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ค าน า 
    

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองเก่า  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    
(พ.ศ.2561 – 2564) และฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1,2,3 ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ตาม
ห้วงเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯนั้น  
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า มีความจ าเป็นขอเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการ /  
กิจกรรม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า                   
ได้ให้ความเห็นชอบการขอเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว  จึงจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564 )ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561 เพ่ือรองรับภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จะพิจารณาน าโครงการ / กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561 -2564 ) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามห้วงเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
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สารบญัสารบญั  
ค าน าค าน า            หน้า 
ส่วนที่ 1 
บทน า            1 
หลักการและเหตุผล          3  
ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ        5 - 37 
    บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ .2561 – 2564) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   (แบบ ผ.01) 
    การเพ่ิมโครงการ / กิจกรรม/การจัดหาครุภัณฑ์  
ภาคผนวก 
    ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี  (พ .ศ.2561 – 2564) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  
    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  
     ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ  
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บทน า 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

2561 – 2564) และฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1,2,3 ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ตามห้วง
เวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯนั้น  
  เนื่องด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  มีภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการ จึงประสงค์ขอเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561 - 2564) ดังนั้นเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า สามารถปฏิบัติ
ภารกิจความรับผิดชอบได้ด้วยความเรียบร้อย  จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 
ข้อ 22  ขั้นตอนการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
ก าหนดไว้ดังนี้  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได ้โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา ท้องถ่ินสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 ข้อ  24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว  และน าไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อ าเภอหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 ข้อ  25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
 1. เพ่ือเพ่ิมเติมโครงการ /กิจกรรม ที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ 
 2. เพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงการ /กิจกรรม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) และฉบับ
เพ่ิมเติม ในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจโครงการ/กิจกรรมได้ด้วยความเรียบร้อย 
 3. เพ่ือเป็นกรอบโครงการ /กิจกรรม ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าประโยชน์ของการเพิ่มเติมและ 
 



 
-2- 

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า สามารถด าเนิน
ภารกิจโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 

 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ฉบับเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561 เป็นการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการ /กิจกรรมและเพ่ิมเติมบัญชี
ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ภายใต้ 
วิสัยทัศน์  “สร้างชุมชน ให้เข้มแข็งและน่าอยู่ วางพ้ืนฐานความรู้และการศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจให้พัฒนา 
บ ารุงรักษาประเพณีและวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเกษตรพร้อมให้การสนับสนุนผักกระเฉดชะลูด
น้ ามีอยู่เป็นทุน เร่งเพิ่มพูนเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ” 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 6 ยุทธศาสตร์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรีที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรีที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู ่สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคม  และชุมชนให้
เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
  ดังมีรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม ปรากฏตามส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ 
งบประมาณ แบบ ผ.01 และบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 ต่อไปนี้ 
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หลักการและเหตุผล 
 

  ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแลงเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5  
  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  
 

  ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 25 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเก่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าได้อนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564 )และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 
เปลี่ยนแปลง แก้ไขและเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 3) พร้อมทั้งด าเนินการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน /
โครงการไปจัดท าข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า เรื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้รับทราบปัญหา/ความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเป็นปัญหา/ความต้องการที่มิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ดังนั้น เพ่ือให้โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลา จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4  โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 4 (โครงการพัฒนาที่ท าข้ึนส าหรับงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) 
และข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารราร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
  ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาในการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ไม่ให้ด าเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการ น าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงและเพ่ือให้
เป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไป 
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ส่วนท่ี 2 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 

      - การเปลี่ยนแปลงโครงการ (แบบ ผ.01) 
- การเพ่ิมเติมโครงการ (แบบ ผ.01) 
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แบบ ผ.07 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5 )  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  

                                                                                                                                                                                                  

ยุทธศาสตร์            2561            2562           2563           2564 
ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.1การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง 
 และพัฒนา  เส้นทางคมนาคมและ 
 สะพาน  

    -        - 18 15,401,000    -      -    -      - 

1.2การก่อสร้าง ปรับปรุงระบบ 
ระบายน้ ารางระบายน้ า 

    -       - 13 4,287,000    -      -     -      - 

1.3 ปรับปรุงซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้าให้ 
แสงสว่างตามถนน ขยายเขตไฟฟ้า 

