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ค าน า 

  ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การก ากับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2,ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไว้ดังนี้ 

  “ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคัญเก่ียวกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256 5) ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ,ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.
2559 ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256 5) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงสภาพโดยทั่วๆ ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์ประกอบ 
ประกอบด้วยสภาพทั่วไป ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านการเมืองการบริหาร ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วน ต าบล พ.ศ.2537  เมื่อวันที่  30 มีนาคม พ.ศ.2539  ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ในการ
พัฒนาและ ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลทั้งหมด อีกทั้งยังต้องมีภาระจัดเก็บรายได้เพ่ือน ามาใช้จ่าย
ในกิจการของ  ตนอีกด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองเก่า ตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่ที่ 5 บ้านหนองรี ต าบล
เมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 

  ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  เป็นรูปเมืองเก่า ซึ่งเป็นเมืองส าคัญทางประวัติศาสตร์ใน
อดีต ดินแดนส่วนนี้เป็นเมืองหน้าด่านกรุงทวารวดีฝุายตะวันออก เป็นเมืองผ่านในการท าศึกระหว่างกรุงศรี
อยุธยากับญวนและกัมพูชา 
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 1.2  สภาพทั่วไป 
  (1) ลักษณะที่ตั้ง  
  องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองเก่า  ตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่ที่ 5 บ้านหนองรี ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากที่ว่าการอ าเภอกบินทร์บุรี 13 กิโลเมตร  อยู่ในเขตเลือกตั้งที่    
ของจังหวัดปราจีนบุรี  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ จรด ต าบลหนองก่ี อ าเภอนาดี  
  ทิศใต้  จรด ต าบลกบินทร์ ต าบลย่านรี และต าบลบ่อทอง อ าเภอกบินทร์บุรี  
  ทิศตะวันออก จรด ต าบลบ้านนา อ าเภอกบินทร์บุรี  
  ทิศตะวันตก จรด ต าบลนาแขม และต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี  
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  (2) พ้ืนที่  
  ต าบลเมืองเก่า มีพ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ 47 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 29,375 ไร่ ทาง
หลวงหมายเลข 304  ลักษณะการใช้พื้นท่ีแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ร้อยละ 80  การเกษตรร้อยละ 
10  อ่ืนๆร้อยละ 10 
  (3) ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมจะเป็น ที่ราบลุ่มมีแม่น้ าไหลผ่าน มีหนองน้ าขนาดใหญ่เหมาะแก่
การท าเกษตรประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป มีโรงงานอุสาหกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ต าบลเมืองเก่าเป็นเขตเกษตรกรรม 



2. ด้านการเมือง / การปกครอง 
  เขตการปกครองแบ่งเป็น  21 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 
หมู่ที่ 1 บ้านใต้   นายจักรพันธ์  จันดร   
หมู่ที่ 2 บ้านกลาง  นางสาวมัลลิกา  หงส์มัง   (ก านันต าบลเมืองเก่า) 
หมู่ที่ 3 บ้านเหนือ  นายอังกาบ  อุ่นค า  
หมู่ที่ 4 บ้านเลียบ 1  นางสุพันธ์  สอนส าแดง  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองรี 1  นายวราวุฒิ  จันสาสร้าง  
หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง  นางศิริพร  ซิ้มเจริญ  
หมู่ที่ 7 บ้านม่วง   นายสัญญา  จันทร์แวว  
หมู่ที่ 8 บ้านไผ่   นายอดุลย์  ประสมทา  
หมู่ที่ 9 บ้านถนนทอง 1   นายนิมิต  ดวงบุตร  
หมู่ที่ 10 บ้านเมืองใหม่  นายชัยรัช  นามพุทธา  
หมู่ที่ 12 บ้านโคกหอม  นางวิไล   พิมพ์โพชา  
หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุลา  นายสุริยนต์  สืบจันทร์  
หมู่ที่ 14 บ้านท่าข่อย  นายชาญชัย  ค าดี  
หมู่ที่ 15 บ้านวังห้าง  นายเดชณรงค์  วงษ์บาท  
หมู่ที่ 16 บ้านโน้นงิ้ว  นางสาววาสนา  ประสารวงค์  
หมู่ที่ 17 บ้านโนนคูณ  นายประกิจ  แนนสินธุ์  
หมู่ที่ 18 บ้านเหล่าเจริญ  นายธนพัฒน์  สุระแสงประเสริฐ  
หมู่ที่ 19 บ้านหนองรี 2   นายธงชัย  อนุกิจ  
หมู่ที่ 20 บ้านถนนทอง 2  นายชัยเฉลิม  ไพรหาร  
หมู่ที่ 21 บ้านโนนพัฒนา  นางนงค์นุช  กันมล  
หมู่ที่ 22 บ้านเลียบ  นายบุญยฤทธิ์  หนูแก้ว  
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
 1.นายยรรยงค์    จันแวว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  
      (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 13)  
 2.นางสาวศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  
      (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 21)
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 3.นายสังเวียน  อนุกิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 1  
 4.นายนที  สิงห์ทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 2  
 5.นายชูเกียรติ  ดวงจรัส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 3  
 6.นายดุสิต  เติมวิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 3  
 7.นางไพรวรรณ  อินทร์จ านง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 4  
 8.นายทองค า  วังพรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 4  
 9.นายทุเรียน  อนุกิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 5  
 10.นายสนทยา  ขวัญใจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 5  
 11.นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่  6 



 12.นายแก้ว  พิมเสน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 6  
 13.นายสัญญา  นามบุญเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 7  
 14.นายสมศักดิ์  เคนกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 8  
 15.นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 8  
 16.นายองอาจ  กุมสินพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 9  
 17.นายศักดิ์ชาย  แคนดอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 9  
 18.นางสาวเกศพิราวรรณ์  เย็นไทย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 10  
 19.นายอุรา  นามเสนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่  10  
 20.นายชัยวัฒน์  คะประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 12  
 21.นายบัวไข  แย้มสรวล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 12  
 22.นายประกาศ  คุณยงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 13  
 23.นางปริณาห์ธัญ บริบูรณ์ทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 13  
 24.ร.ต.พรเทพ  จันทราสินธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 14  
 25.นายบุญนาค  ภูริกวินเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 14  
 26.นายเอกลักษณ์ ดาค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 15  
 27.นายค าปน  พรมมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 15  
 28.นายสมชาย  วงษ์ลักษมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 16  
 29.นายบุญส่ง  สารามา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 16  
 30.นางดาวรรณ์  จ าปาแสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 17  
 31.นายวรรณชัย  จ าอยู่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 17  
 32.นางสิรินยา  กองจันดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 18  
 33.นายสมชาย  ลันวงษา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 18  
 34.นางสาวกัญญารัตน์ ศิลา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 19  
 35.นางสะวัง  กิจดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 19  
 36.นายสุรินทร์  แน่นอน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 20  
 37.นายราคิด  วงษ์มิตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 20  
 38.นายชโลม  ท าเหล็ก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 21  
 39นายวิเชียร  ปฏิสา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 22  
 40.นางสุธิดา  ศักดิ์รัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 22  
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3. จ านวนประชากร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  12,738  คน แยกเป็นชาย  6,213   
คน  หญิง 6,525    คน มีจ านวนครัวเรือน 4,646  ครัวเรือน   ความหนาแน่นของจ านวนประชากรโดย
เฉลี่ย 220.94      คน/ตารากิโลเมตร 

 
หมู่ที่ 

 
หมู่บ้าน 

จ านวน 
ครัวเรือน 

ประชากร  
รวม(คน) ชาย(คน) หญิง(คน) 

1 บ้านใต้ 125 250 238 488 
2 บ้านกลาง 249 392 422 814 



3 บ้านเหนือ 174 259 250 509 
4 บ้านเลียบ 342 349 404 753 
5 บ้านหนองรี 369 540 555 1,095 
6 บ้านโนนแดง 176 285 316 601 
7 บ้านม่วง 201 259 291 550 
8 บ้านไผ่ 416 385 378 763 
9 บ้านถนนทอง 252 328 330 658 

10 บ้านเมืองใหม่ 202 269 297 566 
12 บ้านโคกหอม 129 203 209 412 
13 บ้านหนองกุลา 165 235 220 455 
14 บ้านท่าข่อย 94 129 160 289 
15 บ้านวังห้าง 151 208 239 447 
16 บ้านโนนงิ้ว(นครกบินทร์) 114 78 59 137 
17 บ้านโนนคูณ 241 222 262 484 
18 บ้านเหล่าเจริญ 247 380 419 799 
19 บ้านหนองรีสอง 173 255 248 503 
20 บ้านถนนทองสอง 292 465 458 923 
21 บ้านโนนพัฒนา 294 338 360 698 
22 บ้านเลียบสอง 240 384 410 794 

รวม 4,646 6,213 6,525 12,738 
ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย(คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1-15 1,236 1,178 2,414 

16-35 1,831 1,701 3,532 
36-50 1,443 1,473 2,916 
51-60 815 1,027 1,842 

60ปี ขึ้นไป 888 1,146 2,032 
รวม 6,213 6,525 12,736 

                     (ข้อมูล ประชากรจากส านักทะเบียนราษฎรอ าเภอกบินทร์บุรี  ณ วันที่ 9 เมษายน 2562)  
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  มีสถานศึกษาที่ประกอบด้วย 3 แห่ง 
  1.โรงเรียนบรรหารวิทยา 
  2.โรงเรียนบ้านโคกหอม  
  3.โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 
  1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหอม   
  2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบรรหารวิทยา  



  3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์รังษี  
  4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง 
  4.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา  
  ต าบลเมืองเก่า  ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 98  นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2 นับถือศาสนา
อ่ืน ๆ ต าบลเมืองเก่า  มีศูนย์รวมด้านพุทธศาสนาวัฒนธรรม โดยที่มี สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา  
  (วัด) จ านวน 14 แห่ง ประกอบด้วย 
  - วัดกลางเมืองเก่า  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ใช้ร่วมกับหมู่ที่ 2  
  - วัดศรีษะเมือง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  
  - วัดศรีบุญเรือง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  
  -วัดปุาเมืองเก่า   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  
  - วัดแก้วฟูารังสี   ตั้งอยู่หมู่ที่  5   ใช้ร่วมกับหมู่ที่ 6,19  
  - วัดอัมพวัน   ตั้งอยู่หมู่ที่  7   ใช้ร่วมกับหมู่ที่ 18,21  
  - วัดบ้านไผ่   ตั้งอยู่หมู่ที่  8  
  - วัดราษฎรรังสี   ตั้งอยู่หมู่ที่  9 ใช้ร่วมกับหมู่ที่ 20  
  - วัดหลวงบดินทร์เดชา  ตั้งอยู่หมู่ที่  10  
  - วัดมหาชัย   ตั้งอยู่หมู่ที่ 11   (เขตเทศบาล)  
  -วัดโคกหอม   ตั้งอยู่หมู่ที่ 12  
  - วัดปุาประดู่   ตั้งอยู่หมู่ที่ 13  
  - วัดนครกบินทร์   ตั้งอยู่หมู่ที่ 16  
  -วัดปุา    ตั้งอยู่หมู่ที่ 22  
  (ศาลเจ้า) จ านวน 1 แห่ง  
  - ศาลเจ้าพ่อเสือ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  
 4.3 สาธารณสุข 
  สถานพยาบาลประจ าต าบลเมืองเก่า  มีดังนี ้
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองเก่า  จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  
   โรคระบาดที่ส าคัญ 
   - ไข้เลือดออก 
   - โรคท้องร่วง 
   - โรคตาแดง 
   - โรคมือเท้าปาก 
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  5.1 การคมนาคม  
  ถนนสายหลัก ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 304 ระยะทางประมาณ  11.50   
กิโลเมตร ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดปราจีนบุรี และ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางจังหวัด ปราจีนบุรี  
  5.2 การไฟฟูา 
   ปัจจุบันการด าเนินการจ าหน่ายไฟฟูา  ให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหาร ส่วนต าบลเมือง
เก่าอยู่ใน ความรับผิดชอบด าเนินการโดยการไฟฟูานครหลวง โดยจ่ายกระแสไฟฟูาภายในเขตอ าเภอกบินทร์บุรี  



แลพื้นที ่ใกล้เคียงเพื่อจ่ายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ธุรกิจการบริการ อุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการเป็น
ต้น ในพ้ืนที่ ต าบลเมืองเก่าได้รับบริการร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รวมทั้งไฟฟูาสาธารณะ  
  5.3 การประปา  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้รับบริการจากการประปา ส่วนภูมิภาค เป็นผู้รับผิดชอบ
และให้บริการในพ้ืนที่ต าบลเมืองเก่าโดยได้รับบริการร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
  5.4 โทรศัพท์  
  ปัจจุบันในเขตพ้ืนที่ต าบลเมืองเก่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่  
  - โทรศัพท์สาธารณะ   จ านวน   10  แห่ง  
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  มีที่ท าการไปรษณีย์ไทย     จ านวน   1    แห่ง 
  - ที่ท าการไปรษณีย์ กบินทร์บุรี สาขาเมืองเก่า ห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
ประมาณ 5 กิโลเมตร 
  5.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  - ศูนย์ความปลอดภัย (ห้อง CCTV)  
  - กล้องวงจรปิด  จ านวน         ตัว  
  - รถดับเพลิง    ขนาดบรรจุ  12,000   ลิตร     จ านวน 1 คัน 
  - รถดับเพลิง    ขนาดบรรจุ   8 ,000    ลิตร     จ านวน 1 คัน  
  - รถดับเพลิง    ขนาดบรรจุ   6 ,000    ลิตร  จ านวน 1 คัน  
 ก ารปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประชาชนใน
เขต องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า นับว่าได้รับการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  
  1. อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  จ านวน  36 นาย โดยงานปูองกัน  และ
บรรเทาสาธารณภัย เตรียมพร้อมใน การอ านวยความสะดวก เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ในในเขตต าบลเมืองเก่า โดยรอบ เพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ดังนี้ 
   1.1 จัดเวร – ยาม เตรียมความพร้อมตลอด  
   1.2 ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทุกชนิดให้พร้อมอยู่เสมอ 
   1.3 ให้ความรู้กับสถานประกอบการในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการปูองกันและระงับ อัคคีภัย  
  1.4 จัดฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
  1.5 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ 
6.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 6.1 อาชีพ 
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  ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 10 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ไร่
มันส าปะหลัง ข้าวโพด ไร่อ้อย ปลูกพริก และปลูกผัก ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างร้อยละ 55  
 6.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า   
   1. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
   -  ปั๊มน้ ามัน 2 แห่ง  บริษัทซัสโก้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
       บริษัท ปตท. ตั้งอยู่หมู่ที่4 



   -  โรงสี  1 แห่ง      บ้านนายเอื้อง เฟื่องจรัส หมู่ 21  
   -  โรงฆ่าสัตว์ 2 แห่ง  นวรัตน์ ตั้งอยู่หมู่ที ่5 
   -  ฟาร์มเลี้ยงหมู  2 แห่ง   
    1. บริษัท ไทย เอส พี เอฟ  ตั้งอยูห่มู่ที ่18 
    2.เศรษฐีฟาร์มสุกรทอง     ตั้งอยู่หมู่ที ่20 
   -  ฟาร์มไก่ 2 แห่ง    
     ฟาร์มสิทธิวงษ์  ตั้งอยู่ หมู่ที ่20 
               ฟาร์มไก่สาวและฟาร์มไก่ไข่ กบินทร์บุรี ตั้งอยู่หมู่ที่18 
   -  โรงแรม  2 แห่ง 
    1.โรงแรมแสนสุข  ตั้งอยู่หมู่ที่  3 
    2.โรงแรมพลอยอิน  ตั้งอยู่ หมู่ที ่13 
    3.โรงแรม ณ กบินทร์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  
     
      -  รีสอร์ท  9 แห่ง 
    1.เรือนบุญมารีสอร์ท  ตั้งอยู่ หมู่ที ่3 
    2.แสนสุขรีสอร์ท  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  
    3 .ชมดาวรีสอร์ท   ตั้งอยู่ หมู่ที ่8 
    4. แมกไม้ รีสอร์ท  ตั้งอยู่ หมู่ที ่8 
    5.ขวัญฤดีรีสอร์ท  ตั้งอยู่ หมู่ที ่10 
    6.เกาะสุวรรณรีสอร์ท 3  ตั้งอยู่หมู่ที ่10 
    7.กรวีร์รีสอร์ท   ตั้งอยู่ หมู่ที ่12 
    8. เกาะสุวรรณรีสอร์ท 2  ตั้งอยู่หมู่ที ่15 
    9.จันทร์ทองรีสอร์ท  ตั้งอยู่ หมู่ที ่18 
   - หอพัก  9 แห่ง 
    1.นายสมพงษ ์วงษ์ศรีหัด   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
    2. นางบังอร จันทร์เกษม   ตั้งอยู่หมู่ 4  
    3. ซันชายน์ แมนชั่น   ตั้งอยู่ หมู่ที ่4 
    4.นางบานเย็น บุดดี  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  
    5.นายสายยันต์ กงไกร  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  
    6.นางไลวรรณ สาเจริญ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  
    7.นางสมบูรณ์ สิงห์ดี  ตั้งอยู่หมู่ที่ 15  
    8.นางสุนทรี แก้วหงส์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 17  
    9.นายนิกร เปี่ยมประเสริฐ ตั้งอยู่หมู่ที่ 17  
            9
          อุตสาหกรรม 
   - อุตสาหกรรมและร้านค้า     จ านวน    10 แห่ง  
   - ห้างร้านและสถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  จ านวน   3      แห่ง  
   - ร้านค้าปลีก       จ านวน    14     แห่ง 
   * ข้อมูล : จากกองคลัง   ณ วันที่      มีนาคม  2562 
  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 



   -  กลุ่มปลูกผัก  21 กลุ่ม  
   -  กลุ่มชาวนา  21 กลุ่ม  
   -  กลุ่มเย็บผ้า  18 กลุ่ม  
   -  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 15 กลุ่ม  
  แรงงาน 
   - ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน  
  - มีจ านวน 21 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้  
  - ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของ หมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนที่ 
หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอเกษตรกรต้องการลดต้นทุนการผลิต และเน้นปลอดสารพิษให้ช่วยเหลือในเรื่องของ
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และตลาดน้ าเป็นปัญหาส าคัญในการท าเกษตร ปัจจุบันแหล่งน้ า
ตื้นเขินท าให้ฤดูแล้งเกิดการขาดแคลนน้ าในการท าเกษตร โดยมีโครงการที่เสนอในแผนดังนี้  
ล าดับ ชื่อห้วย /หนอง/คลอง/

บึง 
หมู่ ขนาดกว้าง ขนาดยาว พ้ืนที่โดยรวม 

1 หนองรี 5 787 621 1,408 
2 แควหนุมาน 2,3,5,10,15,22 30-50 1,730 1,780 
3 แควโขมง 6,5 30-50 5,086 5,136 
4 หนองหนุมาน 10 30 5,000 5,000 
5 คลองไผ่ 11,16 10-50 4,368 4,418 
6 หนองปลาแขยง 12,16 200 1,200 1,400 
7 แควพระปรง 13,14 10-50 1,400 1,450 
8 คลองวังวิทย์ 13,16 10-16 2,000 2,016 
9 คลองกุดกระด้งค้าง 14 16-20 1,500 1,520 

10 คลองกุดตาแอ 14 16-20 1,500 1,520 
11 หนองปลากระดี่ 14 16-20 500 520 
12 หนองปลาไหลเผือก 22 358 354 712 

                                                             * ข้อมูล: จากกองช่าง ณ วันที่ 9 เมษายน 2562       
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
    บ่อน้ าตื้น       15  แห่ง  
    ระบบประปาหมู่บ้าน   21  แห่ง  
    ระบบประปาส่วนภูมิภาค   21  แห่ง  
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8. ประเพณีและงานประจ าปี 
   - งานสรงน้ าผู้สูงอายุและสรงน้ าพระ 
   - งานประเพณีบุญบั้งไฟ 
   - งานประเพณีลอยกระทง 
   - งานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา 



   - งานบวชบรรพชาสามเณร วัดสว่างอารมณ์ 
  8. 1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
   - ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น คือ  กลุ่มปลูกผักกะเฉดชะลูดน้ า 
  8. 2 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
   กลุ่มอาชีพถักไม้กวาด หมู่ 5 บ้านหนองรี รวมกลุ่มเพื่อผลิตภัณฑ์ไม้กวาด 
สานตะกร้าพลาสติกและลูกประคบ 
9. ข้อมูลด้านอื่น ๆ  
  1. การก าจัดขยะมูลฝอย 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า มีพื้นท่ีรับผิดชอบในเขต ในการจัดเก็บขยะท้ังพ้ืนที่ ปริมาณขยะที่  
จัดเก็บได้ จ านวน    7   ตัน/วัน     จ านวน   182    ตัน/เดือน   สถานที่ที่ใช้ก าจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่ใน 
มีเนื้อที่ประมาณ        ไร่ อยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  เป็นระยะทาง         กิโลเมตร การ
จัดการขยะใช้วิธีฝังกลบ โดยจ้างบริษัทเอกชนในการด าเนิน  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554                                       
    * ข้อมูล : จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ณ วันที่ 9 เมษายน 2562 
  2. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   - ปูายประชาสัมพันธ์ 
   - ปูายกฎระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับยาเสพติดประจ าหมู่บ้าน 
   - ประชาคมเก่ียวกับยาเสพติด 
   - สนับสนุนกิจการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ 2200    ปีปี  
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่ามีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าว 
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่การมีเอกราช  อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ  
การด ารงอยู่อย่างม่ันคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข 
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ของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 



ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น  จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว   เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
ที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ  การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ  การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร  การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่ง 
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อนาคต  ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่

โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุนมนุษย์  และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ



(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อม่ัน  การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ  โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ  ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้คุณค่าความเป็นไทย  มีครอบครัวที่มั่นคง  
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
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(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 



(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม  
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถ 

ในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง  บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  
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ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนเฉพาะด้านต่างๆ  เช่น ด้านความมั่นคง  เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม  



ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่  ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ  ของประเทศ  เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ภายใต้
ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับ 

บทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วน
ราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน  มีการก าหนด

เปูาหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ  ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ  ของหน่วยงาน
ปฏิบัติได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒. ระบบและกฎหมาย  มีกฎหมายรองรับ  มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบ 
กฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความ
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ  

๓. กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ /สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์  
การน าไปสู่การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล  รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล  บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถ
ก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.22  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่ 1122  

หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้น้อมน าและประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล 
ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านจาก
ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้  และการพัฒนาอย่างเท่าเทียม มี
ระบบนิเวศท่ีดี สังคมอยู่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
มีแนวทางพัฒนาที่ส าคัญ 10 ยุทธศาสตร์ 

ทิศทางของแผนพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ 
3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  12 
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 



    เนื่องจากโครงสร้างประชากรไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ฉบับที่ 12 ใน
ปี 2564 โดยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 19.8 % ขณะที่วัยแรงงานเริ่มลดลง ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ จึงให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ มุ่งพัฒนาเชิง
คุณภาพในแต่ละช่วงวัย บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเข้มแข็ง เพื่อเตรียมคนไทยให้มีทักษะการ
ด ารงชีวิตโลกศตวรรษท่ี 21 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้กลุ่มประชากร 40% ที่มีรายได้ต่ าสุด ให้ทุกคน

เข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้ทั่วถึง จากเดิมมีความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์และการถือครองที่ดินและ
ปัญหาการกระจายบริการภาครัฐ ที่คุณภาพยังไม่ทั่วถึง 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
คือ ให้ความส าคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาค ให้มีเสถียรภาพ เพิ่มประสิทธิภาพภาค

การเงินและดูแลวินัยการเงินการคลัง ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขามีเปูาหมายให้
เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ โดยขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 5  % มีรายได้ต่อหัวเป็น 8 ,200 เหรียญ
สหรัฐในปี 2564 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ รักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นธรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและ
การแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ระยะที่ผ่านมามีการก่อการร้ายที่มากขึ้น แผนฯ ฉบับที่ 12 
จึงดูแล 

ไม่ให้เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจและสังคม และเป็นแผนฯที่ต้องเตรียมรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติด้วย  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

มีเปูาหมายและลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การให้บริการของภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศให้อยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน 
รวมทั้งลดปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบของประเทศ เพ่ือเพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ให้อยู่
สูงกว่า 50 % เมื่อสิ้นสุดแผน ฉบับที่ 12 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ที่ 38 % เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ฉบับที่ 12 
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ที่ 38 % และใน 20 ปี ตั้งเปูาให้การคอร์รัปชั่นหมดไปจากประเทศ 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
มีเปูาหมายส าคัญ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม เช่น 

เพ่ิมปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางจาก 2% เป็นไม่น้อยกว่า 4 % และปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าเพ่ิมจาก 
15 % เป็นไม่น้อยกว่า 19 % ขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล เช่น ขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้ได้ 85 % ของหมู่บ้านทั่วประเทศ  และมีผู้ประกอบธุรกิจดิจิตอลรายใหม่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ,000 ราย 
โดยช่วงแผนฯ 12 คาดว่าการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ขนาดราง 1 เมตรระยะแรกจะแล้วเสร็จทุกเส้นทาง และ
เริ่มสร้างโครงข่ายรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ได้ และเริ่มก่อสร้างโครงข่ายรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ได้ และเริ่มก่อสร้าง
ระบบรถไฟฟูาความเร็วสูง เพ่ือเป็นเครื่องมือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยท าควบคู่ไปกับการวางแผน 

17 
พัฒนาพื้นที่เมืองบริเวณสถานีรถไฟ และเริ่มพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเมือง

หลัก และพัฒนาโครงข่ายทางถนน เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 



มีเปูาหมายเพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่ 1.5 % ของจีดีพี และ
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนต่อภาครัฐ เป็น 70 :30 เพิ่มบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 25 
คน/ประชากร 10 ,000 คน และเพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่จัดโดย ไอเอ็มดี ให้อยู่ในล าดับ 1 ใน 30 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
วางแนวทางพัฒนาที่ส าคัญ คือ พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 

พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนก้าวสู่เปูาหมาย “อีสาน พึ่งตนเอง ” พัฒนาภาค
กลางให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า เป็นศูนย์อุตสาหกรรมของอาเซียน เป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่
มีคุณภาพ พัฒนาภาคใต้เป็นฐานสร้างรายได้ที่หลากหลาย เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามัน
ของภูมิภาค เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
หรืออีสเทิร์นซีบอร์ดมีเปูาหมายฟื้นฟูและพัฒนาให้ขยายตัวอย่างสมดุล ส่วนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนจะเป็น
ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านที่เติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ 
ก าหนดให้พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
ได้แก่ การเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของ

