนโยบายเศรษฐกิจชุมชนแบบพ่ึงพาตนเอง  
 
 2. ด้านสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

  2.1 พัฒนาระบบสาธารณสุข การให้บริการประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ครอบคลุม 
 กลุ่มเป้าหมายและขยายผลไปในท้องถิ่นท้ังหมด  
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  2.2  ส่งเสริม สวัสดิการ การนันทนาการ การออกก าลังกาย การสร้างเครือข่ายองค์กร ชุมชน
 เข้มแข็งในท้องถิ่น และความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นท้ังหมด  
  2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้การประกอบอาชีพแก่ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในด้านการ
 สงเคราะห์ สวัสดิการต่างๆและผู้ด้อยโอกาส  
  2.4 การส่งเสริมและสร้างความม่ันคงในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
 ท้องถิ่น การเฝ้าระวัง การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มเข็ง  
 
 3. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   

  3.1 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ในท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 ของเด็กในท้องถิ่น  
  3.2 ส่งเสริม สวัสดิการ การนันทนาการ การออกก าลังกาย การสร้างเครือข่ายองค์กร ชุมชน
 เข้มแข็งในท้องถิ่น และความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นท้ังหมด  
  3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้การประกอบอาชีพแก่ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในด้านการ
 สงเคราะห์ สวัสดิการต่างๆ และผู้ด้อยโอกาส  
   
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์  
 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
 1. ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน  
 2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 
 3. ปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างตามถนน ขยายเขตไฟฟ้า 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการติดตั้งอินเตอร์เน็ต หอกระจายข่าว และเสียงตามสาย 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมศาลาสาธารณประโยชน์ ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  แนวทางการพัฒนา 
 1. สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ เสริมรายได้ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
 2. สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการท าเกษตรตามหลักวิชาการ 
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนและกลุ่มออมทรัพย์ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
  แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนส่งเสริมการเล่นกีฬา การแข่งขันกีฬา  
 2. ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 3. ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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 4. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศีลธรรม คุณธรรมแก่เด็กนักเรียน และประชาชน สนับสนุนวางกรอบโครงสร้าง
 การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
  แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านแหล่งน้ า ประปา คู คลอง หนอง บึง เพ่ือการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม รณรงค์การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยทุกระดับให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้าน
 การเมืองการปกครอง 
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึน 
 3. ปรับปรุงระบบจัดเก็บรายได้และงานบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
 4. การพัฒนาของอบต. 
  4.1 ด้านการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
  4.2 ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ อาคารส านักงานให้เหมาะสม  
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
 1. สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. แก้ไขปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย 
 3. พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ 
 
  ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่กระผมได้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ในปี 2560 
ได้ผลักดันให้การด าเนินงานตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละด้านด าเนินไปและปรากฏผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ประกอบด้วย  
1.1 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนสาย บ.ไผ่-บ.ท่าข่อย หมู่ที่ 8 งบประมาณ 1,749,000 บาท 
1.2 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ Asphat concrete ซอยทางเข้าวัดมหาชัยถึงบ้านนางแย้ม  
 ปั้นศิริ   หมู่ที่ ๑๐ บ้านเมืองใหม่ งบประมาณ 405,000 บาท 
1.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยบ้านนายทองสุข ทาชมพู บ้านเหล่าหมู่ที่ ๑๘ งบประมาณ 299,000 บาท 
1.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางแพงศรี ขวัญใจ – บ้านนายประเสริฐ สาป้อง บ.หนองรี หมู่ที่ ๕ 
 งบประมาณ  547,000 บาท 
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1.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม ถึงบ้านนางเงิน แก้วเจริญบ้านโนนแดง หมู่ที่ ๖ 
 งบประมาณ 410,000 บาท 
1.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้มบ้านเนินแวะ-คุ้มบ้านเหล่าผ่าสุก บ.วังห้าง หมู่ที่ 15  
 งบประมาณ 280,000 บาท 
1.7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากข้างบ้านนายคะนอง ดินไธสง ถึงถนนคอนกรีตเขตนางสวง รักศรี บ.หนองรี 2 หมู่
 ที่ ๑๙ งบประมาณ 225,000 บาท 
1.8 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากบ้านนายหลง ภาค า – หน้าบ้านนางหลาง บ.หนองรี ๒ ม.๑๙ งบประมาณ 
 115,000 บาท 
1.9 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านอาจารย์กัลยา ปัทมนต์ พร้อมท่อระบายน้ า บ.ม่วง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ 
 115,751.94 บาท 
1.10 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านนายอนันต์ เปล่งปลั่ง-บ้านนางสาววาลี บ.ม่วง ม.๗ งบประมาณ 
 387,000 บาท 
1.11 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเลียบ – บ้านคลองแห่ บ้านเลียบ ๒ ม.๒๒ งบประมาณ 466,000 บาท 
1.12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายสุทน เย็นไทย ม.๑ บ้านใต้ งบประมาณ 421,000 บาท 
1.13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ ซอยบ้านนายประกาศิต ถึงบ้านนางทองใบ งบประมาณ 
  ๓๔5,0๐๐ บาท 
1.14 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ม.๒,ม.๓ บ้านกลาง, บ้านเหนือ งบประมาณ ๔๙2,000 บาท 
1.15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างปั๊มซัสโก้ จากท่ีนายวิชัย ถึงที่นางสายยน ม.๔ งบประมาณ 
 ๔๙2,๐๐๐ บาท 
1.16 โครงการวางท่อระบายน้ า ม.๕ ซอยบ้านนางตัน สิงห์สิน งบประมาณ ๒๔๖,๒๐๐ บาท 
1.17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ม.๗ บ้านม่วง งบประมาณ ๔๙2,๕44.50 บาท 
1.18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๘ ซอยบ้านนายสมศักดิ์-ถึงบ้านนางทองม้วน งบประมาณ ๔88,๐๐๐ บาท 
1.19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ บ้านถนนทอง สายบ้านนายศักดิ์ชาย งบประมาณ ๔75,0๐๐ 
 บาท 
1.20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๕ บ้านวังห้าง งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท 
1.21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๗ บ้านโนนคูณ ซอยบ้านนายบุญเลิศ วันท า  
 งบประมาณ ๔๙0,๐๐๐    บาท 
1.22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ม.๑๙ บ้านหนองรี ๒ งบประมาณ ๔๔1,๕44.50 บาท 
1.23 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในที่ท าการ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ ๒4๐,0๐๐ บาท 
1.24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแขวงป่าไม้ ม.๖ งบประมาณ ๑๓0,๐๐๐ บาท 
1.25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๘ ซอยบ้านเนินบาก งบประมาณ ๓๘0,0๐๐ บาท 
1.26 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ม.๑๘ บ้านเหล่าเจริญ  จากบ้านนางพรพิมล –นายอ าไพ งบประมาณ 
 ๕๘๘,๙๐๐ บาท 
1.27 โครงการวางท่อระบายน้ าซอยบ้านกลาง ม.๒๑ บ้านโนนพัฒนา งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท 
1.28 โครงการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมเสียงตามสายและหอกระจายข่าว งบประมาณ 178 ,300 บาท 
1.29 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมทางเข้าหมู่บ้านกับถนนสุวรรณศร(สาย 33) หมู่ที่ 12  
 งบประมาณ 111 ,900 บาท 
1.30 โครงการซ่อมบ ารุงรักษาผิวจราจรถนนลูกรังภายใน อบต.เมืองเก่า หมู่ 4,12  
 งบประมาณ 75 ,000 บาท 
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1.31 โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง หมู่ 7 งบประมาณ 34,800 บาท 
1.32 โครงการก่อสร้างศาลาหยุดพักรอรถประจ าทาง หมู่ 3,4 งบประมาณ 161,034 บาท 
1.33 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายภูมิ เปรมศรี - บ้านนายราคิด วงษ์มิตร หมู่ 20 
 งบประมาณ 158 ,000 บาท 
1.34 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนายพิเชษ ไพรหาร ถึงบ้านนายวีรยุทธ สมบูรณ์กุล หมู่ 20 
 งบประมาณ 157 ,298.56 บาท 
1.35 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนายส าราญ หน้าวัดศรีษะเมือง หมู่ 3  
 งบประมาณ 214 ,997.24 บาท 
1.36 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านนายสายน ระบุญเรือง – ที่นานางปราณี ลีพรมกัง งบประมาณ 
 74 ,000 บาท  
                              รวมงบประมาณ  12,575,241.74    บาท 
 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ในปีนี้ทางเจ้าหน้าที่อบต.ลงพื้นที่ร่วมกับทางพัฒนาชุมชนอ าเภอ,รพ.สต,ครูกศน. ลงขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 เพ่ือน้อมน ามาใช้ด ารงชีวิตอย่างพอเพียงของประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลเมืองเก่า 