    -       - 7 1,330,000    -      -     -      - 

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการติดตั้ง สร้าง 
 ซ่อมแซมรับปรุง หอกระจายข่าว  
 เสียงตามสายและเสียงไร้สาย 

    -       - 1 200,000     -      -    -      - 

รวม    -      - 39 21,218,000     -     -      -      - 
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แบบ ผ.07 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5 )  

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  

ยุทธศาสตร์            2561           2562            2563           2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม 
                   ให้เข้มแข็ง 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

3.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ 
    ประชาชน ส่งเสริมการเล่นกีฬา  
    การแข่งขันกีฬา 

    -      - 1 100,000     -        -     -      - 

3.4 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศีลธรรม 
     คุณธรรม แก่เด็กนักเรียนและ 
     ประชาชน 

    -       - 1 600,000     -       -      -       - 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า         
4.1 พัฒนาด้านแหล่งน้ า  ประปา คู 
     คลอง หนอง บึง เพื่อการอุปโภค 
    และท าการเกษตร 

    -      - 2 600,000     -        -     -        - 

รวม     -      - 4 1,300,000     -       -     -       - 
รวมทั้งสิ้น     -      - 43 22,518,000     -      -     -       - 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                            1.1 การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้าน 
นางอ าคา เพ็ชร์ธีร์ ถึงบ้าน 
นางปี มิ่งกล้า ม.9 

เพ่ือการสัญจรที่ 
สะดวก 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

 792,000   เชิงปริมาณ 
ก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก 
เชิงคุณภาพ 
การคมนาคมที่สะดวก  

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายอุรา  นามเสนา 
ถึงสระน้ าหนองหนุมาน 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือการสัญจรที่ 
สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 150 ม. 

 396,000   เชิงปริมาณ 
ก่อสร้างถนนคสล.ซอย
บ้านนายอุรา นามเสนา  
ถึงสระน้ าหนองหนุมาน 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                            1.1 การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

        เชิงคุณภาพ 
การคมนาคม 
ที่สะดวก 

  

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านนายไพริน กิ่งนรา ถึง 
บ้านนายไพฑูรย์ อ้อนค าภา 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือการสัญจรที่ 
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว170 เมตร 
วางท่อ 1 จุด 
ขนาด 60 ซม.  
จ านวน 6ท่อน 

 454,000   เชิงปริมาณ 
ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว170 เมตร วางท่อ 
1 จุด ขนาด 60 ซม.  
จ านวน 6ท่อน 

ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกในการ 
ใช้สัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                            1.1 การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

        เชิงคุณภาพ 
การคมนาคม 
ที่สะดวกและ 
ป้องกันการเกิด 
ปัญหาน้ าท่วม 

  

4 โครงการก่อสร้างเขื่อน  
ป้องกันตลิ่งบริเวณเครื่อง 
สูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า 
หมู่ที่ 10 

เพื่อป้องกันการ 
พังทลายของตลิ่ง 

ก่อสร้างเขื่อน 
บริเวณเครื่องสูบน้ า 
ระยะทาง 800 เมตร 

 2,000,000   เชิงปริมาณ 
ก่อสร้างดินบริเวณ 
เครื่องสูบน้ าระยะ 
ทาง 800 เมตร 
เชิงคุณภาพ 
ป้องการพังทลาย 
ของตลิ่ง 

ป้องกันการ 
พังทลาย 
ของตลิ่งและ 
ล าคลองตื่นเขิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                            1.1 การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนลูกรังซอยต่างๆภายใน 
หมู่ที่ 13 พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ า คสล. 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนลูกรังพร้อมวาง 
ท่อระบายคสล. 
กว้าง 5 เมตร 
ทุกซอย 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนภายในหมู่13 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล.ซอยศูนย์ผา อสม 
สุดซอย ถึงบ้านนาง 
สนอง แน่นอน 
-ซอยโคกใหม่ อ้อมบ้าน 
นางเส็ง พรมสี 
-ซอยหน้าบ้านอบต. 
ประกาศ คุณยงค์ 
 

 600,000   เชิงปริมาณ 
ถนนภายในหมู่13 
พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ า คสล. 
ซอยศูนย์ผา 
 อสม  สุดซอย  
ถึงบ้านนาง 
สนอง แน่นอน 
-ซอยโคกใหม่ อ้อมบ้าน 
นางเส็ง พรมสี 
-ซอยหน้าบ้านอบต. 
ประกาศ คุณยงค์ 