เอเชีย โดยด าเนินยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์จาก
จุดเด่นของท าเลที่ตั้งของไทยเป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของไทย 
1.1.33  ประเทศไทย 4.0 (  ประเทศไทย 4.0 (TTHHAAIILLAANNDD  44..00))    
    พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 
เร่ือง ประเทศไทย 4.0เร่ือง ประเทศไทย 4.0  
  (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที ่22 เมษายน 2559) ว่า ....การพัฒนาประเทศ  (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที ่22 เมษายน 2559) ว่า ....การพัฒนาประเทศ
ภายใต้ ภายใต้ ““ประเทศไทย 4.0ประเทศไทย 4.0””   จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ทีผ่่านมาเราใช้ประเทศไทย 1.0- จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ทีผ่่านมาเราใช้ประเทศไทย 1.0-
2.0-3.0 มา 10 ปี 20 ปี มาจากอดีต2.0-3.0 มา 10 ปี 20 ปี มาจากอดีต  
  ปัจจุบันประเทศไทยติดอยู่ตรง 3.0 วันนี้ประเทศไทยต้องเป็น 4.0 และอยู่ต่อไปอีก 20 ปี   ปัจจุบันประเทศไทยติดอยู่ตรง 3.0 วันนี้ประเทศไทยต้องเป็น 4.0 และอยู่ต่อไปอีก 20 ปี 
สอดคล้องกับความส าคัญยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และก็แผนการขับเคล่ือนและการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจใช้สอดคล้องกับความส าคัญยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และก็แผนการขับเคล่ือนและการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจใช้
แนวทางประชารัฐในการขับเคล่ือน ทีผ่่านมารัฐเป็นผู้ให้ประชาชนจึงไม่ค่อยเข้มแข็ง เพราะเคยชิน กับการแนวทางประชารัฐในการขับเคล่ือน ทีผ่่านมารัฐเป็นผู้ให้ประชาชนจึงไม่ค่อยเข้มแข็ง เพราะเคยชิน กับการ
ช่วยเหลือช่วยเหลือ  
    วันนี้ต้องสร้างให้ประเทศไทยคิดเป็น รัฐบาลต้องอดทน ประชาชนต้องอดทน เพราะว่าวันนี้ต้องสร้างให้ประเทศไทยคิดเป็น รัฐบาลต้องอดทน ประชาชนต้องอดทน เพราะว่า
ประเทศไทย ทีม่ีรายได้น้อยประมาณ 40 ล้านคน เท่ากับประชากรทัง้หมดของบางประเทศ ประเทศในประเทศไทย ทีม่ีรายได้น้อยประมาณ 40 ล้านคน เท่ากับประชากรทัง้หมดของบางประเทศ ประเทศใน
อาเซียนทีร่วยทีสุ่ด มีประชากร 4-5 ล้านคน ประเทศไทยเกือบ 70 ล้านคน เพราะฉะนั้นต้องขับเคล่ือนอาเซียนทีร่วยทีสุ่ด มีประชากร 4-5 ล้านคน ประเทศไทยเกือบ 70 ล้านคน เพราะฉะนั้นต้องขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ ต้องปฏิรูปทัง้หมด ทัง้โครงสร้าง ทัง้ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจเกษตรกร หรืออาชีพอิสระเศรษฐกิจ ต้องปฏิรูปทัง้หมด ทัง้โครงสร้าง ทัง้ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจเกษตรกร หรืออาชีพอิสระ
หรือว่าอื่นๆ ทัง้หมด เร่ืองการศึกษา เร่ืองแรงงาน ต้องเตรียมการให้พร้อมไม่เช่นนั้น 20 ปีข้างหน้า เราเดินหรือว่าอื่นๆ ทัง้หมด เร่ืองการศึกษา เร่ืองแรงงาน ต้องเตรียมการให้พร้อมไม่เช่นนั้น 20 ปีข้างหน้า เราเดิน
ไม่ได้...)ไม่ได้...)  
  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดท าวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคต  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดท าวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคต
ประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)ประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)  
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    กล่าวว่า ประเทศไทยจะสามารถปรับเปล่ียนการเป็นประเทศในโลก ทีห่นึ่ง เป็นประเทศทีม่ีกล่าวว่า ประเทศไทยจะสามารถปรับเปล่ียนการเป็นประเทศในโลก ทีห่นึ่ง เป็นประเทศทีม่ี
ความมั่งค่ัง และยั่งยืน เช่นเดียวกับอารยประเทศอื่นในประชาคมโลกจ าเป็นอย่างยิ่ง ทีจ่ะต้องมี ความมั่งค่ัง และยั่งยืน เช่นเดียวกับอารยประเทศอื่นในประชาคมโลกจ าเป็นอย่างยิ่ง ทีจ่ะต้องมี ““วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ ””  
เพือ่ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับประเด็นท้าทายโดยยึด ผลประโยชน์เพือ่ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับประเด็นท้าทายโดยยึด ผลประโยชน์



ชาติ เป็นส าคัญ นอกจากนี้ยังต้องก าหนด ชาติ เป็นส าคัญ นอกจากนี้ยังต้องก าหนด ““กรอบยุทธศาสตร์ชาติกรอบยุทธศาสตร์ชาติ”” เพือ่เป็นแนวทางขับเคล่ือนประเทศเพือ่ไปสู่ เพือ่เป็นแนวทางขับเคล่ือนประเทศเพือ่ไปสู่
วิสัยทัศน์ทีก่ าหนดไว้ได้วิสัยทัศน์ทีก่ าหนดไว้ได้  
    ในการเปล่ียนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที ่21 หลายประเทศไทยในการเปล่ียนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที ่21 หลายประเทศไทย
ด าเนินการปฏิรูปขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ เพือ่รับมือกับชุดของโอกาส ความเส่ียงและภัยคุกคามชุดใหม่ ท าด าเนินการปฏิรูปขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ เพือ่รับมือกับชุดของโอกาส ความเส่ียงและภัยคุกคามชุดใหม่ ท า
การร้ือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพืน้ฐาน ปรับเปล่ียนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการด ารงชีวิต การร้ือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพืน้ฐาน ปรับเปล่ียนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการด ารงชีวิต 
การท างานและการเรียนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วนและปรับเปล่ียนให้เป็นประเทศในโลกทีห่นึ่ง การท างานและการเรียนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วนและปรับเปล่ียนให้เป็นประเทศในโลกทีห่นึ่ง 
ฉะนั้น เปูาหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทย คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกทีห่นึ่งภายในปี ฉะนั้น เปูาหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทย คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกทีห่นึ่งภายในปี 
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  การเป็นประเทศในโลกทีห่นึ่ง ในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 6 ประการด้วยกัน คือ  การเป็นประเทศในโลกทีห่นึ่ง ในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 6 ประการด้วยกัน คือ   
 1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน 1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน   
 2. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ 2. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์   
 3. มีสังคมทีม่ีคุณภาพ 3. มีสังคมทีม่ีคุณภาพ   
 4. มีสภาพแวดล้อมทีน่่าอยู่ 4. มีสภาพแวดล้อมทีน่่าอยู่   
 5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจทีเ่ข้มแข็ง 5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจทีเ่ข้มแข็ง   
 6. การมีบทบาทส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก 6. การมีบทบาทส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก   
  กลไกการขับเคล่ือนความมั่งค่ังของประเทศไทย มีการเปล่ียนแปลงโดยตลอดจาก   กลไกการขับเคล่ือนความมั่งค่ังของประเทศไทย มีการเปล่ียนแปลงโดยตลอดจาก ““โมเดลโมเดล
ประเทศไทย 1.0” ทีเ่น้นการขับเคล่ือนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ โมเดลประเทศไทย 2.0 ทีเ่น้นประเทศไทย 1.0” ทีเ่น้นการขับเคล่ือนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ โมเดลประเทศไทย 2.0 ทีเ่น้น
อุตสาหกรรมเบา และ ประเทศไทย 3.0 ทีเ่น้นอุตสาหกรรมหนักตามล าดับ ซ่ึงประเทศไทยในศตวรรษที ่21 อุตสาหกรรมเบา และ ประเทศไทย 3.0 ทีเ่น้นอุตสาหกรรมหนักตามล าดับ ซ่ึงประเทศไทยในศตวรรษที ่21 
จะต้องเปล่ียนผ่านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น โมเดลประเทศไทย 4.0  เพือ่พัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การจะต้องเปล่ียนผ่านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น โมเดลประเทศไทย 4.0  เพือ่พัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การ
เป็นประเทศในโลกทีห่นึ่ง เป็นประเทศในโลกทีห่นึ่ง   
ปรับเปล่ียนจากประเทศ รายได้ปานกลาง เป็นประเทศรายได้สูง ปรับเปล่ียนจากเศรษฐกิจทีข่ับเคล่ือนด้วย ปรับเปล่ียนจากประเทศ รายได้ปานกลาง เป็นประเทศรายได้สูง ปรับเปล่ียนจากเศรษฐกิจทีข่ับเคล่ือนด้วย 
ประสิทธิภาพ เป็นเศรษฐกิจทีข่ับเคล่ือนด้วย นวัตกรรมประสิทธิภาพ เป็นเศรษฐกิจทีข่ับเคล่ือนด้วย นวัตกรรม  
  โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย กลไกการขับเคล่ือน ชุดใหม่ (  โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย กลไกการขับเคล่ือน ชุดใหม่ ( NNeeww  ggrroowwnn  eennjjiinnee))  33  
กลไกส าคัญ คือกลไกส าคัญ คือ  
 1. กลไกขับเคล่ือนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภัณฑ์ 1. กลไกขับเคล่ือนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภัณฑ์   
 2. กลไกขับเคล่ือนทีค่นส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง 2. กลไกขับเคล่ือนทีค่นส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง   
 3. กลไกการขับเคล่ือนทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3. กลไกการขับเคล่ือนทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
 ภายใต้ โมเดลประเทศไทย 4.0 จ าเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมทีม่ี  ภายใต้ โมเดลประเทศไทย 4.0 จ าเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมทีม่ี 
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ให้มี ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน เพือ่ปรับจากโครงสร้างเศรษฐกิจความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ให้มี ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน เพือ่ปรับจากโครงสร้างเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เพิม่มูลค่า ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สร้างมูลค่า ซ่ึงประกอบด้วย 5 กลุ่มหลักๆ คืออุตสาหกรรม เพิม่มูลค่า ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สร้างมูลค่า ซ่ึงประกอบด้วย 5 กลุ่มหลักๆ คือ  
 1. กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ 1. กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ   
 2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน   
 3. กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ 3. กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ   
 4. กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต 4. กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต   
 5. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
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  ทัง้ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ต้ังอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง ธรรมชาติ และความได้เปรียบเชิง ทัง้ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ต้ังอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง ธรรมชาติ และความได้เปรียบเชิง 
วัฒนธรรม ทีป่ระเทศไทยมีอยู่เดิมและต่อยอดด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้ สมัยใหม่ เทคโนโลยี มีเพียงวัฒนธรรม ทีป่ระเทศไทยมีอยู่เดิมและต่อยอดด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้ สมัยใหม่ เทคโนโลยี มีเพียง



เท่านั้น ทัง้5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปล่ียนแปลงในประชาคมโลกทีก่ าลังค่อยๆเปล่ียนเท่านั้น ทัง้5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปล่ียนแปลงในประชาคมโลกทีก่ าลังค่อยๆเปล่ียน
ผ่านจากยุคของสังคมทีเ่น้น องค์ความรู้ มาสู่ยุคของสังคมทีเ่น้นการยกระดับ คุณภาพชีวิต มากขึ้นผ่านจากยุคของสังคมทีเ่น้น องค์ความรู้ มาสู่ยุคของสังคมทีเ่น้นการยกระดับ คุณภาพชีวิต มากขึ้น  
 ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ โดยขาดการพัฒนาในมิติอื่นให้ ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ โดยขาดการพัฒนาในมิติอื่นให้
มีความสอดคล้องกัน โมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเน้นการ พัฒนาทีส่มดุล ใน 4 มิติ กล่าวคือ มีความสมดุล ในมีความสอดคล้องกัน โมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเน้นการ พัฒนาทีส่มดุล ใน 4 มิติ กล่าวคือ มีความสมดุล ใน
ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ การรักษ์ส่ิงแวดล้อม การมีสังคมทีอ่ยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ โดยความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ การรักษ์ส่ิงแวดล้อม การมีสังคมทีอ่ยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ โดย
การพัฒนาทีส่มดุลใน 4 มิติ กล่าวคือ มีความสมดุล ในความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ การรักษ์ส่ิงแวดล้อม การมีการพัฒนาทีส่มดุลใน 4 มิติ กล่าวคือ มีความสมดุล ในความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ การรักษ์ส่ิงแวดล้อม การมี
สังคมทีอ่ยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ โดยการพัฒนาทีส่มดุลต้ังอยู่บนฐานคิดของ ปรัชญาสังคมทีอ่ยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ โดยการพัฒนาทีส่มดุลต้ังอยู่บนฐานคิดของ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ว่า เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้องเศรษฐกิจพอเพียง หลักการส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ว่า เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้อง
รู้จักคิด เมื่อกิน ต้องรู้จักปัน รู้จักคิด เมื่อกิน ต้องรู้จักปัน 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   แผนพัฒนาภาคกลางตอนล่าง แผนพัฒนาภาคกลางตอนล่าง   
1. ภาคเหนือ 
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หลุดพ้นความยากจนสู่เปูาหมายพึ่งพาตนเอง 
3. ภาคกลางฐานเศรฐกิจชั้นน า 
4. ภาคใต้ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย   
 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
1. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น 
 เปูาหมาย : ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น 
 ตัวชี้วัด   : - ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาค 
      - สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาค  
2. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
 เปูาหมาย : เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
 ตัวชี้วัด   : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 
3. เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน 
 เปูาหมาย : พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัด   : - ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์
        มาตรฐาน 
      - ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนที่  
4. เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพื้นที่
อย่างยั่งยืน 
 เปูาหมาย : เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนร้อยละ 20 
 ตัวชี้วัด    : - มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
      - สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่  
 ความท้าทายในการพัฒนาภาคและพื้นที่ 
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1. การพัฒนากระจุกตัวในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง 
 - เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค  



 - คนยากจนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  
 - ปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้  
2. โครงสร้างประชากรทุกภาคเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 - แรงงานมีข้อจ ากัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 - สัมฤทธิ์ผลของการศึกษาอยู่ในระดับต่ า  
 - การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการเจ็บปุวยยังคงเป็นปัญหาส าคัญในทุกภาค  
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังคงเป็นปัญหาส าคัญ 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
 - มีการบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้ในทุกภาค  
 - ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินรุนแรงมากข้ึน  
 - มลพิษทางอากาศ ทางน้ า และขยะในเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 - ภัยแล้งและอุทกภัยเกิดข้ึนบ่อยครั้ง  
4. กลไกการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ 
 - การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่สามารถเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 - ขาดพลังการขับเคลื่อน  
 - ผังเมืองขาดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 - เมืองที่เติบโตโดยไร้การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนาเมือง 
 พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 5 แนวทาง 
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม เช่น 
 - พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม  
 - จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพ  
 - จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐาน  
 - เพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน  
 - เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
2. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม ภาคประชาชน เช่น 
 - ส่งเสริมการใช้น้ าอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดมลพิษทางน้ า  
 - เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเขตเมือง  
3. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เช่น  
 - ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - ส่งเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกช่วงวัยและผู้พิการ  
 - ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท  
4. รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น เช่น 
 - อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้านและเมืองเก่า  
 - พัฒนาเมืองควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน  
 - สร้างและใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์ของเมือง  
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5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง เช่น 
 - รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองเพ่ือประสิทธิภาพการบริการ  



 - เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความร่วมมือระหว่างกัน  
 - หน่วยงานส่วนกลางสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณ  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และ
สมุทรปราการ) 
 วิสัยทัศน์ (พ.ศ.2561-2564) 
  เส้นทางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเกษตรแปรรูป
ระดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สุขภาพและวัฒนธรรม แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นศูนย์กลางการค้า
การลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร สุขภาพและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาปัจจัยการผลิต ระบบการตลาด และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานเชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พลังงานทดแทนและยกระดับ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการลงทุน เพื่อรองรับอุตสาหกรรม New S-cure 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน
ร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นศูนย์กลางการค้า
การลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 1. โครงสร้างพื้นฐานทางการค้า การลงทุน  
  1.1 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งตามแนวชายแดนสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  
  1.2 การพัฒนาด้านการค้าและระบบ One Stop Service 
  1.3 การพัฒนาเครือข่ายสื่อสาร ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ 
  1.4 การพัฒนากฎหมาย ข้อตกลงที่เอ้ือต่อการค้า การลงทุน  
  1.5 การวางแผนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรม  
 2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
  2.1 ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน  
  2.2 ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ภายใต้ประโยชน์ร่วมกัน
ของกรอบความร่วมมือ 
  2.3 การใช้ประโยชน์ทางภาษีจากข้อตกลงต่างๆ  
  2.4 การเสริมสร้างโอกาสและจัดหาแหล่งทุนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ  
  2.5 การก าหนดกลไกในการบริหารและก ากับดูแลการพัฒนาด้านการค้าชายแดน  
 3. พัฒนาความพร้อมและสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ  
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  3.1 การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจบริการเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 
  3.2 พัฒนาศูนย์ข้อมูลทางด้านการค้าและการลงทุน  



  3.3 การพัฒนาขีดทักษะความสามารถของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ  
  3.4 การยกระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี  
  3.5 การส่งเสริม พัฒนาการรวมกลุ่มผู้ประกอบการค้าเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ  
  3.6 สร้างและขยายเครือข่ายการค้า การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  
 4. การบริหารจัดการสินค้า  
  4.1 การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า  
  4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการขนส่งและกระจายสินค้า  
  4.3 อัตราการสูญเสียระหว่างขนส่ง  
  4.4 การลดต้นทุนในการบริหารจัดการและเก็บรักษาสินค้าคงคลัง  
  4.5 การจัดการงานด้านศุลกากร(ส่งออก/น าเข้า)  
 5. พัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย  
  5.1 การส่งเสริมการน า IT มาเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย สินค้า/บริการ 
  5.2 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร สุขภาพและวัฒนธรรม 
  1. วางยุทธศาสตร์/แผนการท่องเที่ยว 
   1.1 การวางแผนและก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์  
   1.2 การก าหนดนักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมาย  
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว  
   2.1 การรวบรวม วิจัยและจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว  
   2.2 การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว  
   2.3 สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   2.4 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  3. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร  
   3.1 พัฒนามาตรฐานมัคคุเทศก/์ผู้น าเที่ยว  
   3.2 พัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
   3.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว  
  4. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร  
   4.1 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  
   4.2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง  
   4.3 ยกระดับคุณภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว  
  5. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว  
   5.1 พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้
สอดคล้องกับ  ความสนใจ  
   5.2 จัดมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว  
  6. พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว  
   6.1 รับรองมาตรฐานที่พักและโรงแรม  
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   6.2 พัฒนามาตรฐานธุรกิจบริการที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว อาทิ ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ 



   6.3 พัฒนามาตรฐานสินค้าของฝากและของที่ระลึก  
   6.4 พัฒนามาตรฐานธุรกิจน าเที่ยว  
  7. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์  
   7.1 ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์  
   7.2 การตลาดเชิงรุก ผ่านสื่อสมัยใหม่  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยการผลิต ระบบการตลาดและโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรให้สอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่ เพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากลเชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 
  1. การวิจัยพัฒนา (R&D) – การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและการพัฒนาเกษตรกร 
   1.1 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์  
   1.2 การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
   1.3 การวิเคราะห์สินค้าและความต้องการของตลาด ( intelligence) 
   1.4 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเชิงลึกเกษตร 
   1.5 การบริหารจัดการน้ า  
   1.6 การบริหารจัดการการใช้ดิน ( Zoning) 
   1.7 การเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก ปรับปรุงดิน 
   1.8 การรวมกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์  
   1.9 การสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถให้เกษตรกร  
  2. การเพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน  
   2.1 การผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP) 
   2.2 การเพ่ิมผลผลิตภาพสินค้าเกษตร (กสิกรรม ปศุสัตว์ และประมง) 
   2.3 การรับรองมาตรฐานและตรวจสอบความปลอดภัยสินค้า  
   2.4 การส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน และพืชทางเลือก  
  3. การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม  
   3.1 มาตรฐานการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม  
   3.2 การท าบรรจุภัณฑ์ 
   3.3 การท าตราสินค้า (braining) และตรารับรองคุณภาพ (Quality Mark) 
  4. การขนส่งและจัดการบริหารสินค้า (logistic) 
   4.1 การขนส่งและกระจายสินค้า  
   4.2 การบริหารจัดการคลังสินค้า 
   4.3 ระบบห้องเย็น  
  5. การพัฒนาระบบการตลาด 
   5.1 การบริหารจัดการสินค้าเกษตร  
   5.2 พัฒนาตลาดกลางสินค้า 
   5.3 พัฒนาระบบการค้าปลีก ค้าส่ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พลังงานทดแทน และยกระดับมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน เพื่อรองรับอุตสาหกรรม New S-cure 
  1. การวิจัยพัฒนา (R&D) และออกแบบผลิตภัณฑ์ 
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   1.1 การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีในการผลิตสินค้า 



   1.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงนักออกแบบอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรม 
  2. การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการผลิต  
   2.1 พัฒนาฐานข้อมูลการผลิตและการบริโภค  
   2.2 พัฒนาฐานข้อมูลตลาดและปริมาณการส่งออก  
   2.3 เงินลงทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
   2.4 พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งวัตถุดิบในพื้นท่ี และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
   2.5 พัฒนาฐานข้อมูลสาธารณูปโภค  
   2.6 สร้างความรู้ความเข้าใจต่อภาคประชาชนในทางด้านอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ฯ  
  3. การเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการ  
   3.1 การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ  
   3.2 การส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม  
   3.3 สร้างและขยายเครือข่ายการผลิต  
   3.4 การสร้างความปลอดภัยในการท างาน  
  4. การเพ่ิมศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงาน  
   4.1 การพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
   4.2 สร้างมาตรฐานการรับรองฝีมือแรงงาน  
  5. การเพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต  
   5.1 การบริหารจัดการแหล่งวัตถุดิบ  
   5.2 การพัฒนาและควบคุมมาตรฐานกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม  
   5.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การลดอัตราการสูญเสียในระบบการผลิต
การลด   การใช้พลังงาน  
   5.4 การผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม  
  6. การสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์  
   6.1 การน าผลวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรม   และสร้างมูลค่าเพ่ิม  
   6.2 การใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาสร้างมูลค่า  
   6.3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
   6.4 การสร้างตราสินค้าและตรารับรองคุณภาพ  
  7. การบริหารจัดการสินค้า  
   7.1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการขนส่ง  
   7.2 การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า  
   7.3 การพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการขนส่งและกระจายสินค้า  
   7.4 การลดต้นทุนในการบริหารจัดการและเก็บรักษาสินค้าคงคลัง  
   7.5 การสร้างองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) ให้กับ
ผู้ประกอบการ 
  8. การพัฒนาระบบการตลาด  
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   8.1 การจ าหน่ายสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ (ปริมาณการส่งออก) 



   8.2 การท าการตลาดกับผู้บริโภค ( Consumer Marketing) 
   8.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดโลก เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมภายใน  
                                   กลุ่ม ภาคกลางตอนกลาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน 
  1. ปูองกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติ 
   1.1 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ท าลายปุา  
   1.2 ปูองกันการพังทลายของดิน  
   1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันดูแลปุาไม้  
   1.4 พัฒนาแผนงานและรับมือภัยพิบัติ  
  2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
   2.1 ฟ้ืนฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน โดยเฉพาะในพ้ืนที่เกษตรกรรม  
   2.2 ฟ้ืนฟูสภาพปุา/ระบบนิเวศน์  
   2.3 การฟ้ืนฟูสภาพปุา/ระบบนิเวศน์  
   2.4 ส่งเสริมเกษตรและภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ดิน  
   2.5 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน  
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
   3.1 เผยแพร่องค์ความรู้/สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ชุมชน   
                                  ในพ้ืนที ่
   3.2 ส่งเสริมให้เกิดการจัดท าแผนการจัดการมลพิษ  
   3.3 ส่งเสริมเกษตรและภาคเครือข่ายในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ดินอนุรักษ์ปุา  
   3.4 สร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลพื้นท่ีสีเขียว จัดท าระบบบริหาร  
                                  จัดการพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
  4. พัฒนาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   4.1 พัฒนาระบบโครงสร้างการท างานเชิงบูรณาการของหน่วยงานและชุมชนที่  
                                  เกี่ยวข้อง 
   4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ เพื่อการบริหารจัดการ 
        ทรัพยากรธรรมชาติ 
   4.3 ส่งเสริมให้เกิดการจัดท าแผนงานการบริหารและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
  แผนพัฒนาจังหวัด  
  วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดปราจีนบุรี 
 “ ปราจีนเมืองน่าอยู่ คู่แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แพทย์แผนไทย 
และ สมุนไพรสู่สากล ” 
  พันธกิจ (Mission)  
 1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติโดยยึดความต้องการ 
และ ความจ าเป็นของประชาชนเป็นหลัก  
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 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การเกษตร การด าเนินการด้าน
สังคมและ การศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการคมนาคม เพื่อความเป็น
เมืองน่าอยู่ 
 3. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน  
 4. พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล   
 เป้าประสงค์รวม (Goal) จังหวัดปราจีนบุรี 
 จังหวัดเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นแหล่งอารย
ธรรมสมัยทวารวดีและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ ชุมชนสังคมเข้มแข็ง 
เป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนไทย และพัฒนาสมุนไพรสู่สากล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มี  
    คุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคม บน
ฐานแห่ง    ความพอเพียง  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านท่องเที่ยว  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อม และโลจิสติกส์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร    
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน าอย่างบูรณาการ  
 1. ส่งเสริมขบวนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรไปสู่การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตร (Zoning) 
 3. น้อมน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา  
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดต้นทุนการผลิต  
 5. พัฒนาตลาดทางการเกษตร  
 6. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอในพ้ืนที่เกษตรกรรม  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม 
 1. สร้างความสามารถทางการแข่งขันและโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ 
 2. การสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค  
 3. ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ใช้วัตถุดิบภายในพื้นที่จังหวัดเพ่ิมข้ึน  
 4. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและ
 สิ่งแวดล้อม 
 5. พัฒนาเครือข่ายเฝูาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุม  
 6. ส่งเสริมและถ่ายทอดนวัตกรรมทางด้านพลังงาน  
 7. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพมี
มาตรฐานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง 
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 1. ผลักดันให้องค์กรสวัสดิการสังคมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน 



