รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๖3
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
.........................................................
ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า ได้รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านเก่า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
ได้รับทราบแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 2/๒๕๖3
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่าได้รายงานต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3

ว่าที่ร้อยโท
(ดนัย สุรโิ ยภาส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า

คานา
ในการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นตัวชี้วัดถึงความสาเร็จในภาพรวมของ
องค์กร เพื่อจะได้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเก่า ได้จัดทาข้อมูลผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ตามแนวทางข้างต้น ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ข้อมูลของผลรายงานการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจต่อไป

ว่าที่ร้อยโทดนัย สุริโยภาส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า

สารบัญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการเกษตรและสานต่อแนวทางพระราชดาริ
รายงานทางการเงิน

หน้า
2
5
6
8
11
14
16
18
20

ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลบ้านเก่า
ผลการดาเนิ น งานขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้านเก่า ในปีที่ผ่ านมาภายใต้นโยบายของคณะ
ผู้บริหารและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า พ.ศ. 2563 โดยได้นานโยบายของผู้บริห ารมา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาไว้อย่างครอบคลุมในงานทุกๆด้าน และได้จัดลาดับความสาคัญตามความสาคัญเร่งด่วน
ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก แต่การนาแผนพัฒนามาดาเนินการปฏิบัตินั้นก็ยังไม่เป็นไป
ตามแผนที่เท่าที่ควร อันเนื่องมาจากโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนนั้นมีมาก ประกอบกับรายได้ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บเองแก่การบริหาร แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้องของประชาชนใน
พื้นที่ตาบลบ้านเก่าได้พอสมควร
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เป็นรายยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเก่าแยกย่อยได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นเก่ า ได้ จั ด เวที ป ระชาคมเพื่ อ จั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ
๑๖ (๑) กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสาน
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบคณะรัฐมนตรีกาหนด เพื่อนาไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสมดุลและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า ได้จัดเวทีประชาคมระดับตาบลขึ้นโดย
คณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า ได้
เล็งเห็นความสาคัญของการจัดทาแผนพัฒนาจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ ๘
ยุทธศาสตร์ พิจารณาทบทวนแผนงาน (โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับหมู่บ้านพิจารณาตัดโครงการในกรณีที่โครงการนั้นได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปก่อนแล้วหรือพัฒนาโครงการที่
ยังไม่ได้ดาเนินการนามาจัดเรียงลาดับความสาคัญ ความจาเป็นก่อนหลัง ความเร่ งด่วน หากไม่รับดาเนินการ
อาจก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อประชาชนได้
ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า ได้จัดทาโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ดังรายละเอียดโครงการดังนี้
๑. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.
๒. เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
๓. ค่าตอบแทน
๔. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
๕. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
๖. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
๗. ค่าบารุงซ่อมแซม
๘. ค่าวัสดุ
๙. ค่าสาธารณูปโภค
๑๐. ค่าครุภัณฑ์
๑๑. รายจ่ายอื่น
๑๒. ค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต
๑๓. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ฯ
๑๔. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
๑๕. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน
๑๖. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม

2,232,000
4,278,000
300,285
117,724
27,250
273,981.21
130,552.64
543,697
282,758.22
127,920
18,000
8,000
3,000
14,971
332,325
139,322

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๗. เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ
๑๘. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
๑๙. เงินสารองจ่าย
๒๐. เงินสมทบกองทุนทดแทน
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน

126,000
224,760
382,209
6,116

บาท
บาท
บาท
บาท

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า

การจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสาคัญทางรัฐพิธี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า มีหน้าที่ต้องดูแลครอบคลุมทั้งตาบล มีภารกิจในการบาบัดทุกข์
บารุงสุขของประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า ซึ่งมีแผนงาน/โครงการ ดังต่อไปนี้
๑. เงินเดือนพนักงาน
415,260
บาท
๒. ค่าตอบแทน
54,000
บาท
๓. ค่าจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกน้าอเนกประสงค์
96,000
บาท
๔. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร
12,360
บาท
๕. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
51,859.32 บาท
๖. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น
31,541
บาท
๗. วัสดุเครื่องดับเพลิง
226,450
บาท
๘. ค่าครุภัณฑ์
179,200
บาท
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า ได้เล็งเห็นความสาคัญด้านการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน ประถมและระดับปริญญาตรี ภาคประชาชนโดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษา
ระดับต่างๆดังมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้
๑. เงินเดือนพนักงาน
3,111,260 บาท
๒. ค่าครุภัณฑ์
41,500
บาท
๓. ค่าสาธารณูปโภค
26,463.51 บาท
๔. ค่าวัสดุ
42,995
บาท
๕. ค่าตอบแทน
118,590
บาท
๖. ค่าเดินทางไปราชการ
65,696
บาท
๗. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
1,500
บาท
๘. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
180,200
บาท
(ค่าจัดการเรียนการสอน)
๙. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน
61,020
บาท
,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
๑๐. โครงการนิทัศการแสดงผลงานด้านวิชาการของศพด. อบต.บ้านเก่า
450
บาท
๑๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
48,020
บาท
๑๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) 604,560
บาท
๑๓. ค่าอาหารเสริม(นม)
658,679.32 บาท
๑๔. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.
1,113,640 บาท