ประชาชนได้ 
ใช้สัญจรไปมา 

กองช่าง 



- 11 - 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                            1.1 การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

        เชิงคุณภาพ 
ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจร 

  

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
วางท่อระบายน้ า คสล. 
ตลอดสาย 
หมู่ที่ 13 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบาย 
น้ า คสล. 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
วางท่อระบายน้ า คสล. 
 -จากสามแยกไผ่รดไป 
ทางศาลาบ้านไผ่รด 
เล้ียวขวากว้า 5 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
 

 800,000   เชิงปริมาณ 
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
วางท่อระบายน้ า 
 คสล. 
- กว้า 5 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
 
 

ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสัญจรไปมา 
 
 

กองช่าง 



- 12 - 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                            1.1 การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

        เชิงคุณภาพ 
ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 

  

7 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
วางท่อระบายน้ า คสล. 
 
 
 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบาย 
น้ า คสล. 

จากสามแยกไผ่รด 
ไปทางซ้ายจุดแยกไป 
ท่าข่อยม.14 
 กว้าง 5 เมตร  
ยาว 500 เมตร 
 

 500,000   เชิงปริมาณ 
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
วางท่อระบายน้ า 
 คสล. 
-กว้าง 5 เมตร  
ยาว 500 เมตร 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 

ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกในการ 
สัญจร 
 

กองช่าง 



- 13 - 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                            1.1 การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
วางท่อระบายน้ า คสล. 
หมู่ที1่3 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบาย 
น้ า คสล. 

ซอยร้านค้านายเปลีอง 
หนองแสงถึงบ้านนาย 
สุเทพ  เสง่ียมศักดิ ์
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 8 เมตร 

 300,000   เชิงปริมาณ 
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
วางท่อระบายน้ า 
 คสล. 
 กว้าง 3 เมตร 
ยาว 8 เมตร 
เชิงคุณภาพ 
เพื่อใช้ในการ 
สัญจร 

ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกในการ 
สัญจร 

กองช่าง 

 



 

- 14 - 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                            1.1 การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

9 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม 
คลองพระปรงจากฝั่งห้วย 
 ม.13 ต.เมืองเก่าข้ามไป 
 ม.3ต.ยานรี 

เพื่อใช้ในการสัญจร ก่อสร้างสะพานข้าม 
คลองพระปรง 

 5,000,000   เชิงปริมาณ 
สะพานข้ามคลอง 
พระปรง 
เชิงคุณภาพ 
การคมนาคมที่ 
สะดวก 

ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกในการ 
สัญจร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยสวนนายเรียน 
ค าดี 
หมู่ที่ 14 

สร้างถนน คสล. 
ซอยสวนนายเรียน 
ค าดี 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6 เมตร 
 ยาว 100 

 369,000   เชิงปริมาณ 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6 เมตร 
 ยาว 100 เชิงคุณภาพ 
ใช้ในการสัญจร 

ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกในการ 
สัญจร 

กองช่าง 



- 15 - 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                            1.1 การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

11 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ลูกรังเลียบแม่น้ าพระปรง 
จากปากคลองถึงหมู่9 

ก่อสร้างถนนดิน 
ลูกรังเลียบแม่น้ า 
พระปรง 

จากปากคลองถึงหมู่ 9 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 

 632,000   เชิงปริมาณ 
ถนนดินลูกรังเลียบ 
แม้น้ าพระปรง 
6 เมตรยาว2,000ม. 
เชิงคุณภาพ 
ใช้ในการสัญจร 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 17 

สร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
 

จากแยกศาลาประ 
คมไปทางหนองดง  
ยาว 500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

 1,320,000   เชิงปริมาณ 
 จากแยกศาลา 
ประชาคม 
ไปทางหนองดง  

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
สบาย 

กองช่าง 



- 16 - 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                            1.1 การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ต่อจากเดิม หมู่ที่ 17 

ก่อสร้างถนน 
คสล.ต่อจากเดิม 

ต่อจากเดิมยาว 
300  เมตร 
 

 792,000   เชิงปริมาณ 
- ต่อจากเดิมยาว 
300เมตร 
ยาว 500 เมตร 
เชิงคุณภาพ 
การคมนาคม 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
สบาย 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
แอลฟัลติกส์  หมู่ที่ 18 