 2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เครือข่าย อาสาสมัคร และภาคประชาชน  
 3. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชารัฐในการบริการด้านเด็ก เยาวชน คนพิการ
และผู้สูงอาย ุ
 4. จัดท ามาตรฐานกลางในการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
จังหวัด 
 5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 6. ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาสอดคล้องความต้องการกับตลาดแรงงานในพื้นท่ี  
 7. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่
ทันสมัย 
 8. จ้างงานแร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านท่องเที่ยว 
 1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ การตลาด ประชาสัมพันธ์ และปัจจัยสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 
 2. ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านดั่งเดิมท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น  
 3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 4. น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน  
 5. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาดูงานด้านสุขภาพและแพทย์แผนไทย  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุของจังหวัด 
 2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการเฝูาระวังการเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุ
ของจังหวัด 
 3. ก ากับดูแลความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารขนาดใหญ่  
 4. สนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในรูปประชารัฐแบบบูรณาการ  
 5. สนับสนุนการแก้ไขความเสี่ยงจากสาธารณภัย และภัยพิบัติแบบใช้โครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้าง  
 6. สนับสนุนการปลูกฝังวัฒนธรรมลดความเสี่ยงภัยด้วยตนเองแบบมีส่วนร่วม  
 7. สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และภัยพิบัติในรูปประชารัฐแบบบูรณาการ  
 8. ส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลผู้ขับข่ีรถสาธารณะอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง  
 9. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเฝูาระวังด้านยาเสพติด  
 10. ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  
 11. ส่งเสริมการปลูกปุาในพ้ืนที่สาธารณะและศาสนสถาน  
 12. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ตลอดจนสามารถปูองกัน
และบรรเทาปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้งน้ าเค็มหนุน 
 13. ส่งเสริมให้มีการปูองกันการพังทลายของตลิ่ง 
 14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบการก าจัดน้ าเสีย  
 15. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝูาระวังการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า  
 16. ส่งเสริมให้มีองค์ความรู้บริหารจัดการขยะ  
 17. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ก าหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่  
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 18. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัด 
 19. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายประชาชนเฝูาระวังการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณประโยชน์  
 20. ส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีส่วนร่วม  
 21. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความสะดวกในการเข้าถึงทุกพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกัน  
 22. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดปราจีนบุรี  
 23. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  
 24. ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพดี สามารถใช้งานได้โดยสะดวกปลอดภัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
 1. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร 
 2. สนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางสมุนไพร  
 3. ส่งเสริมขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ การเพ่ิมมูลค่าสมุนไพร  
 4. สนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยครบวงจร  
 5. บูรณาการการแพทย์พ้ืนบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน  
 6. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร แทนยาแผนปัจจุบัน  
 7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง 
 8. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 จากการสัมมนาวิชาการเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรอบการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ส านักงานสหกรณ์
การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จ ากัด ต าบลไม้เค็ด อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่ประชุมโดย 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะทบทวน ปรับปรุงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเห็นก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2560-2563) ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ ( Vision)  
 “ ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทุนสังคม ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจชุมชนพัฒนา
คนสู่พลเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ”  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชุม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
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กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
  2. สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝูาระวังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
  3. ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร  
  4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
  5. รณรงค์เฝูาระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมของ  ท้องถิ่น  
  6. ประสานและพัฒนาการจัดท าระบบชลประทานขนาดเล็กเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
  7. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมร่วมระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
  1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
  3. รณรงค์ ปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  4. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564)  
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วิสยัทศัน ์ ยกระดบัคณุภาพชวีิต รักษส์ิง่แวดลอ้ม พรอ้มพฒันาทนุสงัคม สง่เสริมแหลง่เศรษฐกิจ

ชมุชน พฒันาคมสูพ่ลเมอืงใหเ้ขม้แข็ง ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลย ี

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทุนทางสังคม และ 

ชุมชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมและสนับสนุน 

กิจกรรมด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ส่งเสริมเศรษฐกิจและ 

การท่องเที่ยวชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาคนให้เป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม 

กลยทุธแ์ละแนวทางพฒันา 

1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข 

3. รณรงค์ ปูองกัน แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ วิถีวัฒนธรรม ประเพณี 
และส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว 

6. น านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมและการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

2. ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และพัฒนากลไกการตลาด
ส าหรับสินค้าทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3. ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่ม
อาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. น านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
กระตุ้นจิตส านึกใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

2. สนับสนุนเครือข่ายและ
ส่งเสริมกิจกรรมเฝูาระวังแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมการลดใช้สารเคมี
และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพใน
ภาคการเกษตร 

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ขยะครัวเรือนและรณรงค์การ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

5. รณรงค์เฝูาระวังปัญหา
สิ่งแวดล้อมและสร้างความ
ตระหนักการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

6. ประสานและพัฒนาการ
จัดท าระบบชลประทานขนาด
เล็กเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

7. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 
และกิจกรรมร่วมระหว่าง
โรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน 

8. น านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในกรขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าข้อมูลและแผนงานในการ
พัฒนาคน 

2. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

3. ส่งเสริมภาคพลเมืองและ
ประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผลและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนใน
ทุกระดับ 

4. น านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 



 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  
 กลยุทธ์  1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  
   2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมกรเข้าถึงบริการสาธารณสุข  
   3. รณรงค์ ปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   4. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมสังคมแห่ง
การ    เรียนรู้  
   5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  
   6. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
   2. สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝูาระวังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
   3. ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร  
   4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็น
มิตรต่อ   สิ่งแวดล้อม  
   5. รณรงค์เฝูาระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักการบังคับใช้กฎหมาย
    สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
   6. ประสานและพัฒนาการจัดท าระบบชลประทานขนาดเล็กเพ่ือแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
   7. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมร่วมโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน  
   8. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน 
 กลยุทธ์  1. ส่งเสริมกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  
   2. ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดส าหรับสินค้าทาง
การเกษตร    และผลิตภัณฑ์ชุมชน  
   3. ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
 กลยุทธ์  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าข้อมูลและแผนงานในการพัฒนาคน  
   2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม  
   หลักธรรมาภิบาล  
   3. ส่งเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
และ   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนในทุกระดับ  
   4. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
 วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น 
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 2.1 วิสัยทัศน์“สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและน่าอยู่ วางพ้ืนฐานความรู้และการศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ให้พัฒนา บ ารุงรักษาประเพณีและวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเกษตรพร้อมให้การสนับสนุนผัก
กระเฉดชะลูดน้ ามีอยู่เป็นทุน เร่งเพิ่มพูนเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” 
 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3 เป้าประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
 1. เพ่ือพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่สะดวกและปลอดภัย 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ  
 4. เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค และการเกษตรที่เพียงพอ  
 5. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  
 6. เพ่ือให้มีสภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
2.4 ตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ตัวชี้วัด    :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 70 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
       ตัวชี้วัด     :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการส่งเสริมอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ร้อยละ 
70 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
       ตัวชี้วัด     : ประชาชนมีความพึงพอใจในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและ  
                                นันทนาการ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นร้อยละ 
70 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
       ตัวชี้วัด     :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านแหล่งน้ า ร้อยละ 70 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
       ตัวชี้วัด     : ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและองค์กร  
                                ร้อยละ 70 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ตัวชี้วัด     : ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์  
                                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 70 
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2.5 ค่าเป้าหมาย  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.เพ่ือพัฒนาต าบลเมืองเก่าให้เป็น
เมืองน่าอยู่มีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
 
 
 
 

1.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนด าเนินงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของอบต.เมืองเก่า 
1.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
โครงสร้างพื้นฐานของ อบต.เมืองเก่า
ได้รับการพัฒนา 

1.1 ร้อยละ 70 
1.2 ร้อยละ 70 
 

2. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมการสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้ประชาชน 

2.1 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริม
อาชีพ 
2.2 ร้อยละของระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่ได้รับการดูแลและ
ร่วมกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2.1 ร้อยละ 70 
2.2 ร้อยละ 70 

3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ได้รับสิ่งจ าเป็นพื้นฐาน
ทั้งในด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม สาธารณสุข และการ
สังคมสงเคราะห์ 

3.1 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ
สิ่งจ าเป็นพื้นฐานด้านคุณภาพชีวิต 
ด้านการศึกษา และด้านอ่ืนๆดีขึ้น 

3.1 ร้อยละ 70 
 
 

4. เพ่ือพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
อุปโภค-บริโภค และท าการเกษตร
ให้เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน 

4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งน้ า
ของอบต.เมืองเก่า 

4.1 ร้อยละ 70 

5. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เก่า โดยหลักธรรมาภิบาล 

5.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรในองค์กร 
5.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รับบริการ 

5.1 ร้อยละ 70 
5.2 ร้อยละ 70 

6. ประชาชนให้ความสนใจในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

6.1 ร้อยละของกิจกรรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
 

6.1 ร้อยละ 70 

2.6 กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคม  และสะพาน 
 1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ า  ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 
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 1.3 ปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟูาให้แสงสว่างตามถนน ขยายเขตไฟฟูา 
 1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการติดตั้ง สร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และเสียงไร้
สาย 
 1.5 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมศาลาสาธารณประโยชน์ ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 2.1 สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมรายได้ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
 2.2 สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการท าการเกษตรตามหลักวิชาการ  
 2.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนและกลุ่มออมทรัพย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
 3.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมการเล่นกีฬา การแข่งกีฬา 
 3.2 ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และรณรงค์ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 3.3 ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 3.4 ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม แก่เด็กนักเรียนและประชาชน  
 3.5 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส ผู้ปุวย
เอดส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 4.1 พัฒนาด้านแหล่งน้ า ประปา คู คลอง หนอง บึง เพ่ือการอุปโภคและท าการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 5.1 ส่งเสริม รณรงค์การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยทุกระดับ ให้ประชาชนมีความเข้าใจด้าน         
                การเมืองการปกครองตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
  5.2 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมข้ึน  
 5.3 ปรับปรุงระบบจัดเก็บรายได้ และงานบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ  
 5.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  5.4.1 ด้านการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
  5.4.2 ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ อาคารส านักงานให้เหมาะสม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1 การสร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2 การแก้ไขปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย  
 6.3 การพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
 ด้วยสภาพของต าบลเมืองเก่า เป็นต าบลใหญ่ มีหมู่บ้านที่ต้องดูแลถึง 21 หมู่บ้าน ประกอบกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และปัจจัยต่างๆ จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

๒)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ และระบบการศึกษาของประชาชน 
๓)  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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๔)  ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
๕)  ก าจัดขยะมูลฝอย  และส่งเสริมการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม  
๖)  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (พ.ศ.25612564) 
 เพ่ือขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ให้มีทิศทางสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
จังหวัดปราจีนบุรี วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิสัยทัศน์ประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0  คือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
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ยทุธศาสตรป์ระเทศ 

มัน่คง มัน่คัง่ ยัง่ยืน 

วิสยัทศัน ์จ.ปราจีนบรุ ี

ปราจีนบรีุ เมอืงนา่อยู่ คู่แหล่ง

ท่องเที่ยวและอตุสาหกรรมเชงินเิวศ 

เกษตรปลอดภยั แพทยแ์ผนไทย และ

สมนุไพรสู่สากล 

วิสยัทศัน ์อปท. 

ยกระดบัคณุภาพชวิีต รักษ์

สิ่งแวดลอ้ม พรอ้มพฒันาทนุสงัคม 

วิสยัทศัน ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมือง

เก่า 

สรา้งชมุชนใหเ้ขม้แข็ง วางพื้นฐานความร ูแ้ละ

การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกจิใหพ้ฒันา 

บ ารงุรักษาประเพณีและวัฒนธรรม ร่วมอนรุักษ์

สิ่งแวดลอ้ม การเกษตรพรอ้มใหก้ารสนบัสนนุ 

ผกักระเฉดชะลดูน า้มอียู่เป็นทนุ เร่งเพิ่มพนูเป็น

สินคา้หนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ ์



3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ก.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ต าบลเมืองเก่า เป็นพ้ืนที่ส าคัญในการคมนาคมไปสู่อีสาน ภาคตะวันออก และเส้นทางสู่ประชาคม
อาเซียน  ในปัจจุบันผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของต าบล
เพ่ือรองรับเส้นทางสู่ทิศทางต่างๆ และเพ่ิมความสะดวก ปลอดภัยของประชาชนใช้สัญจร 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย 
 1. เส้นทางคมนาคม ความสมบูรณ์ของเส้นทางยังต้องซ่อมแซมอยู่ และเส้นทางของอบจ.บางเส้นก็ยัง
มีปัญหาต้องได้รับการซ่อมแซม เนื่องจากมีรถใหญ่วิ่งผ่านทุกวัน รอการปรับซ่อมต่อไป 
 2. ถนนหลายเส้นในต าบลไม่มีรางระบายน้ า มักจะประสบปัญหาในหน้าฝน ระบายไม่ทัน เรามี
งบประมาณจะด าเนินการก่อสร้างรางก็ติดปัญหาพื้นที่ไม่พอที่จะท าปัญหาจากการไม่ได้กันพ้ืนที่ก่อสร้างราง
ระบายน้ าในอดีต ส่งผลให้ต าบลเราประสบปัญหานี้มาก 
 3. ไฟฟูาและแสงสว่าง บางหลังคาเรือนต้องต่อพ่วงระบบไฟฟูา เพราะอยู่ห่างจากชุมชนมาก เนื่องจาก
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ลักษณะของการอยู่ร่วมกันยังไม่หนาแน่น เป็นบริเวณกลางทุ่งนา 
 4. ระบบประปาหมู่บ้าน ยังมีบางหมู่บ้านก่อสร้างมานานหลายปี มีปัญหาประปาเป็นสนิม ผุพัง ต้อง
ซ่อมแซมบ่อยครั้ง งบบริหารขาดดุล และไม่เพียงพอ 
 5. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ าธรรมชาติในฤดูฝนท านา บางปีขาดแคลนน้ า  
 6. ระบบการสื่อสารและการโทรคมนาคม มีระบบอินเตอร์เน็ตฟรีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือ
โครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของบ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ความต้องการของประชาชน 
 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมให้สะดวกทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  
 2. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  
 3. ขยายเขตไฟฟูาให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 4. พัฒนาแก้มลิงที่มีอยู่เป็นจ านวนมากของต าบล ให้เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญและปูองกันปัญหาน้ าหลาก  
ข. ด้านเศรษฐกิจ 
 ในภาพรวมแล้วด้านเศรษฐกิจถือเป็นด้านที่เป็นจุดอ่อนที่สุดในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่า พ้ืนที่ต าบลเมืองเก่าเป็นที่ราบลุ่ม เป็นพ้ืนที่ๆเหมาะสมในการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็น
อย่างมาก  แต่ก็ยังคงเป็นปัญหาส าคัญท่ีต้องคิดต่อว่าจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็น
ได้อย่างไร เพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุน 
 ศักยภาพในปัจจุบัน เรามีตลาดรองรับผลิตผลจากชุมชน มีการก่อสร้างตลาดชุมชนขึ้นที่หมู่ 3 บ้าน
เหนือ เป็นทางผ่านขึ้นสู่อีสานเป็นจุดขายที่น่าสนใจอย่างมากในการส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
 
 
 
 

37 



 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า มีอาชีพหลัก คือการท านารองลงมาเป็น
อาชีพรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณปัญหา หรือกลุ่มเปูาหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ต้องมีการ
จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจในทุกด้านแก่พ่ีน้องเกษตรกร  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 งบประมาณ การจัดท าโครงการ/กิจกรรมเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์
การเกษตร  
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการความรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จ าหน่ายสินค้า การลดต้นทุน
การผลิต  
ค.ด้านสังคม 
 สังคมยังเป็นสังคมชนบทกรรมวิธีทางด้านการเกษตรยังอาศัยแรงงานคนยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์แม้
จะมีกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากข้ึน แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้
การบริหารเป็นไปตามเจตนารมของรัฐธรรมนูญและปูองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
 ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบ ดังนี้  
 1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน  
 2. ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปุวยเอดส์  
 3. ปัญหาฝนแล้งและแหล่งเก็บน้ าตื้นเขิน  
 4. ปัญหาศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยถูกละเลยจากเยาวชน  
 5. ปัญหาน้ าท่วมพืชผลทางการเกษตร  
 6. ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ  
 ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมา จะต้องหาแนวทางแก้ไขและปูองกันในอนาคต  
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย 
 1. เนื่องจากสังคมของต าบลเมืองเก่า ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ยังไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 
สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่ให้เพลิดเพลินเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. ในเขตพ้ืนที่ของต าบลเมืองเก่า มีอากาศร้อนชื้น เหมาะแก่การเกิดโรคไข้เลือดออก แผนการปูองกัน
โรคไข้เลือดออกต้องเข้มแข็ง 
 3. ขาดการปลูกจิตส านึกรักบ้านเกิดในเขตต าบลเมืองเก่า ในเด็กและเยาวชน  
 4. ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาระดับชาติ และไม่ได้ลดน้อยลงเลย การปกปิดปัญหาหรือไม่ให้ข้อมูล
แท้จริง จึงยากแก่กานแก้ไข ควรก าหนดมาตรการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนี้ 
 5. จัดหาพื้นที่ออกก าลังกาย เล่นกีฬา ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือลดกลุ่มเสี่ยงติดสารเสพติด  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข ปลูกจิตส านึกที่ดีท้ังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
แก่เด็กและเยาวชนให้เค้าเล็กเห็นความส าคัญในถิ่นที่อยู่บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม  
 ความต้องการของประชาชน  
 คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีสถานที่เล่นกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
และใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ง. ด้านการเมือง-การบริหาร 
 ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้นถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่นโดยเฉพาะ
ปัญหา ซื้อเสียง ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้งซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายในอนาคต
ปัญหาด้านการเมืองการบริหารสามารถแยกเป็นข้อๆ ดังนี้ 
 1. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร   
 2. ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่ามีความเชื่องช้า  
 3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารอย่าง
จริงจัง 
 4. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานยังต้องปรับปรุงให้เพียงพอกับความต้องการและ
ทันสมัย 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ใน
การที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมืองการบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการให้
ความรู้ในเรื่องต่างๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ช่วงระหว่างระยะเวลาในการ
ท านา คือ บางส่วนต้องรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ท าให้ไม่
ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ในด้านการปฏิบัติงานหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่า ยังขาดความกระตือรือร้น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและขาดประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมที่ดี 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อ
ต่างๆของหน่วยงาน จัดอบรมแกนน าในหมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร
โดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนหมู่บ้านในด้านต่างๆ ส่วนบุคลากรขององค์กร จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ท างาน โดยการอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน สร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน ให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง 
ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ
และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ  การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่วถึงยุติธรรมและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา อีกท้ังออกข้อบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตรา
การจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการด าเนินการ 
 ความต้องการของประชาชน 
 1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ ของการมีส่วนร่วมในด้านการเมือง การ
บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า และสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนต าบล
จัดขึ้น 
 2. ผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้รับการพัฒนา สามารถปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
จ. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ถือว่าไม่แตกต่างจาก
สภาพทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศสภาพพ้ืนที่แหล่งน้ าถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากด้านสิ่งแวดล้อม
โดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ถือเป็นปัญหาส าคัญ เช่น ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน  
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ประกอบกับพ้ืนที่ในต าบลต้องรองรับจ านวนประชากรแฝงเป็นจ านวนมิใช่น้อยในปัจจุบัน และต้องเตรียมการ
ถึงอนาคตตอนเปิดประชาคมอาเซียน ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อนเพื่อเป็นสถานที่ออก 
ก าลังกายและเพ่ือเป็นปอดชุมชน  ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ถือว่าไม่
รุนแรงมากนักเพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการขยายตัว
ของชุมชนไม่มากท าให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ไม่รุนแรงปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มากนัก เป็นปัญหาขยะของ
ครัวเรือน ดังนั้นปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็นการปรับปรุงสวนสุขภาพเท่าที่มีอยู่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนและ
เป็นปอดอย่างแท้จริงภายในชุมชนส าคัญๆของเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ในอนาคต  
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
 เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า มีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก 
การดูแลผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ยังคงพึงพาสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือท าลายศัตรูพืช จนท าให้
ระบบนิเวศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกท าลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์ ปูองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเก่า เพื่อสร้างพ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พื้นท่ีว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อม
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัด
โครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ปูองกัน และดูแลเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และท าให้ประชาชนหวงแหน และจ าเป็นต้องรีบแก้ไขปัญหาขยะชุมชน
โดยด่วนที่สุด 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และมี
เครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้าง
จิตส านึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ปูองกัน ดูแล และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลการวิเคราะห์ผังเมือง 
 ต าบลเมืองเก่ามีเส้นทางคมนาคมท่ีติดต่อกับภูมิภาคอ่ืนได้สะดวก เหมาะแก่การพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ท าการเกษตรกรรมมีพืชเศรษฐกิจ ที่ส าคัญหลายชนิด เช่น 
ข้าว ผักกระเฉดชะลูดน้ าที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายในเขตต าบลเมืองเก่าและพืชผักต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกผัก
และพืชไร่ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของอ าเภอกบินทร์บุรี 
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
จุดแข็ง Strengths 
1. พ้ืนที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด 
2. มีกลุ่มอาชีพหลากหลาย 
3. เส้นทางคมนาคม ได้รับการพัฒนาและดูแลอย่างต่อเนื่อง 
4. มีแก้มลิงส าหรับกักเก็บน้ า และมีแควหนุมาน เป็นแหล่งล าน้ าสายหลักของต าบล และล าน้ าสาขากระจายใน
พ้ืนที ่
5. มีหนองน้ าปลาแขยงซึ่งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 
จุดอ่อน Weaknesses 
1. ขาดการประสานงานของเจ้าหน้าที่ 
2. ขาดการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
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3. ปัญหาการรุกพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง 
5. ปัญหาการบริหารจัดการขยะ 
6. ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
โอกาส Opportunities 
1. จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่มีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในระดับอาเซียน 
2. การพัฒนาเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว (การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง) 
3. นโยบายตลาดประชารัฐ เสริมความเข้มแข็งในชุมชน 
4. ผู้บังคับบัญชาระดับอ าเภอ ผู้น าในชุมชนท้องถิ่นติดตามช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
อุปสรรค Threats 
1. ประชากรแฝงในพื้นท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป ี
2. การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
3. การสืบทอดอาชีพเกษตรมีแนวโน้มลดลง 
4. ระบบคุณค่าที่ดีของสังคมไทยเสื่อมถอยลง 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1 การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
 - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร  
 - แนวโน้มการยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศ  
 - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว  
 - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรงบประมาณให้อปท.  
3.2.2 การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
 AEC หรือ ASEAN Economic Community คือ การรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พม่า ลาว เวียตนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรอง
ต่างๆกับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติไทยในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
 Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เป็นไปคือ 
 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  
 2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  
 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 ยุทธศาสตร์  
ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระบบภูมิภาค หรือการเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเก่า ในยุทธศาสตร์ต่างๆดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอื่นใด 
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 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น 
เป็นต้น 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า มีแผนงานการส่งเสริมอาชีพ เนื่องจากท่ีผ่านมาการขับเคลื่อนใน
ยุทธศาสตร์นี้ยังขาดการบูรณาการและดึงงบประมาณออกมาใช้ และเพ่ือรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วน เพ่ือร่วมกันพัฒนาตามแนวนโยบายของประเทศ กลุ่มจังหวัด 
และจังหวัด และด้วยต าบลเมืองเก่า พื้นที่เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม อุดมพร้อมด้วยดินและน้ า การส่งเสริม
การเกษตรจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน พร้อมทั้งให้เกษตรกรเน้นเกษตร
อินทรีย์ ตามแนวพระราชด าริแห่งองค์พระบาทส าเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 
 3. การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
  ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากขึ้น ปัญหา
อาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากกลุ่มคนที่มีปัญหา เนื่องจากการ
แพร่กระจายของยาเสพติด คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย การศึกษา ภาษาอังกฤษยังเป็น
ภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่า จึงต้องวางแผน หาแนวทาง เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติเข้ามาสอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข โรคติดต่อที่ส าคัญ ยังเป็นปัญหาที่พ้ืนที่เราต้องเตรียมมือรองรับการย้ายแรงงานเข้ามาในไทย 
การค้ามนุษย์ และการท่องเที่ยว ปัญหาส าคัญทางด้านสังคม ไม่ว่า 
ในเรื่องผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งต้องให้ความส าคัญในการยกระดับให้เคียงคู่ไปกับด้านเศรษฐกิจ 
เพ่ือให้ชีวิตความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  
 พื้นที่ต าบลเมืองเก่า ยังมีการขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งต้องมีการพัฒนาในเรื่องของแหล่ง
น้ าในพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็นระบบประปาหมู่บ้านหรือประปาส่วนภูมิภาค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่ยังตื้นเขิน 
ซึ่งในปัจจุบันทางต าบลได้มีหลายๆหน่วยงานให้งบประมาณเพ่ือขุดลอกแก้มลิงให้กันน้ าแล้ง และน้ าหลากได้ดี 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการในด้านการ
อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติ
กรรมต่างๆซ่ึงเก่ียวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
จ าเป็นต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 การบุกรุกพ้ืนที่ปุาและพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ยังมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ที่สาธารณะ มีการปลูกต้นไม้ และปลูกหญ้าแฝก แต่ยังคงต้องเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวพร้อมสร้างจิตส านึก
ช่วยกันอนุรักษ์ต่อไป 
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ส่วนที่ 3   การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง  

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และน้อม
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด  

3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานสาธารณสุข 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

กองช่าง 

 

4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า ด้านบริหารทั่วไป แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง  

5 การพัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหาร 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
แผนงานการ
บริหารงานคลัง 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

กองคลัง 
กองช่าง 

 

6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

 



 
 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

                                                                                 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)                                                             
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

27 

 
 

10,329,742 

 
 

118 

 
 

35,244,900 

 
 

59 

 
 

119,800,200 

 
 

65 

 
 

45,557,920 

 
 
4 

 
 

1,950,000 

 
 

273 

 
 

212,882,762 

รวม 27 10,329,742 118 35,244,900 59 119,800,200 65 45,557,920 4 1,950,000 273 212,882,762 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและน้อมน า
ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัต ิ
2.1 แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

1,490,000 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

500,000 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

2,490,000 

2.2 แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

7 800,000 6 700,000 6 700,000 19 2,200,000 

2.3 แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

- - 
 

   
1 

 
210,000 

     
1 

 
210,000 

แบบ ผ.01 



รวม 
 

- - 1 200,000 18 2,500,000 10 1,200,000 9 1,000,000 38 4,900,000 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                       

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคนและสังคมให้
เข้มแข็ง 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
2 

 
 
 

800,000 

 
 
 
6 

 
 
 

786,600 

 
 
 
1 
 

 
 
 

1,000,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
9 

 
 
 

2,586,600 

3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - 5 2,480,000 1 6,000 - - 6 2,486,000 
3.3 แผนงานการศึกษา - - - - 1 20,000 - - - - 1 20,000 
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- - - - 3 1,800,000 - - - - 3 1,800,000 

3.5 แผนงานสาธารณสุข - - - - 1 200,000 - - - - 1 200,000 
รวม - - 2 800,000 16 5,286,600 2 1,006,000 - - 20 7,092,600 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
1 

 
 

500,000 

 
 
4 

 
 

1,110,100 

 
 
2 

 
 

2,600,000 

 
 
3 

 
 

2,500,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10 

 
 

6,710,100 
รวม 1 500,000 4 1,110,100 2 2,600,000 3 2,500,000 - - 10 6,710,100 

 

แบบ ผ.01 

43 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                       
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การด้านการเมืองและ 
การบริหาร 
5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
2 

 
 
 

1,100,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
2 

 
 
 

1,100,000 
5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - 6 360,000 - - - - 6 360,000 
5.3 แผนงานบริหารงานคลัง - - - - - - - - - - - - 
5.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - 21 178,820,000 15 174,720,000 14 173,920,000 50 527,460,000 
รวม - - - - 29 180,280,000 15 174,720,000 14 173,920,000 58 258,920,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
1 

 
 
 

100,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
1 

 
 
 

100,000 
6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - 2 300,000 - - - - 2 300,000 
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 5 4,132,000 2 21,000,000 - - 7 25,132,000 