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า ได้จัดทาโครงการด้านสาธารณสุขให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ตาบล
บ้านเก่า จานวนหลายโครงการซึ่งแต่ละโครงการจะเน้นประชาชนในตาบลบ้านเก่ามีสุขภาพที่ดีและควบคุม
โรคติดต่อ ดังมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้
๑. เงินเดือนพนักงาน
201.840
บาท
๒. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
148,005
บาท
๓. เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
260,000
บาท
๔. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
39,640
บาท
๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
55,732
บาท
โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
๖. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
89,800
บาท
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และการจัดหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า จึงจัดทาโครงการเพื่อให้พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
คนชราและผู้ด้อยโอกาส ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. เงินเดือนพนักงาน
804,526
บาท
2. ค่าตอบแทน
92,000
บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
16,952
บาท
4. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
700
บาท
5. ค่าวัสดุ
38,250
บาท
6. ค่าครุภัณฑ์
42,000
บาท
7. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตาบลบ้านเก่า
16,950
บาท
8. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตาบลบ้านเก่า
30,000
บาท
9. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานแกนนากลุ่มสตรี
160,000
บาท
และกลุ่มอาชีพ
10. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าของประชาชน 30,000
บาท
ตาบลบ้านเก่า “เกษียณสร้างสุข”
11. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
12,551,300 บาท
12. เบี้ยยังชีพคนพิการ
2,293,600 บาท
13. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
12,000
บาท

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานแกนนากลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตาบลบ้านเก่า

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าของประชาชนตาบลบ้านเก่า“เกษียณสร้างสุข”

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า มีหน้าที่ต้องดูแลครอบคลุมทั้งตาบล มีภารกิจในการบาบัดทุกข์
บารุงสุขของประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า ซึ่งแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมเชื่องโยงการชลทาน ก่อสร้างฝาย ทานบกั้นน้า ขุ ดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่ งน้า
คลองน้า ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
๒. การจัดให้มีและบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้า และทางระบายน้าและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จึงได้มอบหมายนโยบายให้กองช่างดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
กองช่างได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความชานาญเฉพาะด้านในการทดสอบและ
วิเคราะห์คุณภาพวัสดุ และพร้อมบริการให้กับหน่วยบริการให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เงินเดือนพนักงาน
564,240 บาท
2. ค่าตอบแทน
606,650 บาท
3. ค่าจ้างเหมาคนงานในกองช่าง
216,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
7,294
บาท
5. ค่าจ้างเหมาคนเก็บขยะ
168,000 บาท
6. ค่าจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกขยะ
96,000 บาท
7. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
222,500 บาท
8. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
38,278 บาท
9. ค่าครุภัณฑ์
33,660 บาท
10. ค่าวัสดุ
236,698 บาท
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12
95,000 บาท
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโดก
150,000 บาท
หมู่ที่ 8
13. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมคิด เกงขุนทด
150,000 บาท
บ้านวังโป่งเหนือ หมู่ที่ 11
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบคลองด้านทิศตะวันออก 150,000 บาท
หน้าบ้านนายกันหา ปลิวชัยภูมิ บ้านน้อย หมู่ที่ 7
15. โครงการก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(Box Culvwert) แบบ 1 ช่องทาง 150,000 บาท
บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 6
16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดสายทางหน้าบ้านนายธนโชค
145,000 บาท
กึกขุนทด – ศาลาประชาคม บ้านสระพังเหนือ หมู่ที่ 10
17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดบ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12
49,000 บาท

18. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านเก่า หมู่ที่ 1 150,000
19. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 4 150,000
20. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านสระพัง หมู่ที่ 5 150,000
21. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายท่าบอน-บ้านมะเริง หมู่ที่ 3
148,000
22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโนนดินแดง-ขุมปูน
148,000
บ้านวังโป่งบูรพา หมู่ที่ 13
23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโนนสะเดา-ลาเชียงไกร
148,000
บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 2
24. โครงการยกระดับเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยพัน หมู่ที่ 9
146,000
25. โครงการขุดเจาะน้าบาดาลบ้านเก่า หมู่ที่ 1
236,000
26. โครงการขุดเจาะน้าบาดาลบ้านสระพัง หมู่ที่ 5
236,000
27. โครงการขุดเจาะน้าบาดาลบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 6
236,000
28. โครงการขุดเจาะน้าบาดาลบ้านน้อย หมู่ที่ 7
236,000
29. โครงการขุดเจาะน้าบาดาลบ้านกุดโดก หมู่ที่ 8
236,000
30. โครงการขุดเจาะน้าบาดาลบ้านสระพังเหนือ หมู่ที่ 10
236,000
31. โครงการขุดเจาะน้าบาดาลบ้านวังโป่งเหนือ หมู่ที่ 11
236,000
32. โครงการขุดเจาะน้าบาดาลบ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12
236,000
33. โครงการขุดเจาะน้าบาดาลบ้านวังโป่งบูรพา หมู่ที่ 13
236,000
34. โครงการขุดลอกสระน้า(หนองกระทุ่ม) บ้านสระพัง หมู่ที่ 5
490,000
35. โครงการขุดลอกสระน้า บ้านน้อย หมู่ที่ 7
268,000
36. โครงการขุดลอกสระน้า(ท่าเดื่อ) บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12
500,000
37. โครงการก่อสร้างกาแพงกั้นน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่า หมู่ที่ 1
113,000
38. โครงการวางท่อประปา (ท่อ PVC) พร้อมโรงสูบน้าและอุปกรณ์
470,000
ประกอบครบชุด บ้านสระพังเหนือ หมูที่ 10
39. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดรถวิ่งผ่าน)
350,000
บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 2
40. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายสระน้าเลียบท่าลาน)
200,000
บ้านเก่า หมู่ที่ 1
41. โครงการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านกลาง-บ้านเก่า)
200,000
บ้านกลาง หมู่ที่ 4
42. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนางริ้ว-บ้านนายตั้ม)
200,000
บ้านสระพัง หมู่ที่ 5
43. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
191,000
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(สายคลองด้านทิศตะวันตก) บ้านน้อย หมู่ที่ 7
44. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายเชื่อมถนนด่านขุนทด
-หนองแวง) บ้านกุดโดก หมู่ที่ 8
45. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายกว้าง เผื่อนสูงเนิน)
บ้านวังโป่งเหนือ หมูที่ 11
46. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางเชื่อมป่าไผ่หัวนาดง)
บ้านชัยพันหมู่ที่ 9
47. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก(สายนากุดม่วง-บ้านใหม่รุ่งเรือง)
บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12
48. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างถนน(แบบโซล่าเซลล์) บ้านโนนสะเดา
หมู่ที่ 2
49. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายตะวันตกโรงเรียน)
บ้านมะเริง หมู่ที่ 3
50. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก(สายหนองหมากเฮ้า-เขาดิน)
บ้านวังโป่งบูรพา หมู่ที่ 13
51. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า(สายบ้านนายธนโชค-ศาลาประชาคม)
บ้านสระพังเหนือ หมู่ที่ 10
52. โครงการวางท่อหลอดเหลี่ยมแบบ 1 ช่องทาง (บึงสาธารณะ)
บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 6
53. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบท่าลาน บ้านเก่า หมู่ที่ 1
54. โครงการวางท่อน้าท่าลาน บ้านเก่า หมู่ที่ 1
55. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามห้วยลาเชียงไกร
บ้านเก่า หมู่ที่ 1
56. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโนนสะเดาถึงบ้านเก่า บ้านพันชนะ
บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ 2
57. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงมะเริง บ้านมะเริง หมู่ที่ 3
58. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเก่า-บ้านกลาง บ้านกลาง
หมู่ที่ 4
59. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านกลาง-ป่าไผ่หัวนาดง บ้านกลาง
หมู่ที่ 4
60. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสระพัง-บ้านวังโป่ง บ้านสระพัง หมู่ที่ 5
61. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกุดตาเขียน บ้านสระพัง หมู่ที่ 5
62. โครงการก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยมนาจันทร์ขาว บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 6
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63. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองหมากเฮ้า-ท่าม่วง บ้านวังโป่ง
200,000
หมู่ที่ 6
64. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวีระ-บึงบ้านวังโป่ง 211,000
บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 6
65. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ 7 95,000
66. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านน้อย-โรงสูบ บ้านน้อย หมู่ที่ 7
240,000
67. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบลาห้วย-บ้านน้อย บ้านน้อย 164,000
หมู่ที่ 7
68. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดโดก-เชื่อมถนน
500,000
ด่านขุนทดหนองแวง หมู่ที่ 8
69. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชัยพัน-ป่าไผ่หัวนาดง
500,000
บ้านชัยพัน หมู่ที่ 9
70. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านชัยพัน หมู่ที่ 9
225,000
71. สายที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิด(สายบ้านนางทอง386,000
บ้านนางมะลัย) บ้านสระพังเหนือหมู่ที่ 10 สายที่ 2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าพร้อมฝาปิด(สายบ้านนายธนโชค-ศาลาประชาคม) บ้านสระพังเหนือ หมู่ที่ 10
72. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระหนองแก-บ้านนายยุตธ์ 114,000
บ้านสระพังเหนือ หมู่ที่ 10
73. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับอัดบดสายหลังอนามัยวังโป่ง
500,000
บ้านวังโป่งเหนือ หมู่ที่ 11
74. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองสะเกียก บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12 150,000
75. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านเก่า-บ้านกลาง บ้านใหม่รุ่งเรือง
86,000
หมู่ที่ 12
76. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่รุ่งเรือง 150,000
หมู่ที่ 12
77. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่รุ่งเรือง 375,000
หมู่ที่ 13
78. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเพ็ชร 70,000
บ้านนางมะนาว บ้านวังโป่งบูรพา หมู่ที่ 13
79. โครงการขุดลอกคลองบึงมะเริง บ้านชัยพัน หมู่ที่ 9
478,000
80. โครงการขุดลอกสระน้าสาธารณะท่าลาน บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12
300,000
81. โครงการขุดลอกสระน้าสาธารณะ(บึงบ้านวังโป่ง) บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 6
179,000
82. โครงการขุดลอกสระน้าองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
500,000
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ภาพถ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๑๔) การส่งเสริมกีฬา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจ พ.ศ. 2542 ได้ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน โดยมีแผนงาน/
โครงการ ดังต่อไปนี้
๑. โครงการจัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติ
49,931.20 บาท
๒. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา
18,060
บาท
๓. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
68,360
บาท
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการเกษตรและสานต่อแนวทางพระราชดาริ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า ได้จัดทาโครงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านการเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ตาบลบ้าน
เก่า และการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะป่าไม้ได้ลดจานวนลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการบุกรุกทาลายของมนุษย์ อันทาให้เกิดผลกระทบตา
มา คื อ ความแห้ ง แล้ ง ฝนไม่ ต กต้ อ งตามฤดู ก ารและเมื่ อ ฝนตกหนั ก ไม่ มี ต้ น ไม้ ค อยดู ด ซึ ม และสกั ด น้ าไว้
ก่อให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่บ้านเรือน ไร่นา ชีวิตมนุษย์และสัตว์
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาความรู้ ด้านการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังมีรายละเอียด
โครงการต่อไปนี้
๑. เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
310,500
บาท
๒. โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
26,350
บาท
๓. โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
41,600
บาท
โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
รายรัย – รายจ่าย ตามงบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึง วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖3
งบประมาณรายได้
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นเก่ า ได้ รั บ เงิ น งบประมาณทั้ ง สิ้ น
46,752,048.60 บาท ซึ่งจาแนกได้ดังนี้
รายรับจริง
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
ภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายรับทั้งสิ้น
รายจ่ายจริง
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

17,928.71
377,576.60
337,029.27
753.00
19,210,284.02
26,808,477.00
46,752,048.60

บาท

15,735,307.00
2,232,000.00
9,685,626.00
1,171,525.00
3,534,040.37
1,935,063.32
309,221.73
482,280.00
1,929,000.00
18,000.00
1,373,640.00
38,405,703.42
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