รวมงบประมาณ  - บาท  
 
3. การพัฒนาด้านคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
3.1 โครงการจัดซื้อน้ ายาและสารก าจัดยุงลาย งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา งบประมาณ 48,944.95 บาท 
3.3 โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ 124,940 บาท 
3.4 โครงการอุดหนุนประเพณีสงกรานต์ งบประมาณ ๓๒๕,๐๐๐ บาท 
3.5 โครงการอุดหนุนประเพณีลอยกระทง งบประมาณ ๓๒๕,๐๐๐ บาท 
3.6 โครงการอุดหนุนประเพณีหล่อเทียนพรรษาวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 4,๒๒ งบประมาณ  150,000 บาท 
3.7 โครงการอุดหนุนบวชเณรภาคฤดูร้อนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ 40,000 บาท 
3.8 โครงการอุดหนุนการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๐ งบประมาณ 41,49๐ บาท 
3.9 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 423,112 บาท 
3.10 โครงการจัดงานต่างๆหรือการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆที่เก่ียวข้องกับวันส าคัญของทางราชการ ศาสนา
 ประเพณี งบประมาณ 624,361.96 บาท 
3.11 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
 งบประมาณ 749,061.60 บาท 
3.12 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๔ ศูนย์ งบประมาณ ๒12,332.76 บาท 
3.13 โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย)์ 
 งบประมาณ 627,200 บาท 
3.14 โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ ) 
 งบประมาณ 217,600 บาท 
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3.15 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน ๓  แห่ง เป็นค่าอาหาร
 กลางวัน งบประมาณ 1,812,000 บาท 
3.16 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว งบประมาณ 15,000 บาท 
3.17 โครงการจ้างพ่นฉีดหมอกควัน งบประมาณ 37,800 บาท 
 

รวมงบประมาณ         5,953,843.27    บาท  
 
4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า   
4.1 โครงการขุดลอกหนองขโมย หมู่ที่ 10(งบประมาณของทางทหาร) 
4.2 โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคในการติดตั้งวางท่อขยายเขตประปา หมู่ที่ 15  
 งบประมาณ 494 ,751 บาท 
 

รวมงบประมาณ         494,751    บาท  
 
 
5. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน งบประมาณ 150,280 บาท 
5.2 โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย งบประมาณ 133,800 บาท 
5.3 โครงการจัดท าวารสารเผยแพร่ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 233,260 บาท 
5.4 โครงการจัดซื้อไฟไซเรน เพ่ือติดตั้งรถยนต์ของ อบต. งบประมาณ 16,000 บาท 
5.5 โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ ารุงสถานีสูบน้ าและคลองส่งน้ า งบประมาณ 84,948 บาท 
5.6 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณ 28,240 บาท 
5.7 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค งบประมาณ 40,000 บาท 
5.8 โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีท างานท างานส่วนการคลัง งบประมาณ 8,400 บาท 
5.9 โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีท างานของส่วนการศึกษา งบประมาณ 4,250 บาท 
5.10 โครงการจัดซื้อเครื่องปรินเตอร์สี งบประมาณ 30,000 บาท 
5.11 โครงการจัดซื้อและติดตั้งเสาอากาศวิทยุ งบประมาณ 200,000 บาท 
5.12 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านการจราจร งบประมาณ 30,000 บาท 
5.13 โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกส่วนการศึกษา งบประมาณ 11,800 บาท 
5.14 โครงการจัดซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน งบประมาณ 9,000 บาท 
5.15 โครงการจัดซื้อเครื่องแสกนเอกสาร จ านวน 28,950 บาท 
5.16 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักปลัด งบประมาณ 28,950 บาท 
5.17 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กองคลัง งบประมาณ 28,950 บาท 
5.18 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 466,390 บาท 
 

รวมงบประมาณ  1,533,218 บาท  
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6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 โครงการจัดซื้อถังขยะ งบประมาณ 65,000 บาท 
6.2 โครงการจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย งบประมาณ 180,000 บาท 
6.3 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดภายในต าบลเมืองเก่า งบประมาณ 494,000 บาท 
6.4 โครงการรักน้ า รักป่า  รักแผ่นดิน งบประมาณ 48,619.50 บาท 
6.5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.รร.วัดราษฎร์รังสี หมู่ที่ 9 งบประมาณ 62,600 บาท 
6.6 โครงการบริหารจัดการขยะ งบประมาณ 29 ,240 บาท 
6.7 โครงการก าจัดผักตบชวา งบประมาณ 255,740 บาท 
6.8 โครงการขนย้ายดิน จากโครงการขุดลอกหนองปลาแขยงมาลงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงและป่าช้าบ้านม่วง 
 หมู่ 7 งบประมาณ 186 ,000 บาท 
 

รวมงบประมาณ  1,321,199.50 บาท  
 
  ในการด าเนินการพัฒนาในปีที่ผ่านมานั้น จะประสบความส าเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้ง
ผู้น าและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ และที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ
ประชาชนในต าบลเมืองเก่าที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และร่วมกันแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนต าบลเมืองเก่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน กระผมในนามขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่ได้ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ด้วย 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
  
 
 
         นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว 
          นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเก่า 