แบบ ผ.01 



รวม - - - - 8 4,532,000 2 21,000,000 - - 10 25,532,000 
รวมทั้งสิ้น 28 10,829,742 125 37,355,000 132 314,998,800 97 245,983,920 27 176,870,000 409 786,037,462 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

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 2565 

1            หมู่ที่ 1 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบ้านนายสุทน เย็นไทย 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

เพ่ือใช้ในการ 
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 

421,000     ร้อยละของ 
จ านวน 
ประชาชน 
ที่ใช้สัญจร 

ประชาชนได้ 
รับความสะดวก 
รวดเร็วใน 
การคมนาคม 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนลาดยาง ASPHALTIC 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนลาดยาASPHALTI 

 486,300    ถนนลาดยาง  
ASPHALTIC 

ประชาชนได้ 
รับความสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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CONCRETE ถนนสายแยก 
ทางเข้าบ้านใต้ ถึงร้านขาย 
ทรายลูกโอ๋ 

CCONCRETE ถนนสายแยกทางเข้า 
บ้านใต้ถึงร้านขายทราย 
ลูกโอ๋กว้าง 6 เมตรยาว245 
 เมตร หนา 0.05 เมตร 

CONCRETE  
ถนนสายแยกทาง 
เข้าบ้านใต้ถึง 
ร้านขายทราย 
ลูกโอ๋จ านวน1 เส้น 

ในการสัญจร 
 
 

3 
 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยบ้านนายสุทน  เย็นไทย 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้าน 
นายสุทน เย็นไทย 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร 
 

  1,040,000   ถนนคสล.ซอยบ้าน 
นายสุทน เย็นไทย 
จ านวน 1 เส้น 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายกลางบ้าน 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายกลางบ้าน 

   585,000  ถนนลาดยาง 
สายกลางบ้าน 

ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตบ้านนางสุนัน 
 จันดร ถึงบ้าน 
นางสมจิต อนุกิจ  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
บ้านนางสุนัน จันดร ถึงบ้าน 
นางสมจิต อนุกิจ 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว150เมตร 

 260,000    ถนนคอนกรีต 
บ้านนางสุนัน  
จันดร ถึงบ้าน 
นางสมจิต อนุกิจ 

ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 
 

6          หมู่ที่ 2 เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน  494,000    ถนนแอสฟัลสติก ประชาชนได้ กองช่าง 



โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลสติกคอนกรีตหมู่ที่ 2 
บ้านกลางและหมู่ท่ี3 
บ้านเหนือ 

แอสฟัลสติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 2 บ้านกลางและ 
หมู่ที่3บ้านเหนือ 

คอนกรีต ม.2,3 รับความสะดวก 
 
 

7 โครงการปรับปรุงถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กโดยลาดยาง 
 ASPHALTIC CONCRETE 
หมู่ที่ 2บ้านกลางซอย 
ศรีษะเมืองถึงหมู่ที่ 3 บ้าน 
เหนือ พร้อมวางท่อระบายน้ า 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กโดยลาดยาง 
ASPHALTICCONCRETE  
หมู่ที่ 2บ้านกลางซอย 
ศรีษะเมืองถึงหมู่ที่ 3 
 บ้านเหนือ 

 471,700    ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กโดย 
ลาดยาง ม.2,3 

ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวก 
 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลส์ติกคอนกรีต 

เพ่ือใช้ในการ 
สัญจร 

ก่อสร้างถนน 
แอสฟัลส์ติกคอนกรีต 

494,000     ถนนคอนกรีต 
แอสฟัลส์ติก 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายบ้านนายนุกุล  แดงพยุง 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายบ้านนายนุกุล 
  แดงพยุง 
กว้าง 500 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

  500,000   ถนนลูกรัง 
สายบ้านนาย 
นุกุล  แดงพยุง 

ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากบ้าน 
นางทองใบ แก้วตาถึงบ้าน 
นางวิชัย อ่อนจันทร์ 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากบ้านนาง 
ทองใบ 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง  4 เมตร 

 301,000    ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจาก 
บ้านนางทองใบ 
แก้วตาถึงบ้าน 
นางวิชัย 
อ่อนจันทร์ 

ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรีตจากนางวิริยาพร 
 พงษ์เจริญถึงบ้านนางทองค า 
 ยาขันทิพย์ 

เพ่ือใช้ในการ 
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
จากนางวิริยาพร  
พงษ์เจริญ ถึงบ้าน 
นางทองค า ยาขันทิพย์ 
กว้าง 4 เมตร ยาว100 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 

 260,000     ถนนคอนกรีต 
จากนางวิริยาพร  
พงษ์เจริญ ถึงบ้าน 
นางทองค า  
ยาขันทิพย์ 
 

ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการสัญจร ปรับปรุงก่อสร้าง  401,400    ถนนคอนกรีต ประชาชน กองช่าง 
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ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ 
ถนนคอนกรีตเดิมจากหน้า 
วัดกลางถึงสามแยก 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ 
ถนนคอนกรีตเดิมกว้าง4 
ยาว 170 กม.หนา0.15ม 

แอลฟัลติกส์จากหน้า 
วัดกลางถึงสามแยก 

ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสัญจร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

13         หมู่ที่ 3 
โครงการก่อสร้างถนน 
แอลฟัลติกส์จากบ้านนาย 
ประเวช  อยู่เย็นถึงบ้าน 
นางพัชณี วิเศษชาญและ 
สามแยกทางวัดศรีษะเมือง 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน 
แอลฟัลติกส์จากบ้าน 
นายประเวช  อยู่เย็นถึง 
บ้านนางพัชณี วิเศษชาญ 
และสามแยกทาง 
วัดศรีษะเมือง 

  1,300,000   ถนนแอลฟัลติกส์ 
จากบ้านนาย 
ประเวช   

ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสัญจร 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
 หมู่ที3่  ถึงหมู่ท่ี 16  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ปรับปรุงถนนลูกรัง 
 หมู่ที3่ ถึงหมู่ท่ี 16  
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,200 เมตรโดยลงลูกรัง 
ซ่อมผิวไม่น้อยกว่า  
4,800.00 ตร.ม. 

 328,600    ถนนลูกรัง 
 หมู่ที3่ ถึง 
หมู่ที่ 16  

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการ 
สัญจร 
 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
 หมู่ที3่  ถึงหมู่ท่ี 16  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ปรับปรุงถนนลูกรัง 
 หมู่ที3่ ถึงหมู่ท่ี 16  
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200,000  

 328,600    ถนนลูกรัง 
 หมู่ที3่ ถึง 
หมู่ที่ 16  

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 



เมตรโดยลงลูกรังซ่อม 
ผิวไม่น้อยกว่า  
4,800.00 ตร.ม. 

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนคสล.ซอยบ้านนาย 
ประเวช ถึงบ้านนายสงค์ 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล.ซอย 
 

  1,300,000   ถนนคสล.ซอย 
บ้านนายประเวช  
ถึงบ้านนายสงค์ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

   บ้านนายปประเวศ 
ถึงบ้านนายสงค์ 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

        

17 โครงการก่อสร้างถนน 
แอลฟัลติกส์จากบ้าน 
นายเลี่ยม แก้วคุณถึงบ้าน  
นางพิกุล วงษ์มิตรแท้ 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน 
แอลฟัลติกส์จากบ้าน 
นายเลี่ยม แก้วคุณถึง 
บ้านนางพิกุล วงษ์มิตร 
แท้ กว้าง 4เมตร  
ยาว500เมตร 

  1,300,000   ถนนแอลฟัลติกส์ 
จากบ้านนายเลี่ยม 
 แก้วคุณถึงบ้าน 
 นางพิกุล  
วงษ์มิตร 

ประชาชนได้ 
รับความสะดวก 
ในการสัญจรญ 

กองช่าง 

18            หมู่ที่ 4 
โครงการซ่อมแซมถนนดิน 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 
จากคอกวัวนายสุนันท์  

68,000     ถนนดินลูกรังจาก 
คอกวัวนายสุนันท์  

ประชาชนได้ 
รับความสะดวก 

กองช่าง 

50 
49 



ลูกรังจากคอกวัวนายสุนันท์ 
บ้านนายสมพร ทองแท้  
 

บ้านนายสมพร ทองแท้  
กว้าง 4 เมตร ยาว 300  
เมตรหนาเฉลี่ย 0.20   
เมตร 

บ้านนายสมพร  
ทองแท้ 

ในการสัญจร 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลติกส์ ซอยอุ่สักคุณา 
 (ต่อจากเดิม)บ้าน นายมนตรี 
วังพรม 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์  
ซอยอุ่สักคุณา 
 (ต่อจากเดิม)บ้าน 
นายมนตรี วังพรม 
กว้าง 5 เมตร  

  
 
 
 
 

650,000.-   ถนนแอสฟัลติกส์  
ซอยอุ่สักคุณา 
 (ต่อจากเดิม) 
บ้านนายมนตรี  
วังพรม 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

   ยาว 200 เมตร         
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยข้างปั๊มซัสโก้ ถึงบ้าน 
นายเกษา สุขสมโสภา  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยข้างปั๊มซัสโก้ ถึงบ้าน 
นายเกษา สุขสมโสภา 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,060 เมตร 

  2,756,000.-   ถนน คสล. 
ซอยข้างปั๊มซัสโก้ 
 ถึงบ้านนาย 
เกษา สุขสมโสภา 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยบ้านนางทองใบ 
พรมเคนสา ถึงบ้านนาย 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล.ซอย 
บ้านนางทองใบ พรมเคน 
สา ถึงบ้านนายสมหมาย 

 350,000.-  
 

  ถนนคสล.ซอย 
บ้านนางทองใบ 
พรมเคนสา ถึง 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 



สมหมาย บุญส่ง 
  

 บุญสุขกว้าง3.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

บ้านนายสมหมาย 
 บุญสุข 

22 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยบ้านนางทองสุข  
วงษ์ศรีแก้วถึงบ้านนางจันทร์ 
 ปิ่นจ้อย (ต่อจากเดิม) 
 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยบ้านนางทองสุข  
วงษ์ศรีแก้ว กว้าง 3 ม 
ยาว 28 กม.  
 หนา 0.1 ม 

 165,000.-    ถนนคสล.ซอย 
บ้านนางทองสุข  
วงษ์ศรีแก้วถึง 
บ้านนางจันทร์  
ปิ่นจ้อย 
(ต่อจากเดิม) 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยอู่สมบัติถึงบ้าน 
น.ส สมศรี อินทร์จ านงค์ 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยอู่สมบัติถึงบ้าน 
น.ส.สมศรี อินทร์จ านงค์  
กว้าง 4 เมตร  

   1,300,000.-  ถนนคสล.ซอย 
อู่สมบัติถึงบ้าน 
น.ส.สมศร ี
อินทร์จ านงค์ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

   ยาว 500         
24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 

จากหมู่ 4 เชื่อม หมู่ 5 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
จากหมู่ 4เชื่อม หมู่ 5 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1000 เมตร 

   360,000.-  ถนนลูกรัง 
จากหมู่ 4เชื่อม 
หมู่ 5 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

25 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือใช้ในการสัญจร ซ่อมแซมถนนลูกรัง    100,000.-  ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับ กองช่าง 

52 
51 



ภายในหมู่บ้านหมู่ที่4  
 

ภายในหมู่บ้านหมู่ที4่  ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที4่  

ความสะดวก 
ในการสัญจร 

26 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เส้นบ้านนาย มนตรี วงพรม 
ถึงหมู่บ้านซันโย  

เพ่ือใช้ในการสัญจร 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เส้นบ้านนาย มนตรี  
วงพรมถึงหมู่บ้านซันโย 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว     เมตร 

 200,000    ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เส้นบ้านนายมนตรี  

 

ประชาชนได้ 
รับความสะดวก 
 

กองช่าง 

27           หมู่ที่ 5 
โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า 
บ้านนายด า ธรรมมา ถึงบ้าน 
นายค ากอง พิมพ์ประสิทธิ์  
หมู่ที5่ บ้านหนองรี 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าบ้านนายด า  
ธรรมมาถึงบ้านนาย 
ค ากอง พิมพ์ประสิทธิ์  
หมู่ที5่ บ้านหนองรี 

142,000     ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ลูกรังสายหน้าวัดแก้วฟ้ารังสี  

เพ่ือใช่ในการสัญจร ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
สายหน้าวัดแก้วฟ้า 

 133,000    ถนนดินลูกรัง 
สายหน้าวัดแก้ว 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

29 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ลูกรังสายหน้าวัดแก้วฟ้ารังสี  
หมู่ที5่ ถึงบ้านโนนแดง หมู่6  

เพ่ือใช่ในการสัญจร ก่อสร้างถนนดิน 
ลูกรังสายหน้าวัดแก้วฟ้า 
รังสี หมู่ที5่ ถึงบ้าน 

 133,000    ถนนดินลูกรัง 
สายหน้าวัดแก้ว 
ฟ้ารังสี 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 



 โนนแดง หมู6่  
กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 280 เมตร 

30 โครงการวางท่อเหลี่ยมถนน 
ลูกรังซอยหน้าวัดแก้วฟ้ารังสี 
 ไปหมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร วางท่อเหลี่ยมถนน 
ลูกรังซอยหน้าวัดแก้ว 
ฟ้ารังสี ไปหมู่ที่ 6  
บ้านโนนแดง 
 

 100,000.-    ท่อเหลี่ยมถนน 
ลูกรังซอยหน้าวัด 
แก้วฟ้ารังสี 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

31 โครงการวางท่อเหลี่ยมถนน 
ลูกรังซอยบ้านนายเทียนชัย 
พากอง ไปหมู่ที6่  
บ้านโนนแดง  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร 
 

วางท่อเหลี่ยมถนน 
ลูกรังซอยบ้านนาย 
เทียนชัย พากอง  
ไปหมู่ที6่ บ้านโนนแดง 

   200,000  ท่อเหลี่ยมถนน 
ลูกรังซอยบ้าน 
นายเทียนชัย 
 พากอง  

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

32 
 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
จากบ้านนางวิลัยวรรณ   
จันสมดีถึงบ้านนายสังเวียน  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร 
 

ก่อสร้างถนนคสล.จาก 
บ้านนางวิลัยวรรณ   
จันสมดีถึงบ้านนาย 
สังเวียน จูสมดี 
กว้าง 2.5 เมตร 

 200,000    ถนนคสล.จาก 
บ้านนางวิลัยวรรณ   
จันสมดีถึงบ้าน 
นายสังเวียน  
จูสมดี 

ประชาชนได้ 
รับความ 
สะดวก 
 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

53 
54 



   ยาว 118 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

        

33             หมู่ที่ 6 
โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ลูกรังซอยข้างศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนดิน 
ลูกรังซอยข้าง 
ศาลาประชาคม 

49,300     ถนนดิน 
ลูกรังซอยข้าง 
ศาลาประชาคม 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
คุ้มบ้านทางโค้ง หมู่ที่ 6  
บ้านโนนแดง 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล. 
คุ้มบ้านทางโค้ง หมู่ที่ 6  
บ้านโนนแดง กว้าง 4 ม 
ยาว 80 เมตร 

 400,000    ถนนดินลูกรัง 
คุ้มบ้านทางโค้ง 
 หมู่ที่ 6บ้านโนนแดง 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า 
บ้าน นายปรีชา นางสูงเนิน 
หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายหน้าบ้าน  
นายปรีชา นางสูงเนิน 
หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง 

216,000     ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสาย 
หน้าบ้านนาย 
ปรีชา นางสูงเนิน 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากที่ดินของนายสามารถ  
สาป้องผ่านหน้าบ้านนายโกศล 
กองจันดา ฝั่งศาลเจ้าพ่อ 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล.จาก 
ที่ดินของนายสามารถ  
สาป้องผ่านหน้าบ้าน 
นายโกศล กองจันดา 
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 

 258,000    ถนน คสล.จาก 
ที่ดินของนาย 
สามารถ สาป้อง 
ผ่านหน้าบ้าน 
นายโกศล กองจันดา 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 



เมตร หนา 0.15 เมตร  ฝั่งศาลเจ้าพ่อ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเส้นบ้านนายยุทธนา  
ชาวกัญหา พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ า  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เส้นบ้านนายยุทธนา 
 ชาวกัญหา พร้อมวาง 
ท่อระบายน้ าเส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง 60 ซม. 
ยาว 150 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

  390,000.-   ถนนคอนกรีต 
เส้นบ้านนาย 
ยุทธนา 
ชาวกัญหา 
พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ า 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
จากบ้านนายไพรัตน์ อนุพันธ์ 
ถึงบ้านนายอ านาจ  ไชยภักดี 
  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ปรับปรุงถนนลูกรัง 
 ยาว 1 กิโลเมตร 
 กว้าง 4 เมตร 

  199,200   ถนนลูกรังจาก 
บ้านนายไพรัตน์ 
อนุพันธ์ถึงบ้าน 
นายอ านาจ  
 ไชยภักด ี

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเส้นบ้านนาง 
สร้อยทอง  พันช านาญ  
 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เส้นบ้านนางสร้อยทอง  
 พันช านาญ 
ยาว 150 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  

   390,000  ถนนคอนกรีต 
เส้นบ้านนาง 
สร้อยทอง 
พันช านาญ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 



40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เส้นบ้าน นางเงิน แก้วเจริญ 
พร้อมวางท่อข้ามถนน 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เส้นบ้าน นางเงิน  
 แก้วเจริญ ยาว82เมตร  
กว้าง 4 เมตร 

 320,000    ถนนคอนกรีต 
เส้นบ้านนางเงิน 
 แก้วเจริญ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

   หนา 0.15 เมตร         

41 โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเส้นบ้านนายวิชัย ลบศรี  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เส้นบ้านนายวิชัย ลบศรี 
ยาว200เมตรกว้าง4ม. 

   500,000  ถนนคอนกรีต 
เส้นบ้านนาย 
วิชัย ลบศร ี

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
จากศาลาประชาคมไปถึงบ้าน 
นายไชยา  เรือนพันธ 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ปรับปรุงถนนลูกรังจาก 
ศาลาประชาคมไป 
ถึงบ้านนายไชยา   
เรือนพันธ 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

   910,000  ถนนลูกรังจาก 
ศาลาประชาคม 
ไปถึงบ้าน 
นายไชยา   
เรือนพันธ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กต่อจากเดิมซอย 
บ้านนายโกศลถึงโรงฆ่าสัตว์  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กต่อจากเดิม 
ซอยบ้านนายโกศล 

   780,000  ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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 ถึงโรงฆ่าสัตว์  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

44 โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กจากบ้าน 
นายมังกร ส าราญจิตร  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากบ้าน 
นายมังกร ส าราญจิตร 
 

   390,000  ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจาก 

ประชาชนได้รับ 
  

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

  
 

 ยาว 150 เมตร  
กว้าง 4 เมตร 

     บ้านนายมังกร 
 ส าราญจิตร 

ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
วางท่อระบายน้ าและ  
บ่อพักพร้อมรางวี คสล. 
บ้านโค้ง 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า  
บ่อพักและรางวี คสล. 
บ้านโค้ง กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ยาว0.080 กม.ไหล่ทาง 
ข้างละ 0.00-0.20เมตร 

 4792000    ถนนคสล. 
พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ า  
บ่อพักและรางวี 
 คสล.บ้านโค้ง 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

46           หมู่ที่ 7 
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ซ่อมแซมปรับปรุงถนน 
ดินลูกรังข้างที่สาธาณะ 

147,300     ดินลูกรังข้าง 
ที่สาธาณะ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 

กองช่าง 



ถนนดินลูกรังข้างที่สาธาณะ 
ป่าช้าหมู่ที่ 7 บ้านม่วง  
 

ป่าช้ากว้าง4 เมตร 
ยาว 650 เมตร 
หนา0.20เมตร 

ป่าช้า ในการสัญจร 

47 โครงการก่อสร้างถนนคศล. 
ซอยบ้าน อดีตผู้ใหญ่ชีพ  
ภาค า หมู่ที่ 7  
พร้อมรางระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยู 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคศล. 
ซอยบ้าน อดีตผู้ใหญ่ชีพ  
ภาค า พร้อมราง 
ระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 
กว้าง 2.40 เมตร  
ยาว 29.50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

 140,500    ถนนคศล.ซอย 
บ้านอดีตผู้ใหญ่ 
ชีพ  ภาค า  
พร้อมราง 
ระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยู 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

48 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.ซอยบ้านนายวน  
พุ่มรักษา  หมู่ที่ 7 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายวน  
พุ่มรักษา 
กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 70 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

 155,600    ถนน คสล. 
ซอยบ้านนายวน  
พุ่มรักษา 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
จากที่นายลมูน  ลันวงษา 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล.จาก 
ที่นายลมูน  ลันวงษา 

  500,000   ถนนคสล.จาก 
ที่นายลมูน 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 

กองช่าง 
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ถึงบ้านนางสมพร  
เปรมศรี 
  

ถึงบ้านนางสมพร 
เปรมศรี  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

ลันวงษา ถึงบ้าน 
นางสมพร  
เปรมศรี 

50 โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน 
นายประกาศ จิตงาม 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน 
นายประกาศ จิตงาม 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

   520,000  ถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนาย 
ประกาศ จิตงาม 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
   

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
บ้านผู้ช่วยบังอร คิมมะบล 
 ถึงบ้านนายธนภาค  
 ธนกิจกุล 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล. 
บ้านผู้ช่วยบังอร  
คิมมะบล ถึงบ้านนาย 
ธนภาค  ธนกิจกุล 

   500,000  ถนนคสล. 
บ้านผู้ช่วยบังอร 
 คิมมะบล 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

52 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
จากบ้านผู้ช่วยบังอร 
 คิมมะบลถึงบ้าน 
นายทองค า บลสรี 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล. 
จากบ้านผู้ช่วยบังอร 
คิมมะบลถึงบ้าน 
นายทองค า บลสรี 

   500,000  ถนนคสล. 
จากบ้านผู้ช่วย 
บังอร คิมมะบล 
ถึงบ้านนาย 
ทองค า บลสรี 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 



53 โครงการก่อสร้างถนน 
ดินลูกรังจากแยกบ้าน 
นายละมูล สมดี  
เชื่อมบ้านเลียบหมู่ที่ 4  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
จากแยกบ้านนายละมูล 
 สมดี เชื่อมบ้านเลียบ 
กว้าง  4 เมตร 
 ยาว 300 เมตร 

   320,000  ถนนดินลูกรัง 
จากแยกบ้าน 
นายละมูล สมดี  
เชื่อมบ้านเลียบ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

54         หมู่ที่8 
โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
บ้านโนนพระทราย  
จากบ้านนายล้น มีคาม 
 หมู่ที่ 8  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายบ้าน 
โนนพระทราย จากบ้าน 
นายล้น มีคาม หมู่ที่ 8  
กว้าง 4 เมตร 
ยาว79เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

216,000     ถนนคอนกรีต 
เสริมหล็กสาย 
บ้านโนนพระทราย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน 
 คสล.สายบ้านโนนบาก 
จากบ้านนายอุทิศ  
ดวงจรัส หมู่ที่ 8  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
บ้านโนนบากจากบ้าน 
นายอุทิศ ดวงจรัส  
กว้าง 4 เมตร 

 485,800    ถนน คสล.สาย 
บ้านโนนบาก 
จากบ้านนาย 
อุทิศ ดวงจรัส 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

   ยาว 100 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

        

59 
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56 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
จากบ้านนายเภา  แนนสินธุ 
 ถึงแมกไม้รีสอร์ 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล.จาก 
บ้านนายเภา  แนนสินธุ 
 ถึงแมกไม้รีสอร์ 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

  1,300,000   ถนนคสล.จาก 
บ้านนายเภา  
 แนนสินธุ 
 ถึงแมกไม้รีสอร์ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยบ้านนายส าเภา แนนสินธุ์ ถึงบ้าน
นางบุญหลา ไชยฤทธิ์  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังซอย 
บ้านนายส าเภา 
 แนนสินธุ์ ถึงบ้านนาง 
บุญหลา ไชยฤทธิ์ 
กว้าง  4 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

  500,000.-   ถนนลูกรังซอย 
บ้านนายส าเภา 
 แนนสินธุ์ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ข้างบ้านนายสุนาท เหล็กศรี 
 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังข้าง 
บ้านนายสุนาท เหล็กศรี 
กว้าง 4.5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

  100,000   ถนนลูกรังข้าง 
บ้านนายสุนาท 
เหล็กศรี 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
จากบ้านนางนารี แจ่มจันทร์ 
 ถึงบ้านนางทองม้วน 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร โครงการก่อสร้างถนน 
ลูกรังจากบ้านนางนารี 
 แจ่มจันทร์  

   200,000.-  ถนนลูกรังจาก 
บ้านนางนารี 
แจ่มจันทร์ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน 



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
   กว้าง 4 เมตร  

ยาว 800 เมตร 
     นางทองม้วน   

60 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
จากบ้านอาจารย์ทรงชัย  
คงเงิน ถึงบ้านนางบุญหลา  
ไชยฤทธิ์  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังจาก 
บ้านอาจารย์ทรงชัย 
คาเงินถึงบ้านนาง 
บุญหลา  ไชยฤทธิ์  
กว้าง 4 เมตรหนา0.15ม.0 
ยาว300 เมตร 

 1,472,000    ถนนลูกรังจาก 
บ้านอาจารย์ 
ทรงชัย คาเงิน 
 ถึงบ้านนาง 
บุญหลาไชยฤทธิ์ 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

61         หมู่ที่ 9 
โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน 
นางอุไร พนมเพลิง 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายบ้านนาง 
อุไร พนมเพลิง  
กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 65 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

178,000     ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสาย 
บ้านนางอุไร 
 พนมเพลิง 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายจากหน้าบ้านนางอ าคา 
 เพ็ชรธีร์ ถึงบ้านนางปี  
มิ่งกล้า  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
จากหน้าบ้าน นางอ าคา เพ็ชรธีร์ 
ถึงบ้าน นางปี มิ่งกล้า  
กว้าง 3 เมตร 
 ยาว 215 เมตร 

 433,000    ถนน คสล.สาย 
จากหน้าบ้านนางอ าคา 
เพ็ชรธีร์ ถึงบ้าน 
 นางปี มิ่งกล้า 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

61 



 หนา 0.15 เมตร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

63 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 
นางบัวแพง  
 
 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้าน 
นางบัวแพงกว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

 470,900    ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้าน 
นางบัวแพง  

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราฏร์ 
รังสีหมู่ที่ 9 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างรั้วรอบ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดราฏร์รังส ี
สูง 2 เมตร  
ยาว 141 เมตร 

 600,000    รั้วรอบศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
วัดราฏร์รังส ี

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 
 
 

กองช่าง 

65 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ซอยบ้านนายภริมย์ พรมแสง 
 ถึงบ้านนายจ าปี แคนศรี  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ซ่อมแซมถนนลูกรังซอย 
บ้านนายภริมย์ พรมแสง ถึงบ้าน
นายจ าปี แคนศรี 
 กว้าง  4 เมตร 
ยาว 1500 เมตร  

 300,000.-    ถนนลูกรังซอย 
บ้านนายภริมย์ 
พรมแสงถึงบ้าน 
นายจ าปี แคนศรี 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

62 



66 โครงการซ่อมแซมถนน 
แอลฟัลติกส์เส้นหลังวัดถึง 
โรงเรียนวัดราษร์รังษี  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ซ่อมแซมถนนแอลฟัลติกส์เส้น
หลังวัดถึงโรงเรียนวัด 
ราษร์รังสี 
 กว้าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

  500,000.-   ถนนแอลฟัลติกส์ 
เส้นหลังวัด 
ถึงโรงเรียน 
วัดราษร์รังษี 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

67 โครงการการซ่อมแซมถนน 
คสล.สายหลักของหมู่บ้าน 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ซ่อมแซมถนนคสล. 
สายหลักของหมู่บ้าน 
กว้าง 4 ม. 
ยาว2,000ม. 