เพื่อใช้ในการสัญจร ถนนแอลฟัลติกส์จาก 
แยกหน้าบ้านนาง 
พรพิมล  สีก่ าถึงบ้าน 
นางสมใจ เคนกุล 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

 480,000   เชิงปริมาณ 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
เชิงคุณภาพ 
เพื่อใช้ในการสัญจร 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 



- 17 - 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                            1.1 การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่18 

เพื่อใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยบ้าน 
นายดิเรก ชันพรมมา 
ถึงโนนนาจาน  
กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 100 เมตร 

 264,000   เชิงปริมาณ 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
เชิงคุณภาพ 
การคมนาคม 
ที่สะดวก 

ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านนางจันที จันสา ถึง 
บ้านนายนิพล ลีโม้ หมู่ที่ 18 

เพื่อใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านนางจันที จันสา 
 ถึงบ้านนายนิพล ลีโม ้
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

 42,000   เชิงปริมาณ 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
เชิงคุณภาพ 
ใช้ในการสัญจร 

ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                            1.1 การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสะพาน  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้า 
บ้านนายบุญทัน มะลิทอง 
ถึงบ้านนายสมนึก แสงหอม 
หมู่ที 20 
 

เพื่อใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากหน้า 
บ้านนายบุญทัน 
 มะลิทอง ถึงบ้านนาย 
สมนึก  แสงหอม 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

 528,000   เชิงปริมาณ 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
เชิงคุณภาพ 
ใช้ในการสัญจร 

ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกในการ 
ใช้ถนน 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก 
บ้านนายดิเรก ชันพรมมา 
ถึงที่นายอ าไพ  สีผึ้ง  
หมู่ที่ 21 

เพื่อใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากบ้าน 
นายดิเรก  ชันพรมมา 
ถึงที่นายอ าไพ สีผึ้งยาว 
50 เมตรกว้าง 4 เมตร 

 132,000   เชิงปริมาณ 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร 
เชิงคุณภาพ 
การคมนาคม 

ประชาชนได้ 
รับความ 
สะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 



- 19 - 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                            1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ า รางระบายน้ า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าตัวยูจากถนนซอยข้างวัด 
ศรีบุญเรือง ไปถึงบ้านนาย 
ส าลี เพ็ชร์รัตธีร์ ถึงบ้าน 
นางปี  มิ่งกล้า หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันปัญหา 
น้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบาย 
น้ าตัวยูจากถนนซอย 
ข้างวัดศรีบุญเรือง 
 ไปถึงบ้านนาย 
ส าลี เพ็ชร์รัตธีร์  
ถึงบ้านนางปี  มิ่งกล้า 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

 600,000   เชิงปริมาณ 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
เชิงคุณภาพ 
ลดปัญหาการเกิด 
น้ าท่วมขัง 

น้ าได้รับการ 
ระบาย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ า หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันปัญหา 
น้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ช่วงบ้านนางสุภาภรณ์ 
แก้วชิน ถึงศาลเจ้าพ่อ 
 

 800,000   เชิงปริมาณ 
ช่วงบ้านนาง 
สุภาภรณ์ 
แก้วชิน  

น้ าได้รับการ 
ระบาย 

กองช่าง 



- 20 – 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                            1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ า รางระบายน้ า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

   เส้นผ่าศูนย์กลาง  
30 ซม 
ระยะทาง 160 เมตร 

    ถึงศาลเจ้าพ่อ 
เชิงคุณภาพ 
ลดปัญหาการเกิด 
น้ าท่วม 

  

3 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ข้างบ้านนายสมพร ค าขจร 
ถึงเส้น ร.ร.อนุบาลกบินทร ์
ถึงตลาดกบินทร์ หมู่ที่ 10 
 

เพื่อป้องการการเกิด 
ปัญหาน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ า 
ข้างบ้านนายสมพร ค าขจร 
ถึงเส้น ร.ร.อนุบาล 
กบินทร ์
ถึงตลาดกบินทร ์
 

 1,000,000   เชิงปริมาณ 
วางท่อระบายน้ า 
ขนาด60 ซม. 
จ านวน 55  ท่อน 
บ่อพัก 3 จุด 