   2,600,000  ถนนคสล. 
สายหลักของ 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
บ้านนางทองหล่อ นพรัตน์  
 
 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล. 
บ้านนางทองหล่อ 
นพรัตน์ 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

   1,040,000.-  ถนนคสล.บ้าน 
นางทองหล่อ 
นพรัตน์ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

69 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ซอยข้างโรงเรียนถึงซอย 
หมู่บ้านเอื้ออาทร  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ซ่อมแซมถนน 
ถึงซอยหมู่บ้านเอื้ออาทร 
 กว้าง 4 เมตร 
 ยาว1000 เมตร 

   500,000.-  ถนนลูกรังซอย 
ข้างโรงเรียน 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 

กองช่าง 
 



70 โครงการก่อสร้างถนน 
พาราแอสฟัสท์คอนกรีต 
ซอยบ้านนายภิรมย์ 
พรมแสง 
ถึงบ้านนายจ าปี  แคนศรี 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน 
ยางพาราดินซีเมนต์ซอย 
บ้านนายภิรมย์ พรมแสง 
ถึงบ้านนายจ าปี แคนศรี 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 
 
 

  3,500,000   ร้อยละของผู้ใช้ 
ถนนมีความพึง 
พอใจ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

71 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 
นางบัวแพง (ต่อจากเดิม) 
 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านนางบัว 
แพงกว้าง 4 เมตร  
ยาว 150 เมตร 
หนา0.15 เมตร 

  300,000   ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้าน 
นางบัวแพง  

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ลูกรังบดอดแน่นสายทาง 
จากบ้านนายถนอม 
 เจาะพา ถึงบ้านนางปา 
แพงพรม  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนดิน 
ลูกรังจากบ้านนายถนอม 
 เจาะพา ถึงบ้านนางปา 
แพงพรม กว้าง 4เมตร 
ยาว1,000 เมตร หนา  

  517,400   ถนนดิน 
ลูกรังจากบ้าน 
นายถนอม 
 เจาะพา ถึง 
บ้านนางปา 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

64 
63 



 0.30 เมตรหรือมีพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า4,000ตร.ม. 

แพงพรม 

73         หมู่ที1่0 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนลูกรังถนนภายในหมู่ 
บ้านเมืองใหม่  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลูกรัง ถนนภายในหมู่ 
บ้านเมืองใหม่  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,350 เมตร 

 369,000    ถนนลูกรังถนน 
ภายในหมู่ 
บ้านเมืองใหม่ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างบล็อกคอน 
เวิสท์บริเวณถนนบ้านห้วย 
วังขอนถึงบ้านโนนแวะ  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนบล็อกคอน 
เวิสท์บริเวณถนนบ้าน 
ห้วยวังขอนถึงบ้าน 
โนนแวะ  

 332,000    ถนนบล็อกคอน 
เวิสท์บริเวณถนน 
บ้านห้วยวังขอน 
ถึงบ้านโนนแวะ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

75 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
จากบ้านนายประเสรฐ์  
จันทร์ทองทิพย์ ถึงบ้าน  
จสอ.จ าเนียร แพนลา  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล.จาก 
บ้านนายประเสรฐ์  
จันทร์ทองทิพย์ ถึงบ้าน 
จสอ.จ าเนียร แพนลา  
ระยะทาง 100  เมตร 
 กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 260,000    บ้านนาย 
ประเสรฐ์  
จันทร์ทองทิพย์ 
 ถึงบ้าน 
จสอ.จ าเนียร 
 แพนลา 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 



76 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายอุรา นามเสนา 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
บ้านนายอุรา นามเสนา 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว130 เมตร 

 332,000    ถนน คสล.ซอย 
บ้านนายอุรา  
นามเสนา 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
จากบ้านนายประเสรฐ์  
จันทร์ทองทิพย์ ถึงบ้าน  
จสอ.จ าเนียร แพนลา  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล.จาก 
บ้านนายประเสรฐ์  
จันทร์ทองทิพย์ ถึงบ้าน 
 

   260,000  ถนนคสล.จาก 
บ้านนาย 
ประเสรฐ์  
จันทร์ทองทิพย์ 
 ถึงบ้านจสอ. 
จ าเนียร แพนลา 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
บ้านนายไพริน กิ่งนราถึงบ้าน 
นายไพฑรูย์ อ้อนค าภา 
  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล.บ้าน 
นายไพริน กิ่งนราถึง 
บ้านนายไพฑรูย์  
อ้อนค าภา พร้อมวางท่อ 

   500,000.-  ถนนคสล.บ้าน 
นายไพริน  
พร้อมวางท่อ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

   1 จุด ขนาด 60 ซม.  
จ านวน 6 ท่อน 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 170 เมตร 

        

64 

65 

66 



79         หมู่ที1่2 
โครงการปรับปรุงถนนดิน 
ลูกรัง จากทางรถไฟถึงบ้าน 
ผู้ใหญ่อ านวย เรืองทรัพย์ 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
จากทางรถไฟถึงบ้าน 
ผู้ใหญ่อ านวย 
เรืองทรัพย์ กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
หนา 0.20 เมตร 

45,300     ถนนดินลูกรัง 
จากทางรถไฟ 
ถึงบ้าน 
ผู้ใหญ่อ านวย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ าจาก 
บ้านนางสุนีย์ อุดงถึงบ้าน 
นางหลอด พรมมี 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ถนน คสล.พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ าจากบ้านนาง 
สุนีย์ อุดงถึงบ้านนาง 
หลอด พรมมี 
กว้าง4 ม. 
ยาว 100 เมตร 
ท่อ 6 นิ้ว 

 268,000    ถนน คสล.พร้อม 
วางท่อระบาย 
น้ าจากบ้านนาง 
สุนีย์ อุดงถึงบ้าน 
นางหลอด 
พรมมี 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
จากบ้านนางแสง ทองถึงที่ 
สาธารณะประโยชน์  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังจาก 
บ้านนางแสง ทองถึงที่ 
สาธารณะประโยชน์ 
 กว้าง 4 ม.ยาว 150 ม. 

   150,000.-  ถนนลูกรังจาก 
บ้านนางแสงทอง 
ถึงท่ีสาธารณะ 
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

82 โครงการเสริมถนนลูกรัง เพ่ือใช้ในการสัญจร เสริมถนนลูกรัง    19,920  หน้าบ้าน ประชาชนได้รับ กองช่าง 



จากหน้าบ้านนางสาว 
แสงจันทร์ ถึงบ้านนาย 
สมศักดิ์  สมนึก  
 

จากหน้าบ้านนางสาว 
แสงจันทร์  ถึงบ้านนาย  
สมศักดิ์  สมนึก 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว100 เมตร 

นางสาวแสง 
จันทร์ ถึงบ้าน 
นาย สมศักดิ์  
สมนึก 

ความสะดวก 
ในการสัญจร 

83 โครงการเสริมสร้างถนนลูกรัง 
สายกลางบ้านจากศาลา 
ประชาคมถึงถนนสาย 33  

เพ่ือใช้ในการสัญจร เสริมสร้างถนนลูกรัง 
สายกลางบ้านจากศาลา  
ประชาคมถึงถนนสาย 
33 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

 390,000    ถนนลูกรังสาย 
กลางบ้านจาก 
ศาลาประชาคม 
ถึงถนนสาย 33 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

84         หมู่ที่ 13 
โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก 
โรงแรมพลอยอิน(ต่อจากเดิม)  
สามแยก บ้านนางออง  
หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุลา 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากโรงแรม 
พลอยอิน(ต่อจากเดิม)  
สามแยกบ้านนางออง 
 

437,000     ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจาก 
โรงแรม 
พลอยอิน 
(ต่อจากเดิม 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

85 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ปรับปรุงถนนลูกรัง  
ภายในหมู่บ้าน  
 
 

 89,600    ถนนลูกรัง  
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

86 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ตลอดสาย 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล. 
ระบายน้ า ตลอดสาย 
กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 190 เมตร 
 หนา 0.15เมตร 

 490,000    ถนน คสล. 
ระบายน้ า ตลอดสาย 
 

ในการสัญจร กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กกลางบ้าน 
ต่อจากของเดิมบ้านนาย 
ค าตัน พุทธโนนค าถึงบ้าน 
นายเหลือ ทองตา 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กกลางบ้าน 
ต่อจากของเดิมบ้าน 
นายค าตันพุทธโนนค า 
ถึงบ้านนายเหลือ ทองตา  
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

 4,875,000    ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กกลาง 
บ้านต่อจาก 
ของเดิม 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์ยา 
ถึงท้ายซอย 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยศูนย์ยา 
ถึงท้ายซอย 
 กว้าง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

 585,000    ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังซอย  75,000    ถนนลูกรังซอย ประชาชนได้รับ กองช่าง 
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ซอยอ้อมบ้านนางเล็ง  
พรมสี  ถึงสายกลางบ้าน 
พร้อมวางท่อระบายน้ า  

อ้อมบ้านนางเล็ง พรมสี  
ถึงสายกลางบ้าน 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 

อ้อมบ้านนางเล็ง 
พรมสีถึงสาย 
ถนนลูกรังซอย 

ความสะดวก 
ในการสัญจร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

   กว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

     อ้อมบ้านนางเล็ง 
พรมสีถึงสาย 
กลางบ้าน 
พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ า 

  

90 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยร้านค้านายเปลื่ยน  
หนอแสง ถึงสายกลางบ้าน 
พร้อมวางท่อระบายน้ า  
 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังซอย 
ร้านค้านายเปลื่ยน หนอ 
แสง ถึงสายกลางบ้าน 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 100 เมตร 

   75,000  ถนนลูกรังซอย 
ร้านค้านาย 
เปลื่ยน หนอแสง ถึงสาย
กลางบ้านพร้อม 
วางท่อระบายน้ า 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน 
ส.อบต.ประกาศ บ้านอู่ช่าง 
โอถึงแยกซอยศูนย์ยา  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยบ้าน  
ส.อบต.ประกาศบ้านอู่ 
ช่างโอถึงแยก 

   210,000  ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ซอยบ้าน  
ส.อบต.ประกาศ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 



 ซอยศูนย์ยา 
ยาว 80 เมตร  
กว้าง 4 เมตร 

บ้านอู่ 
ช่างโอถึงแยก 
ซอยศูนย์ยา 

82 โครงการก่อสร้างถนนภาย 
ในหมู่บ้านซอยป่าช้า 
สาธารณะ 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนภายในหมู่ 
บ้านซอยป่าช้าสาธารณะจากสาย
กลางบ้านถึงสาธารณะ 

   80,000  ถนนภายในหมู่ 
บ้านซอยป่าช้า 
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 จากสายกลางบ้านถึง 
สาธารณะ(ป่าช้าเก่า)  
 

 (ป่าช้าเก่า)  
 

        

93 โครงการก่อสร้างถนนพารา 
แอสฟัสท์คอนกรีตจาก 
จากหมู่ 13,17 
ถึงหมู่ 14 เชื่อมต่อถึงหมู่ 9 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนพารา 
แอสฟัสท์คอนกรีตจาก 
หมู่ 13,17 ถึงหมู่ 14  
เชื่อมต่อถึงหมู่ 9 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร 

  5,700,000   ร้อยละของ 
ผู้ใช้ถนน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน 
หลักบ้านลุงผา 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กถนนหลักบ้านลุง 
ผา กว้าง 4 เมตร 

 462,700       
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ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทาง0.00-0.20 ม. 

94        หมู่ที่ 14 
โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีต 
เสริมหล็กซอยอยู่ยิ่งเจริญ 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมหล็กซอยอยู่ยิ่ง 
เจริญจากบ้านนายสงวน 

354,000     ถนนคอนกรีต 
เสริมหล็ก 
ซอยอยู่ยิ่ง 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยสวนนายเรียน ค าดี  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยสวนนายเรียน ค าดี 

 172,000    ถนน คสล.  
ซอยสวนนาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

   กว้าง 5 เมตร  
ยาว 53.50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

     เรียน ค าดี ในการสัญจร  

96 โครงการก่อสร้างคันดิน 
กั้นตลิ่งแควพระปรง  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร จุดที1่ จากบ้านนาย 
บุญส่ง ศรีทอง-สถานีสูบ 
น้ า 
จุดที2่ จากบ้านนายบุญ 
มากถึงบ้านนาย ช านาญ 
ค าดี 

  1,000,000.-   คันดินกั้นตลิ่ง 
แควพระปรง 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 



97 โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
สันคลองส่งน้ าสายตะวันตก 
จากบ้านนางพองถึงถนนดิน 
ลูกรัง  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ซ่อมแซมถนนดินสัน 
คลองส่งน้ าสายตะวัน 
ตกจากบ้านนางพองถึง 
ถนนดินลูกรัง 
 กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 500 เมตร 

  500,000.-   ถนนดินสัน 
คลองส่งน้ าสาย 
ตะวันตก 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

98 โครงการก่อสร้างท่อลอด 
เหลี่ยมถนนสายหลัง 
วัดท่าข่อย 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ถนนสายหลังวัดท่าข่อย 
กว้าง 4 เมตร 

  300,000   ท่อลอดเหลี่ยม 
ถนนสายหลัง 
วัดท่าข่อย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม 
ปากคลองพร้อมก่อสร้างถนน 
ดินลูกรังถึงหมู่ที่ 9ถนนทอง 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างสะพานข้าม 
ปากคลองพร้อมก่อสร้าง 
ถนนดินลูกรังถึงหมู่ที่ 9 

  4,500,000   สะพานข้าม 
ปากคลองพร้อม 
ก่อสร้างถนน 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

   ถนนทอง      ดินลูกรัง   
100 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

ซอยอุดมสุขแยกบ้านนาย 
บุญศรี ถึงบ้านนายพยนต์  
 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยอุดมสุขแยกบ้าน 
นายบุญศรี ถึงบ้านนาย 
พยนต์  
ยาว 150 เมตร 

   390,000  ถนน คสล.  
ซอยอุดมสุขแยก 
บ้านนายบุญศรี 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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101 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ลูกรังจากบ้านนางบรรจง 
 ดวงศิริกุล ถึงท่ีสาธารณะ 
ประโยชน์เห่ลาบักทุ่ง  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
จากบ้านนางบรรจง 
 ดวงศิริกุลถึงที่สาธารณะ
ประโยชน์เห่ลาบักทุ่ง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

    600,000 ถนนดินลูกรัง 
จากบ้านนางบรรจง 
 ดวงศิริกุล 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ลูกรังซอยบ้านนางอัมพร  
ลีเล ถึงถนนบ้านนายเอีย 
 ปานเจริญ 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
ซอยบ้านนางอัมพร ลีเล ถึงถนน
บ้านนายเอีย ปานเจริญ 
 

    240,000 ถนนดินลูกรัง 
ซอยบ้านนาง 
อัมพร ลีเล 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

103          หมู่ที่ 15 
โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก สายหลักเข้า 
หมู่บ้านวังห้าง 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน 
สายหลักเข้าหมู่บ้าน 
วังห้าง 
 

     ถนนคอนกรีต 
สายหลัก 

ในการสัญจร กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

104 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  
บ้านวังห้าง   

เพ่ือใช้ในการสัญจร  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลูกรังภายในหมู่บ้าน  
บ้านวังห้าง  

 101,300    ถนนลูกรังภาย 
ในหมู่บ้านวังห้าง 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 



 กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 370 เมตร 
 หนา 0.20เมตร 

105 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสายหลักไปบ้าน 
นายเพียร ส าดี 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสายหลักไปบ้าน 
นายเพียร ส าดี  
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 

 493,000    ถนน คสล. 
ถนนสายหลัก 
ไปบ้าน 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก 
ถนนอบจ.ไปคุ้มบ้านเหล่า 
ผาสุกพร้อมท่อระบายน้ า  
 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากถนนอบจ. 
ไปคุ้มบ้านเหล่าผาสุก  
พร้อมท่อระบายน้ า1 จุด  
กว้าง 4 เมตร ยาว 150 
 เมตร หนา 0.15 เมตร 

  400,000   ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
จากถนนอบจ. 
ไปคุ้มบ้าน 
เหล่าผาสุก 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้างสะพาน 
และถนนเชื่อมต่อต าบล 
นาแขมหมู่ 2  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างสะพานและถนนเชื่อมต่อ
ต าบลนาแขมหมู่ 2 
สะพานยาว 240 เมตร 

  55,000,000   ก่อสร้างสะพาน 
และถนนเชื่อม 
ต่อต าบลนา 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
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   (12*20) SKEWO  
0 อาศา สะพาน 
กว้าง 9.00 เมตร   
ก่อสร้างสะพาน  
1,293.00 เมตร 
-ผิวทางลาดยางแบบ 
แอสฟัลส์คอนกรีต  
ยาว 1283.00 เมตร 
 กว้าง 6.00 เมตร  
ไหล่ข้าง1:0 
-APPROACHSLAB  
ยาว 10.00 เมตร 

     แขมหมู่ 2 
 

  

108 โครงการปรับปรุงถนนดิน 
ลูกรังสายหลักของต้นโพธิ์ 
หมู่บ้านไปบ้านนางหวิน  
 สโมสร 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ปรับปรุงถนนดินลูกรัง 
สายหลักของต้นโพธิ์ 
หมู่บ้านไปบ้านนางหวิน 
สโมสร กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 900 เมตร  

   700,000  ถนนดินลูกรัง 
สายหลักของ 
ต้นโพธิ์ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างก าแพง 
คอนกรีตจากบ้านนาง 
ฉะอ้อนถึงท่ีนายโอ  

เพ่ือใช้ในการสัญจร จากบ้านนางฉะอ้อน 
ถึงท่ีนายโอ 
นายไกรกฤษณ์ 

   1,000,000  ก าแพงคอนกรีต 
จากบ้านนาง 
ฉะอ้อน 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 



นายไกรกฤษณ์   แสงจิตร ซอยนินจา 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 แสงจิตร ซอยนินจา           
110 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กจากสาย 
หลักเข้าซอยบ้าน 
นายปรีชา เพรียลา 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากสายหลัก 
เข้าซอยบ้านายปรีชา 
เพรียลา 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 129 เมตร 
หนา 0.15 ซ.ม. 

 400,000    ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจาก 
สายหลัก 
เข้าซอยบ้าน 
นายปรีชา  

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านวังห้าง 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน 
วังห้าง หมู่ที1่5  
 

  250,000   ร้อยละของ 
จ านวนประชากร 
ที่ใช้สัญจร 

ประชาชนได้ 
รับความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

112          หมู่ที่ 16 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
จากถนนสุวรรณศรสายเก่า 
หมู่ 16เชื่อมถึงม.3 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังจาก 
ถนนสุวรรณศรสายเก่า 
หมู่ 16เชื่อมถึงม.3 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
กว้าง 7 เมตร 
 ยาว 600 เมตร 

 393,000    ถนนลูกรังจาก 
ถนนสุวรรณศร 
สายเก่า 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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 ท่อระบายน้ า 
ขนาด 80*100ซ.ม.  
จ านวน 3 จุด 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

113 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
จากถนนสุวรรณศรสายเก่า 
ตรงข้ามบ้านนางเสนาะ 
 เห็นชื่อ เชื่อมกับถนน 
เจ้าส าอางข้างหลังโรงงาน 
ชัยพร 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรัง 
จากถนนสุวรรณศรสาย 
เก่าตรงข้ามบ้านนาง 
เสนาะ  เห็นชื่อ เชื่อม 
กับถนนเจ้าส าอางข้าง 
หลังโรงงานชัยพรพร้อม 
วางท่อระบายน้ าขนาด 
80*100 ซ.ม.จ านวน 
3 จุด กว้าง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

   500,000  ถนนลูกรัง 
จากถนนสุวรรณ 
ศรสายเก่าตรง 
ข้ามบ้านนาง 
เสนาะ  เห็นชื่อ 
 เชื่อมกับถนน 
เจ้าส าอางข้าง 
หลังโรงงาน 
ชัยพรพร้อม 
วางท่อระบายน้ า 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 
และช่วยใน 
ระบายน้ าลด 
ปัญหาการเกิด 
น้ าท่วม 

กองช่าง 

114          หมู่ที่ 17 
โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ลูกรังจากแยกบ้านนาย 
บุญเลิศที่นายมาโนชย์  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ถนนดินลูกรังจากแยก 
บ้านนายบุญเลิศที่นาย 
มาโนชย์ กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 200 เมตร 

112,100     ถนนดินลูกรัง 
จากแยกบ้าน 
 นายมาโนชย์ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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 หนา 0.60 เมตร 
ลงดินลูกรัง0.20 เมตร 

115 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.จากเดิม ถึงบ้าน 
นายบุญเลิศ วันท า  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล. 
จากเดิม ถึงบ้านนาย 
บุญเลิศ วันท ากว้าง 4  
เมตร ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

 490,000    ถนนคสล.จาก 
เดิม ถึงบ้าน 
นายบุญเลิศ 
วันท า 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

116 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.จากเดิม ถึงบ้าน 
นายบุญเลิศ วันท า  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล. 
จากเดิม ถึงบ้านนาย 
บุญเลิศ วันท ากว้าง 4  
เมตร ยาว 190 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

 490,000    ถนนคสล.จาก 
เดิม ถึงบ้าน 
นายบุญเลิศ 
วันท า 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

117 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กต่อ 
จากเดิมไปถึงบ้าน 
นายบุญเลิศ   วันท า 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กต่อจากเดิม 
ไปถึงบ้านนายบุญเลิศ 
วันท า  กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15ซม. 
 ยาว 110 เมตร 

 300,000.-    ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กต่อ 
จากเดิม 

ในการสัญจร 
ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 

กองช่าง 



118 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กแยก 
ศาลาประชาคมไป 
ทางหมู่ท่ี 13  
ถึงบ้านนางศรีนวล 
 ค่ายชนะ 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กแยกศาลา 
ประชาคมไปทางหมู่ท่ี13 
ระยะทาง500  เมตร 
 หนา 0.15 ซม. 
กว้าง 4 เมตร 

  1,300,000   ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กแยก 
ศาลา 
ประชาคมไป 
ทางหมู่ท่ี 13  
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ลูกรังซอยบ้านนายไพบูรณ์ 
แววศรี  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
ซอยบ้านนายไพบูรณ์ 
แววศรีระยะทาง  
350 เมตร 

  300,000   ถนนดินลูกรัง 
ซอยบ้านนาย 
ไพบูรณ์ แววศรี 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

            
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

120        หมู่ที่ 18 
โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 18 ซอยบ้าน 
นางบุญช่วย  อ่อนกินลี 
 (ต่อจากเดิม) 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 18 ซอยบ้าน 
นางบุญช่วย อ่อนกินลี  
(ต่อจากเดิม) 

484,296     ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

121 โครงการซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือใช้ในการสัญจร ซ่อมแซมถนนดิน 906,000     ถนนดินลูกรัง ประชาชนได้รับ กองช่าง 

77 78 



ลูกรังซอยบ้านนางจัน 
 คิมมาบล  

ลูกรังซอยบ้านนางจัน 
 คิมมาบล  

ซอยบ้านนางจัน 
 คิมมาบล  

ความสะดวก 
ในการสัญจร 

122 โครงการปรับปรุงถนนดิน 
ลูกรัง ซอยบบ้านนางมาลิ 
 เสาว์ใจ 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ปรับปรุงถนนดินลูกรัง  
ซอยบบ้านนางมาลิ 
 เสาว์ใจ 

113,300     ถนนดินลูกรัง  
ซอยบบ้านนาง 
มาลิ  เสาว์ใจ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สายจากบ้านนายดิเรก  
ชันพรมมาถึงบ้านโนนจาน  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล.สาย 
จากบ้านนายดิเรก 
 ชันพรมมาถึง 
บ้านโนนจาน  
กว้าง 4  เมตร 
  ยาว 80 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

 207,000    ถนนคสล.สาย 
บ้านนายดิเรก 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

124 โครงการก่อสร้างถนน 
แอลฟัลติกส์จากแยกบ้าน 
นางพรภิมล  ศรีก่ า  
ถึงบ้านนางสมใจ เคนคุณ 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน 
แอลฟัลติกส์จากแยก 
บ้านนางพรภิมล  
 ศรีก่ าถึงบ้านนางสมใจ 

  1,120,000   ถนนแอลฟัลติกส์ 
จากแยกบ้าน 
นางพรภิมล  
ศรีก่ าถึงบ้าน 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 



เคนคุณ กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 300 เมตร 

นางสมใจ 
เคนคุณ 

125 โครงการก่อสร้างถนน 
ลูกรังบ้านนางจันที จันสา 
 ถึงบ้านนายนิพล ลีโม้  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน 
นางจันที จันสาถึงบ้าน 
นายนิพล ลีโม้  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200เมตร 

 240,000.-    ถนนลูกรังบ้าน 
นางจันที จันสา 
ถึงบ้านนายนิพล 
 ลีโม ้

ประชาชนได้ 
รับความสะดวก 
 

กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายมงคล สมศรี  
ถึงบ้านนายชาญยุทร 
 ทองสอง 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยบ้าน 
นายมงคม สมศรี  
ถึงบ้านนายชาญยุทร 
 ทองสอง  
หนา 0.15 ม. 
ยาว 100 เมตร  
กว้าง 4 เมตร 

 260,000.-    ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอย 
บ้านนายมงคม 
 สมศรี  

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

127 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านจ าเนียร เกตุเพ็งถีง 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน 
จ าเนียร เกตุเพ็งถีง 

   300,000  ถนนลูกรังบ้าน 
จ าเนียร เกตุเพ็ง 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 

กองช่าง 

79 
80 



บ้านนางประสิทธิ์ พันทา 
 

บ้านนางประสิทธิ์  
พันทา  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 100 เมตร  

ถีงบ้านนาง 
ประสิทธิ์ พันทา 
 

ในการสัญจร 

128 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยบ้านนายหุ่น ท้าวค า  
ถึงบ้านนายไพโรจน์ 
 พืชเพียร 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซอยบ้านนายหุ่น ท้าวค า  
ถึงบ้านนายไพโรจน์ 
พืชเพียรกว้าง 4 เมตร  
 

   250,000  ถนนลูกรัง 
ซอยบ้านนายหุ่น 
ท้าวค า ถึงบ้าน 
นายไพโรจน์ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

129 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
บ้านนางสิรินยา 
กองจันดา 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยบ้าน 
นางสิรินยา กองจันดา 

   180,000  ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

130 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยบ้าน 
นายพิทักษ์ ท้าวค าถึงบ้าน 
 นายสมชาย ศรีโสภา  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยบ้าน 
นายพิทักษ์ ท้าวค า 
ถึงบ้านนายสมชาย  
ศรีโสภา กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200เมตร 

   500,000  ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอย 
บ้านนายพิทักษ์ 
ท้าวค า 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน 



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
131 โครงการก่อสร้างถนนเสริม 

หินคุกพร้อมวางท่อระบายน้ า 
บ้านนายสมศักดิ์        
ศรีวงจันทร์ ถึงบ้าน 
นางทองเขียว  ไสวสิทธิ 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร  ก่อสร้างถนนลูก 
รังบ้านนายสมศักดิ์   
 ศรีวงจันทร์ ถึงบ้าน 
นางทองเขียว  ไสวสิทธิ 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร  