น้ าได้รับการ 
ระบายและ 
ป้องกันปัญหา 
น้ าท่วม 

กองช่าง 



-21- 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                              1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ า รางระบายน้ า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

        เชิงคุณภาพ 
ลดปัญหาการเกิด 
น้ าท่วม 

  

4 โครงการวางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก จากบ้านนาง 
สาวกาณดา จองเจริญรัตน ์
ถึงบ้านนางมาลี บุฝ้าย  
หมู่ที1่2 

เพื่อป้องกันการเกิด 
ปัญหาน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ าพร้อม 
บ่อพักจากบ้านนางสาว 
กาณดา จองเจริญรัตน ์
ถึงบ้านนางมาลี บุฝ้าย 

 195,000   เชิงปริมาณ 
ขนาดท่อเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง30 ซม. 
ยาว 150 เมตร 
เชิงคุณภาพ 
ลดปัญหาการเกิด 
น้ าท่วม 

น้ าได้รับการ 
ระบายและ 
ป้องกันปัญหา 
น้ าท่วม 

กองช่าง 



- 22 - 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                             1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ า รางระบายน้ า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการขุดลอกคลองกรุด 
ถ้ าจีน วังวิทย์ต่อจากของเดิม 
ตลอดสายจนถึง 
คลองพระปรง  หมู่ที่ 13 

เพื่อป้องกันการเกิด 
ปัญหาน้ าท่วม 

ขุดลอกคลองกรุด 
ถ้ าจีน วังวิทย์ต่อจาก 
ของเดิมตลอดสายจน 
ถึงคลองพระปรง 

 400,000   เชิงปริมาณ 
ขนาด 10X2 
X100 เมตร 
เชิงคุณภาพ 
ลดปัญหาการเกิด 
น้ าท่วม 

น้ าได้รับการ 
ระบายและ 
ป้องกันปัญหา 
น้ าท่วม 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างประต ู
บังคับน้ าคลองกุดกระด้งค้าง 
หมู่ที่ 14 

เพื่อป้องกันการเกิด 
ปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างประต ู
บังคับน้ าคลองกุด 
กระด้งค้างจุดปาก 
คลองตาโต 

 700,000   เชิงปริมาณ 
ประตูบังคับน้ า 
คลองกุดกระด้งค้าง 
เชิงคุณภาพ 
ลดปัญหาการเกิด 
น้ าท่วม 

น้ าได้รับการ 
ระบายและ 
ป้องกันปัญหา 
น้ าท่วม 

กองช่าง 



- 23 - 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                              1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ า รางระบายน้ า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

7 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าซอยหน้าบ้านนายสมชาย 
ลันวงษา ถึงหน้าบ้านนาง 
ประสิทธิ์ ธรรมมะ หมู่ที่18 

เพื่อป้องกันการเกิด 
ปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบาย 
น้ าซอยหน้าบ้านนายสมชาย 
ลันวงษา ถึงหน้าบ้านนาง 
ประสิทธิ์ ธรรมมะ 

 40,000   เชิงปริมาณ 
กว้าง 0.5 เมตร 
ยาว 60 เมตร 
เชิงคุณภาพ 
ลดปัญหาการเกิด 
น้ าท่วม 

น้ าได้รับการ 
ระบายและ 
ป้องกันปัญหา 
น้ าท่วม 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ าซอยหน้าบ้านนาย 
ถั่วเรียน ทาชมพู ถึงหน้า 
บ้านนายสมนึก ทาชมพ ู
หมู่ที่ 18 
 

เพื่อป้องกันการเกิด 
ปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอยหน้าบ้านนาย 
ถั่วเรียน  ทาชมพู  
ถึงหน้าบ้านนายสมนึก 
 ทาชมพ ู
 

 30,000   เชิงปริมาณ 
กว้าง 0.5 เมตร 
ยาว 60 เมตร 
เชิงคุณภาพ 
ลดปัญหาการเกิด 
น้ าท่วม 

น้ าได้รับการ 
ระบายและ 
ป้องกันปัญหา 
น้ าท่วม 

กองช่าง 



- 24 - 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                            1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ า รางระบายน้ า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