 150,000    ถนนลูก 
รังบ้าน 
นายสมศักดิ์     
ศรีวงจันทร์  
ถึงบ้านนาง 
ทองเขียว ไสวสิทธิ   

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 

กองช่าง 

 โครงการปรับปรุงถนน 
หินคลุกสายบ้านเหล่า 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ปรับปรุงถนน 
หินคลุกสายบ้านเหล่า 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  97,000   ถนนหินคลุก 
สายบ้านเหล่า 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

132         หมู่ที่ 19 
โครงการก่อสร้างถนน 
ดินลูกรัง จากที่นา 
นายทุเรียน  อนุกิจ  
ถึงถนน 304  หมู่ที1่9 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
 จากท่ีนา นายทุเรียน 
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
จากที่นา นายทุเรียน 
 อนุกิจ ถึงถนน 304 
 หมู่ที1่9 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

 2,500,000    ถนนดินลูกรัง 
จากที่นา 
นายทุเรียน 
ถึงถนน 304 
 หมู่ที1่9 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 

กองช่าง 

133           หมู่ที่ 20 เพ่ือใช้ในการสัญจร ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 657,000     ถนนดินลูกรัง ประชาชนได้รับ กองช่าง 



โครงการซ่อมแซมถนนดิน 
ลูกรัง จากแยกประปาถึง 

 จากแยกประปาถึงบ้าน 
นางปา แพงพรม 

จากแยกประปา 
ถึงบ้านนางปา  

ความสะดวก 
ในการสัญจร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 บ้านางปา แพงพรม        แพงพรม   
134 โครงการก่อสร้างถนน 

 คสล.สายจากบ้านนาย 
บุญทัน มะลิทองถึงบ้าน 
นายสมนึก  แสงหอม 
หมู่ที2่0 
  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
จากบ้านนายบุญทัน 
 มะลิทองถึงบ้านนาย 
สมนึก แสงหอม หมู่ที่20 
 กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 490,000    ถนน คสล.สาย 
จากบ้านนาย 
บุญทัน มะลิทอง 
ถึงบ้านนาย 
สมนึก แสงหอม 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

135 โครงการซ่อมแซมถนน 
ลูกรังสายบัว ซุยเจริญ  
 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บัว ซุยเจริญ  
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 220 เมตร 

 70,000    ถนนลูกรังสาย 
บัว ซุยเจริญ  

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

136 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
จากหน้าบ้านนางพะยอม  
พ่ึงสม ถึงบ้านนายคูณ  
แววศรี 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล.จาก 
หน้าบ้านนางพะยอม 
 พึ่งสมถึงบ้านนายคูณ  
 แววศรี  กว้าง 5 เมตร  

 980,000    ถนนคสล.จาก 
หน้าบ้านนาง 
พะยอม พึ่งสม 
ถึงบ้านนายคูณ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

81 

82 



ยาว 300 เมตร  แววศร ี
137 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กซอยบ้านนาย 
ประสิทธิ์ สอนจิตรถึงบ้าน 
นายไพรัตน์ ดีดสี  

เพ่ือใช้ในการ 
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยบ้านนาย 
ประสิทธิ์ สอนจิตรถึง 
บ้านนายไพรัตน์ ดีดสี  

 155,100    ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอย 
บ้านนาย 
ประสิทธิ์ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

   กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 65 เมตร  
หนา 0.15เมตร 

        

138 โครงการก่อสร้างถนน 
ลูกรังจากบ้านนางแบน 
 พรมเชียง ถึงบ้านนาย 
ชาติมงคล    แววศรี 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังจาก 
บ้านนางแบน พรมเชียง 
ถึงบ้านนายชาติมงคล 
 แววศรี 

 100,000    ถนนลูกรังจาก 
บ้านนางแบน  
พรมเชียง   
ถึงบ้านนายชาติ 
มงคล แววศรี 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

139 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
จากบ้านนายวิลัย ถึงถนน 
หมู่ 9ต าบลบ่อทอง  
 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล.จาก 
บ้านนายวิลัย ถึงถนน 
หมู่ 9ต าบลบ่อทอง  
กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 350 เมตร 

  910,000    ถนนคสล.จาก 
บ้านนายวิลัย 
 ถึงถนนหมู่ 9 
ต าบลบ่อทอง 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 



140 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านนาย 
ประสิทธิ์  สอนจิตรถึง 
บ้านนายไพรัตน์   ดีดสี  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล.ซอย 
บ้านนายประสิทธิ์   
สอนจิตรถึงบ้าน 
นายไพรัตน์   ดีดสี  
กว้าง 4 เมตร  
 ยาว 350 เมตร 

 445,000    ถนนคสล.ซอย 
บ้านนายประสิทธิ์   
สอนจิตรถึงบ้าน 
 นายไพรัตน์ ดีดสี 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

141 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
จากบ้านนายมานิตย์  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล.จาก 
บ้านนายมานิตย์   

   445,000  ถนนคสล.จาก 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 เกิดโภคาถึงบ้าน 
นางส าราญ  บุญเทียม  
 

 เกิดโภคาถึงบ้าน 
นางส าราญ  บุญเทียม 
กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 170 เมตร 

     บ้านนายมานิตย์   
เกิดโภคาถึงบ้าน 
นางส าราญ  
บุญเทียม 

ในการสัญจร  

142 โครงการก่อสร้างถนน 
พาราแอสฟัสท์คอนกรีต 
ซอยประปา หมู่ 20,9 
เชื่อต่อถึงหมู่ 14  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน 
ยางพาราดินซีเมนต์ 
ซอยประปา หมู่ 20,9 
เชื่อต่อถึงหมู่ 14 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร 

  5,700,000   ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่ใช้ถนนมี 
ความพ่ึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

83 

84 



143 โครงการก่อสร้างถนน 
ดินลูกรังบดอดแน่น 
สายทางจากแยกทุ่ง 
บ้านเก่าถึงบ้านนาย 
แดง สุนทรพจน์ 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนน 
ดินลูกรังจากแยกทุ่ง 
บ้านเก่าถึงบ้านนาย 
แดง สุนทรพจน์ 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 
สูง 30 ซม. 

  103,400   ถนน 
ดินลูกรังจาก 
แยกทุ่ง 
บ้านเก่าถึงบ้าน 
นายแดง 
 สุนทรพจน์ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

144          หมู่ที่ 21 
โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก 
บ้านนางเรณู จันทรสา 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก จากบ้านนาง 
เรณ ูจันทรส ถึงบ้าน 
นางวัง แก้วก าแพง  

89,000     ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจาก 
บ้านนางเรณู  
จันทรส ถึงบ้าน 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 ถึงบ้านนางวัง   
แก้วก าแพง 

 กว้าง 3 เมตร 
 ยาว 43 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

     นางวัง 
แก้วก าแพง 

  

145 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
บ้านนายสนธยา สาป้อง  
ถึงบ้านนาย 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
นายสนธยา  สาป้อง  
ถึงบ้านนาย 

229,000     ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
ซอยบ้าน 
นายสนธยา  

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 



แสน  เขียวทน  แสน  เขียวทน 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 87 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

 สาป้อง  

146 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยบ้าน 
นายสมคิด  ตั้งวรกุล 
 ถึงบ้านนางสุชีวา  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยบ้าน 
สมคิด ตั้งวรกุล ถึงบ้าน 
นางสุชีวา กว้าง 4 เมตร 
ยาว 59 เมตร 
หนา0.15 เมตร 

119,000     ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอย 
บ้านนายสมคิด 
 ตั้งวรกุล  

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
 

กองช่าง 

147 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางรอบหน้าหมู่ 
บ้านพร้อมรางระบายน้ า 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลาดยาง 
รอบหน้าหมู่บ้านพร้อม 
รางระบายน้ า  
ยาว 1,630เมตร 

  4,200,000   ถนนลาดยาง 
รอบหน้าหมู่บ้าน 
พร้อม 
รางระบายน้ า 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

148 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กข้างบ้าน 
นายดิเรก ชันพรมมา ถึง 
ที่ดินนายอ าไพ สีผึ้ง  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กข้างบ้านนาย 
ดิเรก ชันพรมมา 
ถึงท่ีดินนายอ าไพ สีผึ้ง  

 300,000.-    ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กข้าง 
บ้านนายดิเรก   
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

86 
85 



 ยาว 15 เมตร 
 กว้าง 3 เมตร 
 

149 โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง 
ท่อข้างบ้าน นายหลอด 
อุ่นแก้ว ถึงบ้าน 
น.ส.สงัด พืชเพียร 
  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อ 
ข้างบ้าน นายหลอด  
อุ่นแก้ว ถึงบ้านน.ส.สงัด 
 พืชเพียร  
ยาว 10 เมตร 
 

 30,000    ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กพร้อม 
วางท่อข้างบ้าน 
นายหลอด  
อุ่นแก้ว ถึงบ้าน 
น.ส.สงัด 
พืชเพียร 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

150 โครงการซ่อมแซมถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
บ้านนายมพดล ลันวงษา 
ถึงบ้านนายบ ารุง  
ลีพรมกัง  
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยบ้านนาย 
มพดล ลันวงษา ถึงบ้าน 
 นายบ ารุง ลีพรมกัง 
 ยาว 600  เมตร  
กว้าง 3 เมตร 

 1,170,000.-    ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอย 
บ้านนายมพดล 
 ลันวงษา ถึง 
บ้าน นาย            บ ารุง 
ลีพรมกัง 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

151 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลาดยาง    1,300,000.-  ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับ กองช่าง 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 ลาดยางจากปากทางเข้า  จากปากทางเข้าหมู่บ้าน      ถนนลาดยาง ความสะดวก  



หมู่บ้านถึงวัดเก่า 
 

ถึงวัดเก่า 
ยาว 500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  

จากปากทางเข้า 
หมู่บ้านถึงวัดเก่า 
  

ในการสัญจร 

152 โครงการก่อสร้าง 
ถนนลูกรัง 
สายเลียบคลองยาง 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังสาย 
เลียบคลองยาง กว้าง 5 
 เมตร ยาว 660 เมตร 

   924,000.-  ถนนลูกรังสาย 
เลียบคลองยาง 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

153 โครงการติดตั้งป้ายบอก 
ชื่อซอย/ถนน/ 
ป้ายบอกทาง/ 
สถานที่ส าคัญ  

เพ่ือจ้างเหมาจัด 
ท าป้ายซอย/ถนน 
ป้ายบอกทาง/ 
สถานที่ส าคัญใน 
เขตพ้ืนที่ 

ติดตั้งป้ายชื่อ 
ซอยถนน/ป้ายบอกทาง 
สถานที่ส าคัญ   
 

   100,000  จ านวนหมู่บ้าน 
ที่ติดตั้งป้าย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในเดินทางและ 
ทราบข้อมูลได้ 
อย่างชัดเจน 

กองช่าง 

154           หมู่ที่ 22 
โครงการซ่อมแซมถนน 
ลูกรังบ้านนางสมใจ  
อรุณเจริญ 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
บ้านนางสมใจ  
อรุณเจริญ  
ถึงหนองปลาไหล 

60,000     ถนนลูกรัง บ้าน 
นางสมใจ  
อรุณเจริญ ถึง 
หนองปลาไหล 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

155 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ลูกรัง สายบ้านหนองรีถึง 
บ้านเลียบ  

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  
สายบ้านหนองรีถึง 
บ้านเลียบ  
 
 

184,900     ถนนดินลูกรัง  
สายบ้านหนองรี 
ถึงบ้านเลียบ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

87 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

156 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากหน้าบ้านหมอวราภร 
 ถึงสามแยกหนอง 
ปลาไหลเผือก  
 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก จากหน้า 
บ้านหมอวราภร ถึงสาม 
แยกหนองปลาไหลเผือก  
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 470,900    ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจาก 
หน้าบ้านหมอ 
วราภร ถึงสาม 
แยกหนอง 
ปลาไหลเผือก 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

157 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางบ้านหมอวราภร 
ถึงสามแยก 
หนองปลาไหลเผือก 
 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านหมอวราภรถึงสาม 
แยกหนองปลาไหลเผือก 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว700 เมตร 

   2,275,000  ถนนลาดยาง 
บ้านหมอวราภร 
ถึงสามแยก 
หนองปลาไหล 
เผือก 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

158 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
จากบ้านนายอมร 
แซ่ม้าถึง 
สามแยกหนอง 
ปลาไหลเผือก 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนคสล.จาก 
บ้านนายอมรแซ่ม้าถึง 
สามแยกหนอง 
กว้าง 5 เมตร 
 ยาว700 เมตร 

   2,275,000  ถนนคสล.จาก 
บ้านนายอมร 
แซ่ม้า 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

1159 โครงการซ่อมแซมถนนดิน เพ่ือใช้ในการสัญจร ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง    1,000,000  ถนนดินลูกรัง ประชาชนได้รับ กองช่าง 

88 



ลูกรังบ้านนางสมใจ 
อรุณเจริญ ถึงหนอง 
ปลาไหลเผือกพร้อม 

บ้านนางสมใจ 
อรุณเจริญ ถึงหนอง 
ปลาไหลเผือก 

บ้านนางสมใจ 
อรุณเจริญ 
ถึงหนองปลา 

ความสะดวก 
ในการสัญจร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 วางท่อระบายน้ า 
 

 พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ า 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 600เมตร 

     ไหลเผือก   

160 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ลูกรังรอบด้านข้าง  
รพสต.เมืองเก่า 
เพ่ือกันเป็นแนวเขต 

เพ่ือใช้ในการสัญจร ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
รอบด้านข้าง 
รพสต.เมืองเก่า 

  1,500,000   ถนนดินลูกรัง 
รอบด้านข้าง 
รพสต.เมืองเก่า 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

162 โครงการสนับสนุนก่อ 
สร้างโรงเรือนนวดแผน 
โบราณของโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลเมืองเก่า 

เพ่ือส่งเสริมรายได้ 
ในชุมชน 

สนับสนุนก่อ 
สร้างโรงเรือน 
นวดแผนโบราณของ 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลเมืองเก่า 

  800,000   โรงเรือนนวด 
แผนโบราณของ
โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลเมืองเก่า 

ประชาชนได้รับ 
อาชีพเสริม 

ส านักปลัด 

163 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ 
ที่ท าการอบต.เมืองเก่า 

เพ่ือความปลอดภัย ก่อสร้างรั้วรอบท่ีท าการ 
อบต.เมืองเก่า 

  1,000,000   รั้วรอบท่ีท าการ 
อบต.เมืองเก่า 

มีความปลอดภัย 
ในทรัพย์สินของ 

กองช่าง 



ราชการ 
164 โครงการก่อสร้างโรงจอด 

รถในอบต.เมืองเก่า 
เพ่ือความเป็นระเบียน 
 

ก่อสร้างโรงจอด 
รถในอบต.เมืองเก่า 

  1,500,000   ก่อสร้างโรงจอด 
รถใน 
อบต.เมืองเก่า 

รักษาทรัพย์สิน 
ของทางราชการ 

กองช่าง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

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 ซ่อมแซมระบายน้ า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1           หมู่ที่ 1 
โครงการวางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนายสี 
เงิน  น้ าจันทร์  

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ าพร้อม 
บ่อพักซอยบ้านนายสี  
เงินน้ าจันทร์  
 

420,000     ท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก 
ซอยบ้านนายสี  
เงินน้ าจันทร์ 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

90 

89 



2 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ า คสล.รูปตัวยู หน้าบ้าน  
นายค าพอ ทุ่งโสภา ถึงบ้าน  
นางราตรี มิตรแท้  
 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.รูปตัวยู หน้าบ้าน  
นายค าพอ  ทุ่งโสภา  
ถึงบ้านนางราตรี 
 มิตรแท้ ขนาดปาก 
กว้าง  0.60 เมตร  
ยาว 55.00 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร  
 

 178,000     รางระบายน้ า  
คสล.รูปตัวยู  
หน้าบ้านนาย 
ค าพอ  ทุ่งโสภา 
 ถึงบ้าน 
นางราตรี 
 มิตรแท้ 
 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

3 โครงการลอกรางระบายน้ า 
ภายในหมู่บ้าน 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ลอกรางระบาย 
น้ าภายในหมู่บ้าน 

  100,000   รางระบาย 
น้ าภายในหมู่บ้าน 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอย
บ้านนางบุญส่ง รักชาติ 
ติดถนนราชพัสดุ 
 
 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอยบ้านนางบุญส่ง 
 รักชาติ ติดถนน 
ราชพัสดุ 

 500,000.-    รางระบายน้ า 
ซอยบ้านนาง 
บุญส่ง  รักชาติ 
ติดถนนราชพัสดุ 
ซอยบ้านนาง 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 



 
 

บุญส่ง  รักชาติ 
ติดถนนราชพัสดุ 

5           หมู่ที่ 2 
โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าจากบ้านนางระเบียบ  
บุปชาติ ถึงบ้านนางอุบล  
บุญมี  

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
จากบ้านนางระเบียบ 
 บุปชาติ ถึงบ้านนาง 
อุบล บุญมี  
ยาว 250 เมตร  

  900,000   รางระบายน้ า 
จากบ้านนาง 
ระเบียบ บุปชาติ  

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าจากบ้านนางอ าไพย์  
ถึงบ้านนางเดือน แสนวันนา 
 
 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
จากบ้านนางอ าไพย์  
ถึงบ้านนางเดือน  
แสนวันนา 
 ยาว 200 เมตร 

  660,000   รางระบายน้ า 
จากบ้านนาง 
อ าไพย์ ถึงบ้าน 
นางเดือน  
แสนวันนา 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ศศล. 
รูปตัวยู จากบ้าน นางนวน 
พวงชัย ถึงบ้านนาง วิชัย 
 อ่อนจันทร์  
 
 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ศศล. รูปตัวยู จากบ้าน 
 นางนวน พวงชัย  
ถึงบ้านนางวิชัย 
อ่อนจันทร์ กว้าง 0.60 
 เมตร ยาว 57. เมตร 

 184,800    รางระบายน้ า  
ศศล.รูปตัวยูจาก 
บ้าน นางนวน 
พวงชัย ถึงบ้าน 
นางวิชัย 
อ่อนจันทร์ 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

91 
92 



 ลึก 0.50 เมตร 
8        หมู่ที่ 3 

โครงการวางท่อระบายน้ า 
บ้านนางเลียม  แก้วคุณ ถึง 
บ้านอบต.ชูเกีรติ 
 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ า 
บ้านนางเลียม  แก้วคุณ 
 ถึงบ้านอบต.ชูเกีรติ 
 

 150,000    ท่อระบายน้ า 
บ้านนางเลียม 
 แก้วคุณ 
 ถึงบ้าน 
อบต.ชูเกีรติ 
 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

9       หมู่ที่ 4 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ศศล.
รูปตัวยูจากถนนซอยข้าง 
วัดศรีบุญเรืองไปถึงบ้าน 
 นายสมยา ตรึกตรอง  

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
 ศศล.รูปตัวยูจากถนน 
ซอยข้างวัดศรีบุญเรือง 
ไปถึงบ้านนายสมยา  
ตรึกตรอง 
 กว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 155 เมตร 
ลึก 0.50 

 487,000    รางระบายน้ า 
 ศศล.รูปตัวยู 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

10 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าจากหอพัก3บีถึงบ้านนาง 
บัวเหรียญ ชันยา ฝั่งหมู่4 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
จากหอพัก3บีถึงบ้าน 
นางบัวเหรียญ ชันยา 

   3,200,000  รางระบายน้ า 
จากหอพัก3บีถึง 
บ้านนางบัวเหรียญ 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 

กองช่าง 



  ฝั่งหมู4่ กว้าง0.50 เมตร 
ยาว 1000 เมตร  

 ชันยาฝั่งหมู่4 เกิดน้ าท่วมขัง 

11             หมู่ที่ 5 
โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าจากหน้าบ้าน สมาชิก 
 อบต.ทุเรียน อนุกิจ 
  

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
จากหน้าบ้าน สมาชิก  
อบต.ทุเรียน อนุกิจ 
กว้าง 0.70 เมตร 
 ยาว 150 เมตร 

 487,800    รางระบายน้ า 
 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

12 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ลอกทางเส้นหน้าบ้านนาย 
เทียนชัย พากองถึงหมู่ที่ 6 
และหมู่ท่ี 19 
 
 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ าลอก 
ทางเส้นหน้าบ้านนาย 
เทียนชัย พากองถึง 
หมู่ที่ 6และหมู่ท่ี 19 
ขนาดท่อ1 เมตร 2 จุด  
ขนาด 0.60เมตร 2 จุด 

 200,000    วางท่อระบายน้ า 
ลอกทางเส้นหน้า 
บ้านนายเทียนชัย 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ า ศศล.รูปตัวยูจากแยก 
บ้านนายอ านาจ พระอามาตย์ 
ไปทางท่อระบายน้ า  
หน้าอบต.เมืองเก่า 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ศศล.รูปตัวยูจากแยก 
บ้านนายอ านาจ 
พระอามาตย์ ไปทางท่อ 
ระบายน้ าหน้า 

 487,000    รางระบายน้ า  
ศศล.รูปตัวยู 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

93 

103 

94 



   อบต.เมืองเก่ากว้าง0.60 
 เมตร ยาว 155 เมตร 
 ลึก 0.50 เมตร 

        

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าจากหน้า
ศูนย์อ านวยการหมู่บ้านถึงทางแยกหน้า
อุโบสถวัดแก้วฟ้ารังษี  

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
จากหน้าศูนย์อ านวยการหมู่บ้าน
ถึงทางแยกหน้าอุโบสถ 
วัดแก้วฟ้ารังษี กว้าง1 
 เมตรยาว 300 เมตร 

  720,000   ท่อระบายน้ า 
จากหน้าศูนย์ 
อ านวยการหมู่ 
บ้านถึงทางแยก 
หน้าอุโบสถ 
วัดแก้วฟ้ารังษี  

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างท่อระบาย 
น้ าจากแยกหมู่ที่ 19ถึงหน้า 
บ้านนายเทียนชัย  พากอง  

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
จากแยกหมู่ที่ 19ถึง 
หน้าบ้านนายเทียนชัย 
พากอง  กว้าง 1 เมตร 
ยาว700 เมตร 

  1,600,000   ท่อระบายน้ า 
จากแยกหมู่ที1่9 
ถึงหน้าบ้าน 
นายเทียนชัย 
พากอง 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

16 โครงการรางระบายน้ าจาก 
บ้านนายปรีชา สัตตมีอาจ 
ถึงบ้านนายหอมจัน สนลา 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

รางระบายน้ าจากบ้าน 
นายปรีชา สัตตมีอาจ 
ถึงบ้านนายหอมจัน  
สนลากว้าง 50 ซม. 
ยาว  125 เมตร 

   450,000  รางระบายน้ า 
จากบ้านนาย 
ปรีชา  สัตตม ี
อาจถึงบ้านนาย 
หอมจัน สนลา 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 



 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

17 โครงการรางระบายน้ าจาก 
บ้านนายอ าพร สนลา ถึงบ้าน 
นายติม  ลันวงษา 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

รางระบายน้ าจากบ้าน 
นายอ าพร สนลาถึงบ้าน 
นายติม ลันวงษา 
กว้าง 50 ซม. 
ยาว  125 เมตร 

   450,000  รางระบายน้ า 
จากบ้านนาย 
อ าพร สนลาถึง 
บ้านนายติม 
ลันวงษา 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

18           หมู่ที่ 6 
โครงการก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ าจากแทงค์ประปา 
หลังแขวงเชื่อมต่อท่อเดิม  
 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างวางท่อระบาย 
น้ าจากแทงค์ประปาหลัง 
แขวงเชื่อมต่อท่อเดิม  
ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 80ซม. 
ยาว 100 เมตร 

 320,000    ท่อระบาย 
น้ าจากแทงค์ 
ประปาหลัง 
แขวงเชื่อมต่อ 
ท่อเดิม  

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

19              หมู่ที7่ 
โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าจากสระน้ าวัดเก่าถึง 
โบสถ์วัดเก่า 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
จากสระน้ าวัดเก่า 
ถึงโบสถ์วัดเก่า 
ยาว 200เมตร 

 660,000    รางระบายน้ า 
จากสระน้ าวัดเก่า 
ถึงโบสถ์วัดเก่า 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าซอยบ้านนางบุญชู  

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอยบ้านนางบุญชู  

  330,000   รางระบายน้ า 
ซอยบ้านนาง 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 

กองช่าง 
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แก้วพันมา 
 

แก้วพันมา 
ยาว100เมตร 

บุญชู แก้วพันมา ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

21          หมู่ที่ 8 
โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าชนิดรูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
กรอบเหล็กต่อจากเทศบาล 
หน้าหมู่บ้านกบินทร์ถึงบ้าน 
อาจารย์ทรงชัย  คงเงิน 
 
 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ชนิดรูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
กรอบเหล็กต่อจาก 
เทศบาลหน้าหมู่บ้าน 
กบินทร์ถึงบ้าน 
อาจารย์ทรงชัย  คาเงิน 
ยาว 400 เมตร 

   1,472,000  ระบายน้ าชนิด 
รูปตัวยูพร้อม 
ฝาปิดกรอบเหล็ก 
ต่อจากเทศบาล 
หน้าหมู่บ้าน 
กบินทร์ถึงบ้าน 
อาจารย์ทรงชัย 
คงเงิน 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

22              หมู่ที่ 9 
โครงการก่อสร้างประตูปิด- 
เปิด ระบายน้ าคลองกุดตาแอ 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างประตู ปิด-เปิด 
ระบายน้ าคลองกุด 
ตาแอ 

  500,000   ประตู ปิด-เปิด 
ระบายน้ าคลอง 
กุดตาแอ 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าเส้นบ้านนางบัวผัน 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบาย 
น้ าเส้นบ้านนางบัวผัน 

   1,280,000  รางระบายน้ า 
เส้นบ้านนาง 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 

กองช่าง 
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 แคนดอกถึงบ้านนายสมจิตร 
 สาเจริญ  
 
 

 แคนดอกถึงบ้านนาย 
สมจิตร  สาเจริญ  
กว้าง0.50 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

บัวผัน แคนดอก 
ถึงบ้าน 
นายสมจิตร  
สาเจริญ  

ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

24         หมู่ที่ 10 
โครงการก่อสร้างรางน้ ากลาง 
หมู่บ้าน  

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางน้ า 
กลางหมู่บ้านขนาด0.70 เมตร  
ยาว 145 เมตร  

537,000     รางน้ า 
กลางหมู่บ้าน 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ า คสล. ข้างบ้านนายสมพร  
ค าขจร ถึงเส้น  
รร.อนุบาลกบินทร์บุรี  
พร้อมวางท่อพัก คสล. 
 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.ข้างบ้านนายสมพร 
ค าขจร ถึงเส้น รร. 
อนุบาลกบินทร์บุรี   
ขนาดศก.0.60เ 
มตร* 1.00เมตร  
จ านวน 58 ท่อน 

 168,000    รางระบายน้ า 
คสล. 
ข้างบ้านนาย 
สมพรค าขจร  

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

26          หมู่ที่12 เพ่ือป้องกันการ ก่อสร้างรางระบายน้ า  138,000    รางระบายน้ า น้ าได้รับการ กองช่าง 



โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ า คสล. ข้างถนนทางหลวง 
แผ่นดิน หมายเลข 33 (เดิม) 
 ถึงหนองปลาแขยง  
 

เกิดปัญหาน้ าท่วม  คสล. ข้างถนนทาง 
หลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 33 (เดิม) 
 ถึงหนองปลาแขยง  
ท่อน พร้อมวางท่อพัก  
คสล. จ านวน 10 บ่อ 
ขนาด ศก.0.30เมตร 
*1.00 เมตร  
จ านวน 157ท่อน 

 คสล.ข้างถนน 
ทางหลวงแผ่นดิน 
 หมายเลข 33 
 (เดิม) ถึงหนอง 
ปลาแขยง 

ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

27 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าชนิดรูปตัวยูจากทางรถไฟ 
ข้างบ้านนางชื่นกลม  
พูนทรัพย์ ถึงถนนสาย 
33 เดิม 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
 ชนิดรูปตัวยู จากทาง 
รถไฟข้างบ้านนาง 
ชื่นกลม พูนทรัพย์   
ถึงถนนสาย 33 เดิม 
ยาว 400 เมตร 
 กว้าง 4 เมตร   

  1,320,000   รางระบายน้ า 
 ชนิดรูปตัวย ู

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

28 โครงการซ่อมแซมรางระบาย เพ่ือป้องกันการ ซ่อมแซมรางระบายน้ า  360,000    รางระบายน้ า น้ าได้รับการ กองช่าง 
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น้ าจากบ้านนางสมพิส 
น้อยอนันต์ สุดเขต 
อบต.เมืองเก่า 

เกิดปัญหาน้ าท่วม จากบ้านนางสมพิส 
 น้อยอนันต์ สุดเขต 
อบต.เมืองเก่า 

จากบ้านนาง 
สมพิส น้อย 
อนันต์  สุดเขต 

ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

29           หมู่ที่ 14 
โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ า คสล.หมู่ที1่4 ทางบ้าน 
นางบัวพันธ์ ถึงหน้าบ้าน 
นางนิภาวรรณ 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.หมู่ที1่4 ทางบ้าน 
นางบัวพันธ์ ถึงหน้าบ้าน 
นางนิภาวรรณ 

342,346     รางระบายน้ า 
คสล. 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างประตู 
บังคับน้ ากุดกระด้งค้างหมู่14 
(ถนนลาดดยาง) 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างประตูบังคับน้ า 
กุดกระด้งค้างหมู1่4 
(ถนนลาดดยาง) 

 300,000    ประตูบังคับน้ า 
กุดกระด้งค้าง 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

31         หมู่ที่ 16 
โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าชนิดตัวยู ซอยบ้าน 
นายบุญส่ง สารามา 
 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ชนิดตัวยู ซอยบ้าน 
นายบุญส่ง สารามา  
ยาว 57 เมตร 
 

   200,000  รางระบายน้ า 
ชนิดตัวยู 
ซอยบ้าน 
นายบุญส่ง 
สารามา  

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 



32 โครงการวางท่อระบายน้ า 
จากบ้านน.ส.พรวิลัย  
กองวิเศษ ถึงหน้าบ้าน 
นางทองใบ วงค์มนต์  
 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ าจาก 
บ้านน.ส.พรวิลัย  
กองวิเศษ ถึงหน้าบ้าน 
นางทองใบ วงค์มนต์  
ระยะทาง 180 เมตร 

   500,000  ท่อระบายน้ า 
จากบ้านน.ส. 
พรวิลัย กองวิเศษ 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

33           หมู่ที่ 17 
โครงการวางท่อระบายน้ า 
จากบ้านนางศรีมาลาด่าน 
แจ้งแดงถึงบ้านนายศิลา 
ศรีทองแดง 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ าจาก 
บ้านนางศรีมาลา 
ด่านแจ้งแดงถึงบ้านนาย 
ศิลา ศรีทองแดง 
ยาว 1,500เมตร 

   6,000,000  ท่อระบายน้ า 
จากบ้านนาง 
ศรีมาลา 
ด่านแจ้งแดง 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

34           หมู่ท1ี8 
โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ า คศล.รูปตัวยูซอยบ้านนาย 
สมชาย ลันวงษา ถึงบ้านนาง 
ประสิทธิ์ ธรรมมะ  

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
 คศล.รูปตัวยูซอยบ้าน 
นายสมชาย ลันวงษา 
 ถึงบ้านนางประสิทธิ์  
ธรรมมะ   
 

 251,000    รางระบายน้ า 
 คศล.รูปตัวยู 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

ที ่           โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

   กว้าง0.60เมตร 
ยาว 80 เมตร 

        

99 
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ลึก 0.50 เมตร 
35          หมู่ที่ 19 

โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าหน้าบ้านนายผัน  
อาสารอดถึงถนน 304 
  

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบาย 
น้ าหน้าบ้านนายผัน  
อาสารอด ถึงถนน 304 
 กว้าง 40เมตร  
ยาว 300 เมตร 

 840,000    รางระบาย 
น้ าหน้าบ้านนาย 
ผัน อาสารอด 
ถึงถนน 304 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าจากหน้าบ้านนายวิเชียร  
ผดุงสันต์ถึงห้องแถวนายบุญมี  
สุขเจริญ 
 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
จากหน้าบ้านนายวิเชียร ถึงห้อง
แถวนายบุญมี สุขเจริญ 
 กว้าง 40 เซนเมตร 
 ยาว 250เมตร 

 300,000    รางระบายน้ า 
 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าจากหน้าบ้านนางกัญญารัตน์ 
 ศิลา ถึงหน้าบ้านนายสุข  
จันสา 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
จากหน้าบ้าน 
นางกัญญารัตน์ 
 ศิลา ถึงหน้าบ้านนาย 
สุข จันสา กว้าง 4 เมตร  
ยาว 40 เมตร 

  130,000   รางระบายน้ า น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าหน้าบ้านนายเอกรัตน์  

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
หน้าบ้านนายเอกรัตน์ 

   960,000  รางระบายน้ า น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
 ไชยท า ถึงที่ดินนายบุญมี 

 สุขเจริญ  
 

 ไชยท า ถึงที่ดินนาย 
บุญมี สุขเจริญ 
กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 300 เมตร 

      ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

 

39          หมู่ที่ 20 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
หน้าบ้านนายภูมิ  เปรมศรี 
ถึงถนนสุวรรณศร สาย 33 
(เขตเทศบาลเมืองเก่า) 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ า 
หน้าบ้านนายภูมิ 
เปรมศรีถึงถนน 
สุวรรณศร สาย 33 
(เขตเทศบาลเมืองเก่า) 
กว้าง 4 เมตร 
ขนาด 0.60 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 

  5,100,000   วางท่อระบายน้ า 
หน้าบ้านนายภูมิ 
เปรมศรีถึงถนน 
สุวรรณศร 
 สาย 33 
 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

40         หมู่ที่ 21 
โครงการวางท่อระบายน้ า  
คสล.รูปตัวยู รอบหมู่บ้าน  
พร้อมฝาปิด  
พร้อมวางบ่อพัก คสล. 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยู รอบหมู่บ้าน  
พร้อมฝาปิด  
ขนาด ศก.0.30 
 เมตร*1.00เมตร 

 102,000 
 

   ท่อระบายน้ า  
คสล.รูปตัวย ู

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ า 

กองช่าง 

41 โครงการวางท่อระบายน้ า  
คสล. จากบ้านนายสูน  

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
 จากบ้านนายสูน 

 448,000    ท่อระบายน้ า 
 คสล. 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 

กองช่าง 
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นึกชอบ ถึงบ้านนายค า 
 รักสละ พร้อมวางบ่อพัก 

นึกชอบ ถึงบ้านนายค า 
 รักสละ พร้อมวางบ่อ 

ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 พร้อมวางบ่อพัก คสล.  พัก คสล. ขนาดศก.1.00 
เมตร*1.00 เมตร 

        

42 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าพร้อมบ่อพักหน้าบ้าน  
นางสุพรชัย ลบศรี รางตัวยู  
ถึงบ้านนางนงค์นุช กันมล 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
พร้อมบ่อพักหน้าบ้าน 
นางสุพรชัย ลบศรีราง 
ตัวยูถึงบ้านนางนงค์นุช 
 กันมล 
กว้าง30เซนติเมตร 
 ยาว 550 เมตร  

  1,375,000   รางระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก 
หน้าบ้าน 
นางสุพรชัย  
ลบศรี รางตัวยู 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
รางตัวยูน้ าข้างบ้านนางยุภา นวลกมล 
ถึงบ้าน นางสมัย นึกชอบ  
 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ตัวยู 
ข้างบ้านนางยุภา  
นวลกมลถึงบ้าน  
นางสมัย  นึกชอบ 
ขนาด 30 เซนติเมตร  
ยาว 200 เมตร 

   500,000  รางระบายน้ า 
ข้างบ้านนางยุภา 
 นวลกมล 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 

กองช่าง 
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44 โครงการวางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพักจากที่นายดี 
พืชเพียร ถึงถนนสายหลัก  
ม.21  
 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ าพร้อม 
บ่อพักจากที่นายดี 
พืชเพียร ถึงถนน 
สายหลัก กว้าง 3 ม. 
 

     วางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพักจาก 
ที่นายดีพืชเพียร 
 ถึงถนนสายหลัก  
ม.21  

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

45        หมู่ที่ 22 
โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าจากบ้านนายประดิษฐ์  
 พรมริยาถึงวัดเก่าหมู่ 22 
 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
จากบ้านนายประดิษฐ์  
 พรมริยาถึง 
วัดเก่าหมู่ 22 

   200,000  รางระบายน้ า 
จากบ้านนาย 
ประดิษฐ์  
 พรมริยา 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าชนิดตัวยูหน้าบ้าน 
ครูปราณี ศรีทน  
  
 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ชนิดตัวยูหน้าบ้าน 
ครูปราณี ศรีทน  ยาว  
300 เมตร 

    960,000 รางระบายน้ า 
ชนิดตัวยู 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. 
จากบ้านนางสมพิศ  ศรีทน 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  
คสล.จากบ้านนางสมพิศ 

 207,000    วางท่อ 
ระบายน้ าพร้อม 
บ่อพัก คสล. 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 

กองช่าง 



ถึงล ารางเหมืองข้างโรงแรม 
แสนสุข 

 ศรีทนถึงล ารางเหมือง 
ข้างโรงแรมแสนสุข 
ขนาดท่อ 0.40 เมตร 
307 ท่อน บ่อพักน้ า 
30 บ่อ 
ระยะทาง 331 เมตร 

จากบ้าน 
นางสมพิศ 
 ศรีทนถึงล าราง 
เหมือง 
ข้างโรงแรม 
แสนสุข 
 

เกิดน้ าท่วมขัง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1          หมู่ที่ 1 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่ 

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม 
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 

   100,000  ขยายเขตไฟฟ้า 
พร้อมติดตั้ง 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 

กองช่าง 
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พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
รายทางภายในหมู่บ้าน 

รายทางภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าแสงสว่าง 
รายทางภาย 

ทั่วถึง 

2             หมู่ที่ 2 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย 
บ้านผู้ใหญ่มัลลิกา ถึงบ้าน 
นายคะนอง ค้างเคน  
 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่ 

ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้าน ผู้ใหญ่
มัลลิกา ถึงบ้านนาย 
คะนอง ค้างเคน  
ขยายเขตไฟฟ้า 
3 ต้น ยาว 100 เมตร 

  300,000   ไฟฟ้าสายบ้าน 
ผู้ใหญ่มัลลิกา 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในหมู่บ้าน 
 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่ 

ขยายเขตไฟฟ้าจากหน้า 
บ้าน นายคะนองถึงแยก 
บ้านนายนุกุล แดงพยุง 
ยาว 100 เมตร 

   300,000  ขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4             หมู่ที่ 4 
โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ซอยบ้านหนองกะยอม 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่ 

ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน 
หนองกะยอม 
 

 380,000    ขยายเขตไฟฟ้า 
ซอยบ้าน 
หนองกะยอม 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

5 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสว่างรายทางสาธารณะ 
ภายในหมู่บ้าน 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่ 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
รายทางสาธารณะ 
ภายในหมู่บ้าน 

  300,000   ไฟฟ้าแสงสว่าง 
รายทาง 
สาธารณะ 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

6           หมู่ที่ 5 เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าจาก    100,000  ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนมี กองช่าง 



โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก 
บ้านนายพิชัย ดุจนาถึงอู่กิจ 
เจริญยนต์ 
 

ในพ้ืนที่ บ้านนายพิชัย ดุจนา 
ถึงอู่กิจเจริญยนต์ 
จ านวน 5 ต้น 

จากบ้านนาย 
พิชัย  ดุจนา 
ถึงอู่กิจเจริญยนต์ 

ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย 
บ้านนายละออง ภาค าถึง 
โรงฆ่าสัตว์เนาวรัตน์ 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่ 

ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน 
นายละออง ภาค าถึง 
โรงฆ่าสัตว์เนาวรัตน์ 

  300,000   ขยายเขตไฟฟ้า 
ซอยบ้านนาย 
ละออง ภาค า 
ถึงโรงฆ่าสัตว์ 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

8            หมู่ที่ 6 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
รายทางแบบแผงโซล่าเซลล์  
 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่ 

แสงสว่างรายทางแบบ 
แผงโซล่าเซลล์  
คุ้มทางโค้ง คุ้มบ้าน 
ผู้ช่วยนายอ านาจ   
คุ้มบ้านห้วย  4จุด 
ยาว 200 เมตร 

  150,000   ติดตั้งไฟฟ้าแสง 
สว่างรายทาง 
แบบแผงโซล่า 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

9          หมู่ที่ 9 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก 
บ้านนายสมรส ไพหารถึง 
บ้านวังสวนแตง 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่ 

ขยายเขตไฟฟ้าจาก 
บ้านนายสมรส ไพหาร 
ถึงบ้านวังสวนแตง 
 

   1,000,000  ขยายเขตไฟฟ้า 
จากบ้านนาย 
สมรส   ไพหาร 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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10 หมูที่ 14 
โครงการจ้างเหมาชุด 
ควบคุม 
ไฟส่องสว่างบนสะพานท่า 
ข่อยและสัญญาไฟกระพริบ 
โค้งข้ึน-ลงสะพานหมู่14 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่ 

จ้างเหมาชุดควบคุม 
ไฟส่องสว่างบนสะพาน 
ท่าข่อยและสัญญาไฟ 
กระพริบโค้งข้ึน- 
ลงสะพานหมู่14 

 200,000    ชุดควบคุม 
ไฟส่องสว่างบน 
สะพานท่าข่อย 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

11 โครงการขยายเขตสายส่ง 
ไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมติดตั้งไฟ 
ส่องสว่างจากหน้าวัดท่าข่อย 
ถึงบ้านพ.ต.สุนทร 
จันทราสินธุ์ 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่ 

ขยายเขตสายส่งไฟฟ้า 
แรงต่ าพร้อมติดตั้งไฟ 
ส่องสว่างจากหน้าวัด 
ท่าข่อยถึงบ้าน 
พ.ต.สุนทร จันทราสินธุ์ 

 80,000    สายส่งไฟฟ้า 
แรงต่ าพร้อม 
ติดตั้งไฟ 
ส่องสว่างจาก 
หน้าวัดท่าข่อย 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

12            หมู่ที่ 15 
โครงการขยายไฟฟ้าแสงสว่าง 
ภายหมู่บ้าน  

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่ 

ขยายไฟฟ้าแสงสว่าง 
ภายหมู่บ้าน 20 จุด  
 

 500,000    ไฟฟ้าแสงสว่าง ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

13           หมู่ที่ 16 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
ภายในหมู่บ้าน 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่ 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
ภายในหมู่บ้าน 
จ านวน 8 จุด 

 150,000    ไฟฟ้าแสงสว่าง 
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

14 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง   300,000   เสาไฟฟ้าแสง ประชาชนมี กองช่าง 



แสงสว่างรายทางแบบแผง 
โซล่าเซลล์หน้าบ้าน 
น.ส.พรวิลัย กองวิเศษ 
  

ในพ้ืนที่ รายทางแบบแผงโซล่า 
เซลล์หน้าบ้าน 
น.ส.พรวิลัย กองวิเศษ 
 จ านวน  1 ต้น 

สว่างรายทาง 
แบบแผงโซล่า 
เซลล์ 

ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

15          หมู่ที่ 18 
โครงการติดตั้งแสงสว่าง 
รายทางซอยบ้านนางจัน  
คิมมะบลถึงบ้านนายสมชาย  

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่ 

ติดดต้ังแสงสวา่งรายทาง 
ซอยบ้านนางจัน  
คิมมะบลถึงบ้านนาย 
สมชาย ศรีโสภา  

    150,000 แสงสว่างราย 
ทางซอยบ้าน 
นางจันคิมมะบล 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

16          หมู่ที่ 19 
โครงการขยายเขตเสาไฟฟ้า 
พร้อมสายไฟจากหน้าบ้าน 
นายไพธสาร สุขเกิด ถึงหน้า 
บ้านนายสุข จันสา   
พร้อมสายไฟฟ้า 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่ 

โครงการขยายเขต 
เสาไฟฟ้าพร้อมสายไฟ 
จากหน้าบ้านนาย 
ไพธสาร สุขเกิด ถึงหน้า 
บ้านนายสุข จันสา   
พร้อมสายไฟฟ้า 
จ านวน 5ต้น 

   350,000  เสาไฟฟ้าพร้อม 
สายไฟ 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
จากหน้าบ้านนายมานะ  
ขวัญใจ ถึงบ้านนายไพทูรย์  
กองจันดาพร้อมสายไฟ  
 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่ 

ขยายเขตไฟฟ้าจากหน้า 
บ้านนายมานะ ขวัญใจ 
 ถึงบ้านนายไพทูรย์  
กองจันดาพร้อมสายไฟ 
 จ านวน 10 ต้น 

  600,000   ไฟฟ้าจากหน้า 
บ้านนายมานะ 
 ขวัญใจ 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

18           หมู่ที่ 21 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
ภายในหมู่บ้าน หมู่21 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่ 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
ภายในหมู่บ้าน  
 

   400,000  ไฟฟ้าแสงสว่าง 
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

19          หมู่ที่ 22 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าข้าง 
ออกไปหนองปลาไหลเผือก 
 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่ 

ขยายเขตไฟฟ้าข้าง 
ออกไปหนอง 
ปลาไหลเผือก 

  500,000   ไฟฟ้าข้าง 
ออกไปหนอง 
ปลาไหลเผือก 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

20 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า 
ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ 
ทั้งต าบล 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่ 

ติดตั้งเสาไฟฟ้า 
ส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ 
ทั้งต าบล 
 

  3,000,000   เสาไฟฟ้าส่องสว่าง 
แบบโซล่าเซลล์ 
ทั้งต าบล 
 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

21 โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 
แสงพระอาทิตย์บริเวณ 
อาคาร อบต.เมืองเก่า 

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่าง 
ในพ้ืนที่และลดค่า 
ไฟฟ้าส านักงาน 
 

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 
แสงพระอาทิตย์บริเวณ 
อาคาร อบต.เมืองเก่า 

  1,000,000   ติดตั้งแผง 
โซล่าเซลล์ 
แสงพระอาทิตย์ 
บริเวณ 
อาคาร 
 อบต.เมืองเก่า 

ประชาชนมี 
ไฟฟ้าใช้อย่าง 
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 

108 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

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 ซ่อมแซม ปรับปรุง หอกระจายข่าว เสียงตามสายและเสียงไร้สาย  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1            หมู่ที่ 4 
โครงการติดตั้งเสียงตาม 
ภายในหมู่ 4 ทั้ง 2 ฝั่ง 
 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้รับข่าวสาร 
 

ติดตั้งเสียงตามภาย 
ในหมู4่ ทั้ง 2 ฝั่ง 
 

  200,000   เสียงตามภาย 
ในหมู4่ ทั้ง 2ฝั่ง 

ประชาชนได้ 
รับข่าวสาร 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2           หมู่ที่ 6 
โครงการติดตั้งเสียงตามเส้น 
แบบไร้สาย  

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้รับข่าวสาร 

ติดตั้งเสียงตามเส้นแบบ 
ไร้สาย จ านวน 2 จุด 
1.คุ้มบ้านห้วย  

  200,000   เสียงตามเส้น 
แบบไร้สาย  

ประชาชนได้ 
รับข่าวสาร 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



 2.คุ้มโนนกกกอก 
ระยะทาง 180 เมตร 

3        หมู่ที่ 12 
โครงการติดตั้งเสียงตาม 
สายภายในหมู่บ้าน  
 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับข่าวสาร 

ติดตั้งเสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้าน พร้อม 
ฮอร์นล าโพง 2จุด 
 

   500,000  เสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนได ้
รับข่าวสาร 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4          หมู่ที่ 14 
โครงการซ่อมแซมเสียงตาม 
สาย พร้อมติดตั้งฮอร์น 
 หมู่ที่ 14 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้รับข่าวสาร 

ซ่อมแซมเสียงตามสาย 
  พร้อมติดตั้งฮอร์น  
หมู่ที่ 14 
ระยะทาง  735 เมตร 

 53,200    เสียงตามสาย 
พร้อมติดตั้งฮอร์น  
 

ประชาชนได้ 
รับข่าวสาร 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

5 โครงการซ่อมแซมเสียง
ตามสาย(สายดรอปไลน์ 
1,000เมตร/ล าโพ 9 ตัว ) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้รับข่าวสาร 

ซ่อมแซมเสียงตามสาย
(สายดรอปไลน์ 1,000
เมตร/ล าโพ 9 ตัว ) 

 60,000    เสียงตามสาย 
(สายดรอปไลน์ 
 1,000เมตร 
/ล าโพ 9 ตัว ) 

ประชาชนได้ 
รับข่าวสาร 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

6       หมู่ที่ 16 

โครงการติดตั้งเสียงตาม

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้รับข่าวสาร 

ติดตั้งเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน พร้อม
ติดตั้งล าโพฮอร์น 

 150,000    ร้อยละของ
ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ 

ประชาชนได้ 
รับข่าวสาร 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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สายภายในหมู่บ้าน 
พร้อมติดตั้งล าโพฮอร์น  

ระยะทาง 700 เมตร 
ล าโพฮอร์นจ านวน 6 
ตัว 

พึงพอใจ 

7 โครงการปรับปรุงและ 
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 
ภายในหมู่บ้าน 
 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้รับข่าวสาร 

ปรับปรุงและซ่อมแซม 
หอกระจายข่าวภาย 
ในหมู่บ้าน 
 

 150,000    หอกระจายข่าว 
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้ 
รับข่าวสาร 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                                            1.5  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาสาธารณประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1            หมู่ที่ 3 เพ่ือส่งเสริมให้ ก่อสร้างหลังตลาด 2,376,500     สร้างหลังตลาด ประชาชนมี กองช่าง 



โครงการก่อสร้างหลังตลาด ประชาชนมีอาชีพ 
และเพ่ิมรายได้ 

รายได้ 

2 โครงการก่อสร้างโดมอาคาร
เอนกประสงค์วัดศรีษะเมือง 
 
 

เพ่ือใช้การจัดกิจ 
กรรมภายในหมู่บ้าน 
และหมู่บ้านใกล้ 
เคียง 

ก่อสร้างโดมอาคารอเนก 
ประสงค์วัดศรีษะเมือง 

  1,000,000   โดมอาคารอเนก 
ประสงค์ 
วัดศรีษะเมือง 

ประชาชนมีโดม 
ไว้ใช้ในการจัด 
งานต่างๆ 

กองช่าง 

3           หมู่ที่ 6 
โครงการต่อเติมศาลา 
เอนกประสงค์หมู่บ้าน  

เพ่ือใช้ในการจัดการ 
ประชุมและในการ 
จัดงานต่างๆ 
 

ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 
บ้าน-กิจกรรมต่อเติมชายคา 
-ปูกระเบื้องพ้ืน 
-ติดตั้งประตู้ม้วน 

  100,000   ศาลาอเนก 
ประสงค์หมู่บ้าน 
-กิจกรรมต่อเติม 
ชายคา 
-ปูกระเบื้องพ้ืน 
-ติดตั้งประตู้ม้วน 

ประชาชนมี 
สถานที่จัดงาน 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4          หมู่ที่ 8 
โครงการส ารวจที่ดิน 
สาธารณประโยชน์  

เพ่ือจัดหาที่ดินใช้ 
ประโยชน์กับทาง 
ราชการ 

ส ารวจที่ดินสาธารณ 
ประโยชน์ ประมาณ 
4ไร่ 

  20,000   ร้อยละของประ 
ชาชนมีความ 
พ่ึงพอใจในการ 
ได้รับประโยชน์ 
จากที่ดิน 

ประชาชนได้มี 
สถานที่ในการ 
จัดกิจกรรมและ 
พัฒนาการต่างๆ 

 

5        หมู่ที่ 10 เพ่ือใช้การจัดกิจ ปรับปรุงต่อเติมศาลา  300,000    ประชาชนมี ประชาชนมี กองช่าง 
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โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ในหมู่บ้าน 
 

กรรมภายในหมู่บ้าน 
และหมู่บ้านใกล้ 
เคียง 

อเนกประสงค์ในหมู่บ้าน 
 

ศาลาอเนก 
ประสงคใ์ช้ใน 
การจัดงาน 

สถานที่จัดงาน 

6        หมู่ที่ 12 
โครงการก่อสร้างที่พัก 
ศาลาริมทาง 

เพ่ือจ้างเหมาก่อ 
สร้างที่พักผู้โดยสาร 
ส าหรับการสัญจร 
ของประชาชนให้ได้ 
มาตรฐานปลอดภัย 
และเป็นระเบียบ 
ด้านสัญจร 

ก่อสร้างที่พักศาลา 
ริมทางถนนสาย 33 
สายเก่า 

   150,000  จ านวนที่พักผู้ 
โดยสารในเขต 
อบต.เมืองเก่า 

ประชาชนมีที่พัก 
ผู้โดยสารได้ 
กันฝนกันแดด 

กองช่าง 

7         หมู่ที่14 
โครงการปรับปรุงก่อสร้าง 
บ้านพัก พนักงานสูบน้ า  
หมู่ที่ 14 

เพ่ือจ้างเหมา 
ปรับปรุงก่อสร้าง 
บ้านพัก 

ปรับปรุงก่อสร้างบ้านพัก 
พนักงานสูบน้ า  
หมู่ที่ 14 

 500,000    พนักงานสูบ 
น้ ามีความพ่ึง 
พอใจ 

พนักงานสูบ 
น้ ามีบ้านพัก 
ที่ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการก่อสร้างศูนย์  
เรียนรู้ 
ศาสตร์ของพระราชา ม.5 

เพ่ือจ้างเหมา 
ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ 

ก่อสร้างศูนย์ เรียนรู้ 
ศาสตร์ของพระราชา  
ม.5,16 

   500,000  ร้อยละของ 
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชน 
มีสถานที่ศึกษา 
ทฤษฎีใหม่ตาม 

กองช่าง 



แนวทางรัชกาล 
ที่ 9 

9 โครงการสนับสนุนก่อสร้าง 
ศูนย์นวดสุขภาพ 
รพสต.เมืองเก่า 

เพ่ือจ้างเหมา 
ก่อสร้าง 
ศูนย์นวดสุขภาพ 
รพสต.เมืองเก่า 

สร้างศูนย์นวดสุขภาพ 
รพสต.เมืองเก่า 

  500,000   ร้อยละของ 
ประชาชนที่ได้ 
รับบริการมีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนมี 
ศูนย์นวดสุขภาพ 
 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
        2.1 สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมรายได้  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
 แผนงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช 
ผักปลอดสารพิษ 
(อุดหนุนเกษตรอ าเภอ) 