9 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ า คสล. หมู่ที่19 

เพื่อป้องกันการเกิด 
ปัญหาน้ าท่วม 

-ช่วงที่1จากหน้าบ้าน 
นายฝัน อาสารอด 
ถึงถนน304 
 

 60,000   เชิงปริมาณ 
กว้าง30 ซมยาว300 ม.หนา 
0.15ซม. 
เชิงคุณภาพ 
ลดปัญหาการเกิด 
น้ าท่วม 

น้ าได้รับการ 
ระบายและ 
ป้องกันปัญหา 
น้ าท่วม 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ า คสล. จากหน้าบ้าน 
นายวิเชียร ผดุงสันต ์
ถึงห้องแถวนางบุญม ี
สุขเจริญ 
หมู่ที่19 

เพื่อป้องกันการเกิด 
ปัญหาน้ าท่วม 

จากหน้าบ้าน 
นายวิเชียร ผดุงสันต ์
ถึงห้องแถวนางบุญม ี
สุขเจริญ 
 

 42,000   เชิงปริมาณ 
กว้าง 50ซม. 
ยาว 200 ม. 
เชิงคุณภาพ 
ลดปัญหาการเกิด 
น้ าท่วม  

น้ าได้รับการ 
ระบายและ 
ป้องกันปัญหา 
น้ าท่วม 

กองช่าง 



- 25 - 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                             1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ า รางระบายน้ า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

11 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ า คสล. จากหน้าบ้าน 
นางกัญญารัตน์  ศิลา 
ถึงหน้าบ้านนายสุข 
จันสา    หมู่ที่19 

 จากหน้าบ้าน 
นางกัญญารัตน์  ศิลา 
ถึงหน้าบ้านนายสุข 
จันสา 

 20,000   เชิงปริมาณ 
กว้าง40ซมยาว  
10 ม. 
เชิงคุณภาพ 
ลดปัญหาการเกิด 
น้ าท่วม 

น้ าได้รับการ 
ระบายและ 
ป้องกันปัญหา 
น้ าท่วม 

กองช่าง 

12 โครงการวางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่21 

เพื่อป้องกันการเกิด 
ปัญหาน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก จากบ้าน 
นายสูน  นึกชอบ 
 ถึงบ้านนางค า รักสละ 
 

 200,000   เชิงปริมาณ 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย ์
กลาง 100 ซม.ยาว 
 120 ม. 
เชิงคุณภาพ 
ลดปัญหาการน้ าท่วม 

น้ าได้รับการ 
ระบายและ 
ป้องกันปัญหา 
น้ าท่วม 

กองช่าง 



- 26 - 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                             1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ า รางระบายน้ า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

13 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าตัวยูรอบหมู่บ้าน 
 พร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 21 

เพ่ือป้องกันการเกิด 
ปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบาย 
น้ าตัวยูรอบหมู่บ้าน 
พร้อมฝาปิด 
 

 200,000   เชิงปริมาณ 
กว้าง 50 ซม. 
ลึก 60 ซม. 
เชิงคุณภาพ 
ลดปัญหาการเกิด 
น้ าท่วม 

น้ าได้รับการ 
ระบายและ 
ป้องกันปัญหา 
น้ าท่วม 

กองช่าง 

 
 
 



-27- 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                            1.3 ปรับปรุงซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนน ขยายเขตไฟฟ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการติดตั้งไฟรายทาง 
ภายในหมู่บ้านหมูที่ 6 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง 
ในพื้นที่ 

ติดต้ังไฟรายทาง 
คุ้มของแขวงป่าไม ้
จ านวน 4 จุด 
คุ้มบ้านผู้ช่วยอ านาจ 
จ านวน 3 จุด 

 100,000   เชิงปริมาณ 
ไฟรายทางคุ้มของ 
แขวงป่าไม้จ านวน  
4 จุดคุ้มบ้านผู้ช่วย 
อ านาจจ านวน3 จุด 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช ้

ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า ซอยศูนย์ยาสุดซอย 
 หมู่ที่ 13 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง 
ในพื้นที่ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า ซอยศูนย์ยา 
สุดซอย 

 200,000   เชิงปริมาณ 
ไฟฟ้าแรงต่ าซอย 
ศูนย์ยาสุดซอย 

ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 



- 28 - 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                            1.3 ปรับปรุงซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนน ขยายเขตไฟฟ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

        จ านวน 3 ต้น 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช ้

  

3 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า 
แสงสว่างรายทางแบบ 
แผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 16 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง 
ในพื้นที่ 

ติดต้ังเสาไฟฟ้า 
แสงสว่างรายทางแบบ 
แผงโซล่าเซลล์หน้า 
บ้านนางสาวพรวิลัย 
กองวิเศษ จ านวน1ชุด 
 

 500,000   เชิงปริมาณ 
แสงสว่างรายทางแบบ 
แผงโซล่าเซลล์หน้า 
บ้านนางสาวพรวิลัย 
กองวิเศษ  
จ านวน1ชุด 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช ้

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                              1.3 ปรับปรุงซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนน ขยายเขตไฟฟ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
รายทางภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 16 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง 
ในพื้นที่ 

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
รายทางภายในหมู่บ้าน 
จ านวน 6 จุด 

 200,000   เชิงปริมาณ 
ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
รายทางภายในหมู ่
บ้านจ านวน 6 จุด 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช ้

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

5 โครงการจ้างเหมาชุดควบคุม 
ไฟส่องสว่างบนสะพาน 
ท่าข่อยและสัญญาณไฟ 
กระพริบโค้งขึ้น – ลงสะพาน 
 หมู่ที่ 14 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง 
ในพื้นที่ 

จ้างเหมาชุดควบคุม 
ไฟส่องสว่างบนสะพานท่าข่อย 
และสัญญาณไฟกระ 
พริบโค้งขึ้น – ลง 
สะพานจ านวน 2 ชุด 

 200,000   เชิงปริมาณ 
จ้างเหมาชุดควบคุม 
ไฟส่องสว่างบน 
สะพานท่าข่อย 
และสัญญาณไฟ 
กระพริบโค้งขึ้น ลง 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 



-30- 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                              1.3 ปรับปรุงซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนน ขยายเขตไฟฟ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

        จ านวน 2 ชุด 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างพอเพียง 

  

6 โครงการขยายเขตสายส่งไฟ 
ฟ้าแรงต่ าพร้อมติดตั้งไฟส่อง 
สว่างจากหน้าวัดท่าข่อยถึง 
บ้านพ.ต.สุนทร จันทราสินธุ ์
หมู่ที่ 14 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง 
ในพื้นที่ 

ขยายเขตสายส่องไฟ 
ฟ้าแรงต่ าพร้อมติดตั้ง 
ไฟส่องสว่างจากหน้า 
วัดท่าข่อยถึงบ้าน 
พ.ต.สุนทร จันทราสินธุ ์

 80,000   เชิงปริมาณ 
ขยายเขตสายส่อง 
ไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม 
ติดต้ังไฟส่องสว่าง  
จ านวน 7 จุด 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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-31- 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                              1.3 ปรับปรุงซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนน ขยายเขตไฟฟ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

7 โครงการขยายเสาไฟฟ้า 
พร้อมสายไฟฟ้า   
หมู่ที่ 19 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่ 

ขยายเสาไฟฟ้า 
พร้อมสายไฟฟ้าจาก 
หน้าบ้านนายไพรสาร 
สุขเกิด ถึงถนนคอน 
กรีตหน้าบ้านนาย 
สุข  จันสา 
 

 50,000   เชิงปริมาณ 
ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง500เมตร 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                              1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการติดตั้ง สร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และเสียงไร้สาย  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง 
ล าโพงฮอร์น 
หมู่ที่ 16 

เพ่ือให้ประชาชนใน 
หมู่บ้านและหมู่บ้าน 
ใกล้เคียงได้รับ 
ข่าวสาร 

ติดตั้งตามสายภาย 
ในหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง 
ล าโพงฮอร์น 
จ านวน  6  ตัว 
ระยะทาง 700 เมตร  
 

 200,000   เชิงปริมาณ 
ติดตั้งเสียงตามสาย 
พร้อมตั้งล าโพง 
ฮอร์น 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนในหมู ่
บ้านและหมู่บ้าน 
ใกล้เคียงได้รับ 
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้ 
รับฟังข่าวสาร 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 



-33- 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
                                            3.1  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมการเล่นกีฬา  การแข่งขันกีฬา 
แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสวนสุขภาพสร้างสุข 
ประจ าหมู่บ้าน  

เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประชานมีสุขภาพ 
ที่แข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องออกก าลัง 
กายกลางแจ้ง 

     - 100,000   เชิงปริมาณ 
ชื้อเครื่องออกก าลัง 
กายกลางแจ้ง 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่แข็งแรง 

ประชาชนมี 
สถานที่พักผ่อน 
เพ่ิมข้ึนและมีสถานที่ออก
ก าลังกายท าให้ 
มีสุขภาพที่ 
แข็งแรง 

ส านักงาน 
ปลัดฯ 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
                                            3.4  ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา  ศีลธรรม คุณธรรม แก่เด็กนักเรียนและประชาชน 
แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการวัดประชารัฐ 
สร้างสุข 

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และ 
ส่งเสริม 
ความรักความ 
สามัคคี 
 

วัดอัมพวัน - 60,000 60,000 60,000 เชิงปริมาณ 

ซื้ออุปกรณ์ในการ 
ท าความสะอาดวัด 
เชิงคุณภาพ 
ท าให้วัดมีความ 
สะอาดและท าให ้
เกิดความสามัคค ี
ขึ้น 

ทุกคนมีความรักความ 
สามัคคีกันและ 
มีความร่วมมือ 
กันในการ 
บ ารุงวัด 

กองการ 
ศึกษาฯ 
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แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
                                            4.1 พัฒนาด้านแหล่งน้ า  ประปา คู คลอง หนอง บึง เพ่ือการอุปโภคและท าการเกษตร  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการขยายเขตประปา 
ส่วนภูมิภาค จากหน้าโรง 
ขนมจีน ถึงหน้าบ้านนาง 
ทองแดง  แย้มสรวง 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

ขยายเขตประปา 
ส่วนภูมิภาค จากหน้า 
โรงขนมจีน ถึงหน้า 
บ้านนางทองแดง   
แย้มสรวง ระยะทาง 
100 เมตร 

 300,000   เชิงปริมาณ 
ขยายเขตประปา 
ส่วนภูมิภาค จากหน้า 
โรงขนมจีน ถึงหน้า 
บ้านนางทองแดง  แย้ม
สรวง ระยะทาง100 เมตร 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                            4.1 พัฒนาด้านแหล่งน้ า  ประปา คู คลอง หนอง บึง เพ่ือการอุปโภคและท าการเกษตร  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการขยายเขตประปา 
ส่วนภูมิจากศาลาประชาคม 
ไปทางหนองดง 
หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

ขยายเขตประปา 
ส่วนภูมิจากศาลาประชาคม 
ไปทางหนองดงระยะ 
ทาง 500 เมตร 
 

 300,000   เชิงปริมาณ 
ขยายเขตประปา 
ส่วนภูมิจากศาลา 
ประชาคมไปทาง 
หนองดงระยะ 
ทาง 500 เมตร 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีน้ า 
ประปาใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.08 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ที ่ แผนงาน  หมวด      ประเภท   วัตถุประสงค์         เป้าหมาย 
 

              งบประมาณและทืผ่่านมา หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 25634 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในส านักงาน 
และใช้ในการจัดงาน 
ต่างๆ 

เก้าอ้ีพลาสติกจ านวน 
500 ตัว 

 200,000   ส านักปลัดฯ 

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในส านักงาน 
และใช้ในการจัดงาน 
ต่างๆ 

จัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ี  
ส าหรับห้องประชุม  
จ านวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้งเครื่องเสียง 
ภายในห้องประชุม  
 

700,000 700,000      -       -  ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561 – 2564   แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                          ประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเก่า 
เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2562 ) 

                               เพ่ิมเติมและเปลีย่นแปลง ฉบบัท่ี 5 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
.................................................... 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    (พ.ศ.
2561 – 2564) และฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1,2,3 ,4 ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม  ตาม
ห้วงเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯนั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการใน
สังกัด ซึ่งนอกเหนือจากในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564 )และฉบับเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 ) จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง       
(ฉบับที่2) และ ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3 ,4 ) และฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแก้ไข 
พ.ศ.2561 ตามกระบวนการขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 ฉะนั้น 
อาศัยอ านาจตามความนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ข้อ 22 (3) จึงขออนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 -2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ฉบับ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ตามห้วงเวลาของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   17  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕61  
 

นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว 
     (นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว)  

                      นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเก่า 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



การประชุม คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