เพ่ือให้เกษตรกร 
มีพืชผักที่ปลอดภัย 
ไว้บริโภค 

ประชากรมีความรู้ 
ในการปลูกพืชผัก 
ปลอดสารพิษ 

  50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ 
ประชาชน 
มีผักปลอดสาร 
พิษรับประทาน 

ประชาชนมีผัก 
ปลอดสารพิษ 
ไว้รับประทาน 
และมีรายได้เพ่ิม 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการ 
ผลิตพันธ์ข้าวชุมชน 
 
 
 
 
 

เพ่ือสมทบงบ 
ประมาณการผลิต 
พันธ์ข้าวชุมชน 
สวัสดิการชุมชนให้มี 
ระบบการบริหาร 
งานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมถ่าย 
ทอดเทคโนโลยี 
 

  150,000 150,000 150,000 ระดับความ 
ส าเร็จของ 
กลุ่มการผลิต 
พันธ์ข้าวชุมชนที่ 
สมารถบริหาร 
จัดการตนเองได้ 

ประชาชนได้รับ 
ความรู้เกี่ยวกับ 
พันธุ์ข้าว 

ส านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมการผลิต 
พันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ดี 

เพ่ือส่งเสริมการผลิต 
พันธุ์มันส าปะหลัง 

จัดอบรมวิธีเพาะ 
 พันธุ์มันส าปะหลัง 

  100,000 100,000 100,000 ระดับความ 
ส าเร็จของผู้เข้า 

ประชาชนได้รับ 
ความรู้เกี่ยวกับ 

ส านักปลัด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน 



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
         รับการอบรม 

 
พันธุ์มัน 
ส าปะหลัง 

 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพ  
บ้านม่วง 
 

เพ่ือสมทบงบ 
ประมาณอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพ  
บ้านม่วงสวัสดิการ 
ชุมชนให้มี 
ระบบการบริหาร 
งานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชนพัฒนา 
อาชีพ บ้านม่วง 
 

  200,000   ระดับความ 
ส าเร็จของ 
อาชีพ 
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพ 
บ้านม่วงที่ 
สมารถบริหาร 
จัดการตนเองได้ 

ส่งเสริมอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชนพัฒนา
อาชีพ บ้านม่วง 
สามารถบริหาร 
จัดการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพ 
 
 
 
 
 

เพ่ือสมทบงบ 
ประมาณส่งเสริม 
อาชีพวิสาหกิจชุมชน 
พัฒนาอาชีพสวัสดิ 
การชุมชนให้มีระบบ 
การบริหารงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชน 
พัฒนาอาชีพ 
ต าบลเมืองเก่า 

   200,000  ระดับความ 
ส าเร็จของ 
ส่งเสริมอาชีพ 
วิสาหกจิชุมชน 
พัฒนาอาชีพที่ 
สมารถบริหาร 
จัดการตนเองได้ 

ส่งเสริมอาชีพ 
วิสาหกจิชุมชน 
พัฒนาอาชีพ 
สามารถบริหาร 
จัดการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

6 โครงการตลาดกล้าพันธุ์ไม้ 
นานพันธุ์หนองปลาแขยง 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ 
ให้กับประชาชน 

ตลาดกล้าพันธุ์ไม้ 
นานพันธุ์หนอง 

  100,000   ระดับความ 
ส าเร็จของ 

ประชาชนที่เข้า 
ร่วมมีรายได้เพ่ิม 

ส านักปลัด 
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 ปลาแขยง ตลาดกล้าพันธ์ไม้  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
ต าบลเมืองเก่า 
 

เพ่ือสมทบงบ 
ประมาณกลุ่มอาชีพ 
ต าบลเมืองเก่าให้มี 
ระบบการบริหารงาน 
ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
ต าบลเมืองเก่า 
 

  210,000   ระดับความ 
ส าเร็จของ 
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
ต าบลเมืองเก่า 
ที่สมารถบริหาร 
จัดการตนเองได้ 

สนับสนุนกลุ่ม 
อาชีพ 
ต าบลเมืองเก่า 
สามารถบริหาร 
จัดการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

8 โครงการฝึกอบรมและ 
ส่งเสริมอาชีพในต าบล 
เมืองเก่า 

เพ่ือส่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ฝึกอบรมและ 
ส่งเสริมอาชีพในต าบล 
เมืองเก่า 

  210,000   จ านวนผู้เข้ารับ 
การอบรม 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

ผู้เข้ารับการ 
อบรมได้พัฒนา 
คุณภาพชีวิตและสามารถ 
ดูแลตัวเองได้ 
อย่างมีประสิทธิ 
ภาพ 

ส านักปลัด 

9 โครงการธนาคารตลาดนัด 
ขยะชุมชนต าบลเมืองเก่า 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้ 
กับประชาชน 

ประชาชนที่เข้าร่วม 
โครงการธนาคาร 
ตลาดนัดขยะชุมชน 
ต าบลเมืองเก่า 

  20,000   จ านวนประชาชน 
ที่เข้าร่วม 

ประชาชนที่เข้า 
ร่วมมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 
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10 โครงการขอรับสนับสนุน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

เพ่ือสมทบงบ 
ประมาณส่งเสริม 
อาชีพวิสาหกิจชุมชน 
ให้มีระบบการบริหาร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชน 
ต าบลเมืองเก่า 

 200,000    ระดับความ 
ส าเร็จของ 
ส่งเสริมอาชีพ 
วิสาหกจิชุมชน 
พัฒนาอาชีพที่ 

ส่งเสริมอาชีพ 
วิสาหกจิชุมชน 
พัฒนาอาชีพ 
สามารถบริหาร 
จัดการได้อย่าง 

ส านักปลัด 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

         สมารถบริหาร 
จัดการตนเองได้ 

มีประสิทธิภาพ  

11 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
ครัวเรืองต าบลเมืองเก่า 

เพ่ือส่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมอาชีพครัว 
ต าบลเมืองเก่า 

  50,000   จ านวนผู้เข้ารับ 
การอบรม 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

ผู้เข้ารับการ 
อบรมได้พัฒนา 
คุณภาพชีวิตและ 
สามารถดูแล 
ตัวเองได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

12 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว 
ต าบลเมืองเก่า 

เพ่ือสมทบงบ 
ประมาณการผลิต 
พันธ์ข้าวชุมชน 
สวัสดิการชุมชนให้มี 

จัดอบรมถ่าย 
ทอดเทคโนโลยี 
 

  400,000   ระดับความ 
ส าเร็จของ 
กลุ่มการผลิต 
พันธ์ข้าวชุมชนที่ 

ประชาชนได้รับ 
ความรู้เกี่ยวกับ 
พันธุ์ข้าว 

ส านักปลัด 



ระบบการบริหาร 
งานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

สมารถบริหาร 
จัดการตนเองได้ 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

2.2 สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการท าการเกษตรตามหลักวิชาการ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการผลิตและขยายเชื้อรา 
ไตรโคเดอร์ม่าก าจัดป้องกัน 

จัดอบรมฝึกปฏิบัติ 
การผลิต 

ผลิตและขยายเชื้อรา 
ไตรโคเดอร์ม่าก าจัด 

  50,000 50,000 50,000 เชื้อรา 
ไตรโคเดอร์ม่า 

ประชาชนได้รับ 
ความรู้เกี่ยวกับ 

ส านักปลัด 
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โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา  ขยายเชื้อรา 
 

ป้องกัน 
โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 

ก าจัดป้องกัน 
โรคพืชที่เกิด 
จากเชื้อรา 

การผลิตเชื้อรา 
 

2 โครงการป้องกันและก าจัด 
ศัตรูพืช 

จัดอบรมเฝ้าระวัง 
การระบาดของ 
ศัตรูพืช 

ป้องกันและก าจัด 
ศัตรูพืช 

  200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้เข้า 
รับการอบรม 
 

ประชาชนมีสาร 
ป้องกันและ 
ก าจัดศัตรูพืช 

ส านักปลัด 

3 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียงชุมชน 
 

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ของชุมชน 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียงชุมชน 

  300,000 300,000 300,000 ศูนย์เรียนรู้ 
เศรษฐกิจ 
พอเพียงชุมชน 

ประชาชนมี 
แหล่งเรียนรู้ 

ส านักปลัด 

4 โครงการอบรมศูนย์ส่งเสริม 
และผลผลิตข้างชุมชน 

เพ่ือให้เกษตรกร 
มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี 

 - เกษตรกรมีรายได้ 
 - มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี 

  50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้า 
รับการอบรม 

ประชาชนมีเมล็ด 
พันธุ์ข้าวที่ดี 

ส านักปลัด 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการอบรมการผลิตปุ๋ย 
อินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ 

จัดอบรมเพ่ือให้ 
ประชาชนมีความ 
รู้เรื่องการผลิตปุ๋ย 
อินทรีย์ 

ประชาชนมีความ 
รู้เรื่องการผลิตปุ๋ย 
อินทรีย์ 

  50,000 50,000 50,000 อบรมการผลิต 
ปุ๋ย 
อินทรีย์ปุ๋ย 
ชีวภาพ 

ประชาชนมี 
ความรู้เรื่องการ 
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
และสามารถน า 
ไปปฏิบัติได้ 

ส านักปลัด 

6 โครงการตรวจวิเคราะห์คุณ จัดให้ประชาชน ประชาชน   50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนมี ส านักปลัด 



ภาพดินเพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ย 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มีความรู้เกี่ยวกับ 
ธาตุอาหารในดิน 

มีความรู้เกี่ยวกับ 
ธาตุอาหารในดิน 

มีความรู้เกี่ยวกับ 
ธาตุอาหารในดิน 

ความรู้เกี่ยวกับ 
ธาตุอาหารในดิน 
และช่วยลดต้น 
ทุนในการใช้ปุ๋ย 

7 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาคุณภาพการบริหาร 
จัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ 
เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ 
ได้จริง 
Quality Management 

อุดหนุนให้กับ 
ชมรมคนพิการ 
ต าบลเมืองเก่า 

ชมรมคนพิการ 
ต าบลเมืองเก่า 

  100,000   ร้อยละของคน 
พิการมีความ 
พึงพอใจ 

ชมรมคนพิการ 
ได้รับการอุด 
หนุนในการ 
พัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัด 
การ ขจัดการ 
เลือกปฏิบัติ 
เพ่ือให้คนพิการ 
เข้าถึงสิทธิ 
ได้จริง  

ส านักปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
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2.3 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนและกลุ่มออมทรัพย์ 

แผนงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสนับสนุนกองทุน 
สวัสดิการชุมชนต าบล 
เมืองเก่า 

เพ่ือสมทบกองทุน 
สวัสดิการชุมชุนให้ 
มีระบบการบริหาร 
งานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

สมทบกองทุน   210,000   ระดับความ 
ส าเร็จของกองทุน 
ที่สามารถ 
บริหารจัดการ 
ตนเองได้ 

กองทุนสวัสดิการ 
ชุมชุนสามารถ 
บริหารจัดการ 
กองทุนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 



องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 

3.1  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งเสริมการเล่นกีฬา 

แผนงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1          หมู่ที่ 8  
โครงการสร้างลานกีฬา  
ภายในหมู่บ้าน 2 แห่ง 
 

เพ่ือจ้างเหมาก่อ 
สร้างสวนสาธารณะ 
/สวนสุขภาพส าหรับ 
ประชาชนไว้ออก 
ก าลังกายพักผ่อน 
และท ากิจกรรม 

สร้างลานกีฬา 
 ภายในหมู่บ้าน 2 แห่ง 
1.ศาลาประชาคม 
2.ที่สาธารณ 

 500,000    สร้างลานกีฬา  
ภายในหมู่บ้าน 
 2 แห่ง 
 

ประชาชนมี 
สถานที่ไว้ใช้ออก 
ก าลังกาย 
พักผ่อนและจัด 
กิจกรรมพัฒนา 
การต่างๆร่วมกัน 
 

กองช่าง 

2         หมู่ที่ 17 
โครงการจัดซื้อเครื่องออก 
ก าลังกายกลางแจ้ง  

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง 
ออกก าลังกาย 
กลางแจ้งส าหรับ 
ประชาชน 

จัดซื้อเครื่องออกก าลัง 
กายกลางแจ้ง  
จ านวน 2 ชุด 

   1,000,000  ร้อยละของ 
ประชาชน 
มีความพอใจใน 
การส่งเสริมการ 

ประชาชนมี 
สุขภาพแข็งแรง 
จากการออก 
ก าลังกาย 

ส านักปลัด 

121 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

         ออกก าลังกาย 
 

  

3        หมู่ที่ 22 
โครงการถมดินสนามกีฬาหมู่ 
 22 บ้านเลียบพร้อมทั้ง 
ปรับพื้นที่รอบสนามกีฬา 

เพ่ือปรับพื้นที่โดย 
รอบให้เหมาะกับ 
การใช้เล่นกีฬา 

ถมดินสนามกีฬาหมู่ 22 
 บ้านเลียบพร้อมทั้ง 
ปรับพื้นที่รอบสนามกีฬา 
 

 300,000    สนามกีฬา 
หมู่ 22 

ประชาชน 
มีสถานที่ออก 
ก าลังกาย 

ส านักปลัด 

4 โครงการต าบลเมืองเก่า 
เดิน วิ่ง ปั่น เพ่ือพลังแผ่นดิน 
 

เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประชาชนได้ออก 
ก าลังกาย 

จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง 
ปั่น ภายใน 
ต าบลเมืองเก่า 

  150,000   ร้อยละของ 
ประชาชน 
มีความพอใจ 
ในการ 
จัดกิจกรรม 

ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
มีสุขภาพที่ดี 

ส านักปลัด 

5 โครงการกีฬาฟุตซอลเยาวชน 
ทั้งต าบล 

เพ่ือส่งเสริมให้ 
เยาวชน 
ห่างไกลยาเสพติด 

- อุปกรณ์กีฬา   100,000   ร้อยละของ 
ประชาชน 
มีความพอใจใน 
การส่งเสริมการ 
เล่นกีฬาประเภท 
ฟุตซอล 

ประชาชนมี 
สุขภาพแข็งแรง 
 

ส านักปลัด 

6 โครงการจ้างเหมาส ารวจ เพ่ือจ้างเหมาส ารวจ จ้างเหมาส ารวจ   15,600   ส ารวจ ทราบถึงจ านวน ส านักปลัด 
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จ านวนสุนัขและแมว จ านวนสุนัข 
และแมว 
 

จ านวนสุนัขและแมว จ านวนสุนัข 
และแมว 

สุนัขและแมว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการควบคุมและ 
ป้องกันไขเลือดออก 
 
 

เพ่ือก าจัดยุ่งลาย 
และป้องกันการ 
เป็นไข้เลือดออก 

พ่นฉีดหมอกควัน 
จ านวน 21 หมู่บ้าน 

  41,000   ร้อยละของหมู่ 
บ้านที่ได้รับการ 
ฉีดพ่นหมอกควัน 

ประชาชน 
ป้องกันการเป็น 
ไข้เลือดออก 
เบื้องต้น 

ส านักปลัด 

8 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้าตามปนิธาน 
ศาสตราจาร์พลเอกหญิง 
พลเรือหญิง   
พลอากาศเอกหญิงสมเด็จ 
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัตน 
วรขัตติยราชนารี 

เพ่ือจัดอบรมให้ 
ความรู้ด้านการควบ 
คุมและป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้าส าหรับ 
ประชาชน 
 

จัดซื้ออุปกรณ์ในการฉีด 
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 

  80,000   ร้อยละของผู้ 
เข้ารับการอบรม 
ให้ความรู้ 

ประชาชนใน 
หมู่บ้านมีความรู้ 
ความเข้าใจใน 
การควบคุมและ 
ป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้าได้ 
อย่างมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 



9 โครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.เมืองเก่าเกมส์ 

เพ่ือสร้างความ 
สามัคคีในหน่วยงาน 
และส่วนราชการ 
ที่เข้าร่วม 

จัดกิจกรรมการแข่งขัน 
กีฬา 

  400,000   ร้อยละของผู้เข้า 
ร่วมมีความ 
พึงพอใจ 

ผู้เข้าร่วมมี 
ความสามัคคีกัน 
 

  กอง
การศึกษา 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง  
        3.2  ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  

แผนงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1         หมู่ที่ 1 
โครงการติดตั้งกล้องวงจร 
ปิดทั้งต าบล 

เพ่ือเพ่ิมขีดความ 
สามารถในการ 
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

ติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่ที่ 1  จ านวน 8 จุด  

  2,200,000   ติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายใน 
หมู่ที่ 1   

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
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 ในการรักษาความ 
ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินของ 
ประชาชน 

หมู่ที่ 14 จ านวน 8 จุด 
หมู่ที่ 17 จ านวน 4 จุด 
หมู่ที่ 21 จ านวน 4 จุด 

จ านวน 8 จุด  
หมู่ที่ 14  
จ านวน 8 จุด 
หมู่ที่ 17 
 จ านวน 4 จุด 
หมู่ที่ 21  
จ านวน 4 จุด 
 
 

พร้อมทั้งมีข้อมูล 
เป็นหลักฐานใน 
การประกอบ 
คดีต่างๆ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

2 โครงการติดตั้งถังดับเพลิง 
ภายในหมู่บ้านโนนคูณ  
 
 
 
 

เพ่ือป้องกัน 
การเกิดไฟไหม้ 

ติดตั้งถังดับเพลิงภาย 
ในหมู่บ้านโนนคูณ 3 จุด 
 

   6,000  ร้อยละของ 
หมู่บ้านที่ติดตั้ง 
ถังดับเพลิง 
มีความปลอดภัย 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
พร้อมทั้งมีข้อมูล 
เป็นหลักฐานใน 
การประกอบ 
คดีต่างๆ 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดตั้งจุดบริการ 
ประชาชน 

เพ่ือป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทาง 

ตั้งจุดบริการประชาชน 
ป้องกันและ 

  30,000   ร้อยละของ 
ประชาชนมี 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 

ส านักปลัด 



ถนนในช่วงเทศกาล ลดอุบัติเหตุทาง 
ถนนในช่วงเทศกาล 

ความพึงพอใจ 
ในการบริการ 

และทรัพย์สิน 
 

4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
และสนับสนุนโครงการอัน 
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

เพ่ือสนับสนุน 
โครงการอัน 
เนื่องมาจาก 
พระราชด าริ 
 

สืบสานปนิธานของ 
สถาบันพระมหากษัตริย 

  50,000   ร้อยละของ 
ประชาชนมี 
ความพึงพอใจ 
 

ประชาชนมีความ 
สุขในการเข้าร่วม 
กิจกรรม 

ส านักปลัด 

5 โครงการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
โทษของยาเสพติด 
แก่เด็กและเยาวชน 
 

เผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
โทษของยาเสพติด 
แก่เด็กและเยาวชน 

  100,000   ร้อยละของ 
เด็กและเยาวชน 
มีความพึงพอใจ 
ในการจัด 
โครงการ 

เด็กและเยาวชน 
ห่างไกลยาเสพติด 
และรู้โทษของ 
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการปกป้องสถาบัน 
ส าคัญหลักของชาติ 

เพ่ือส่งเสริมให้ 
รู้จักรักชาติ 

จัดกิจกรรมให้ความ 
ส าคัญเกี่ยวกับสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
 

  100,000   ร้อยละของ 
ประชากรมี 
ความพ่ึงพอใจ 
ในการจัดกิจกรรม 

ประชาชนมี 
ความสุขในเข้า 
ร่วมกิจกรรม 

ส านักปลัด 

7. โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิม เพ่ือจัดเหมาก่อ ประชาชนมีความจงรัก   2,500,000   ร้อยละของ ประชาชนมีความ ส านักปลัด 
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พระเกียรติ สร้างซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติ 

ภักดีต่อสถาบันพระมหา 
กษัตริย์ 

ประชากรมี 
ความพ่ึงพอใจ 
 

รัก สถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง  
        3.3 ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒธรรมท้องถิ่น 

แผนงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. โครงการงานพิธีและ 
วันส าคัญต่างๆ 

เพ่ือเป็นจ่ายค่าพวง 
มาลัย ช่องดอกไม้ 
พวงมาลา ส าหรับ 
งานพิธีและวันส าคัญ 
 
 

พวง 
มาลัย ช่องดอกไม้ 
พวงมาลา ส าหรับ 
งานพิธีและวันส าคัญ 
 

  20,000   พวงมาลัย  
ช่องดอกไม้ 
พวงมาลา 
ส าหรับงานพิธี 
และวันส าคัญ 
 

พวงมาลัย  
ช่องดอกไม้ 
พวงมาลา 
ส าหรับงานพิธี 
และวันส าคัญ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง  
        3.4 ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศีลธรรม คุณธรรมแก่เด็กนักเรียนและประชาชน 

แผนงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1        หมู่ที่ 14 
โครงการบ้านหนังสือ 
ประจ าหมู่บ้าน 
 

เพ่ือส่งเสริมการอ่าน 
และการเรียนรู้ของ 
ประชาชนใน 
หมู่บ้าน 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
การศึกษาประจ าหมู่บ้าน 
 

  50,000   ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่มาให้รับบริการ 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนรักการ 
อ่านและเล็ง 
เห็นความ 
ส าคัญในการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

กองการศึกษา 

2 โครงการสนับสนุนการ 
บริหารสถานศึกษา 

เพ่ือจัดหาหนังสือ 
เรียนให้แก่ผู้เรียน 
ตามนโยบาย 
รัฐบาล 

ค่าหนังสือเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ค่าจัดการเรียนการสอน 

  1,200,000   ร้อยละ100 
มีอุปกรณ์ 
พอเพียง 

เด็กๆมีอุปกรณ์ 
หนังสือเรียน 
เครื่องแบบ 
นักเรียนอุปกรณ์ 
การเรียน 
กิจกรรมพัฒนา 

กองการศึกษา 



ผู้เรียน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

3 โครงการจัดงานวันเด็ก เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
ให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย 
ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ 
หน้าที่และหน้าที่ 
รับผิดชอบของพล 
เมืองที่ดี  
รักครอบครัว 
ชุมชนและ 
ประเทศชาติ 

จัดนิทรรศการวันเด็ก 
 

  550,000   ร้อยละของเด็ก 
ครู ผู้ปกครอง 
และชุมชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กนักเรียนได้ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ในงานวันเด็ก 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง  
        3.5 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์  

แผนงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมการ 
พัฒนาด้านการ 
พัฒนาตนองและ 
การเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

จัดกิจกรรมส่งเสริม 
ความรู้และทักษะ 
จัดกิจกรรมนันทนาการ 
จัดกิจกรรมอบรมให้ 
ความรู้ในด้านต่างๆ 

  200,000   ร้อยละของผู้ 
สูงอายุมีความ 
พึงพอใจในการ 
จัดกิจกรรม 

ผู้สูงอายุได้รับ 
การพิจารณา 
ตนเองทั้งทาง 
ด้านจิตใจ 
ร่างกาย 

ส านักปลัด 
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และสามารถ 
ด าเนินชีวิตได้ 
อย่างมีความสุข 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาด้านแหล่งน้ า 
        4.1 พัฒนาด้านแหล่งน้ า ประปา คู คลอง หนองบึง  เพ่ืออุปโภคและท าการเกษตร 

แผนงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1             หมู่ที่ 5 
โครงการขุดลอกล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ข้างท่ี 
ท าการ อบต.เมืองเก่า  

เพ่ือจ้างเหมาการขุด 
ลอกล าเหมือง 
สาธารณประโยชน์ 

ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ข้าง 
ที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 
กว้าง 5 เมตร  

 75,100    ขุดลอกล าเหมือง 
สาธารณ 
ประโยชน์ 

ช่วยในการ 
ระบายน้ าและ 
ลดปัญหาการ 
แก้น้ าท่วม 

กองช่าง 



  ยาว 350 เมตร 
 ลึก 1 เมตร 

2          หมู่ที่ 6 
โครงการขุดลอกหนองโพด 

เพ่ือจ้างเหมาการ 
ขุดลอกหนองโพด 

ขุดลอกหนองโพด 500,000     ขุดลอก 
หนองโพด 

ช่วยในการกัก 
เก็บน้ าและช่วย 
ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วม 

กองช่าง 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

3 โครงการน้ าประปาหมู่ 
บ้านคุ้มโนนแดง 
 

เพ่ืออุดหนุนการ 
ประปา 

น้ าประปาหมู่บ้าน 
คุ้มโนนแดง 
 

  600,000   น้ าประปาหมู่ 
บ้าน 
คุ้มโนนแดง 

ประชาชนมีน้ า 
สะอาดไว้ใช้ 
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคอย่าง 
พอเพียง 

กองช่าง 

4 โครงการขุดสระน้ าที่ 
สนามบินเก่า(พ้ืนที่ 2ไร่) 
 

เพ่ือจ้างเหมา 
ขุดสระ 

ขุดสระน้ าที่ 
สนามบินเก่า(พ้ืนที่ 2ไร่) 
 

   300,000  สระน้ าที่ 
สนามบินเก่า 
(พ้ืนที่ 2ไร่) 

ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลองคลอง 
หนองตะลุ่มพร้อมประตู 

เพ่ือป้องกันการ 
เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ขุดลองคลองหนอง 
ตะลุ่มพร้อมประตูบังคับ 

  2,000,000   คลองหนอง 
ตะลุ่มพร้อม 

น้ าได้รับการ 
ระบายน้ าและ 

กองช่าง 
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บังคับน้ า น้ า ประตูบังคับน้ า ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

6          หมู่ที่ 15 
โครงการขยายประปาส่วน 
ภูมิภาคภายในหมู่บ้าน หมู่15  
 

เพ่ืออุดหนุน 
การประปา 

ขยายประปาภูมิภาค 
ภายในหมู่บ้าน หมู่15  
หมู่ที่ 16 หมู่ที่ 22 

   1,200,000  ประปาภูมิภาค 
ภายในหมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ า 
สะอาดไว้ใช้ 
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคอย่าง 
พอเพียง 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างคลองส่ง 
น้ าเพื่อการเกษตร 
 

เพ่ือกักเก็บน้ า 
ไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า 
เพ่ือการเกษตร 
 

   1,000,000  คลองส่งน้ า 
เพ่ือการเกษตร 
 

ประชาชนมีน้ า 
ใช้พอเพียง 

กองช่าง 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

8       หมู่ที่ 17 
โครงการขยายประปาส่วน 
ภูมิภาคต่อจากเดิมบ้าน 
อาจาร์ยนงค ์ เอมะรุจิ 
 ถึงบ้านนางจารีรัตน์ 
 

เพ่ืออุดหนุน 
การประปา 

ขยายประปาส่วน 
ภูมิภาคต่อจากเดิม 
บ้านอาจาร์นงค์ ถึงบ้าน 
นางจารีรัตน์  
ยาว 100เมตร  

 300,000    ประปาส่วน 
ภูมิภาคต่อ 
จากเดิม 

ประชาชนมีน้ า 
สะอาดไว้ใช้ 
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคอย่าง 
พอเพียง 

กองช่าง 



 
9         หมู่ที่ 22 

โครงการอุดหนุนการด าเนิน 
การผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 

เพ่ืออุดหนุน 
การประปา 

อุดหนุนการด าเนิน 
การผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 

 35,000    ร้อยละความพึง 
พอใจของผู้ใช้ 
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ า 
สะอาดไว้ใช้ 
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคอย่าง 
พอเพียง 

กองช่าง 

10 โครงการอุดหนุนขยาย 
ประปาส่วนภูมิภาค  

เพ่ืออุดหนุนการ 
ประปาส่วนภูมิภาค 
 

อุดหนุนการขยาย 
ประปาส่วนภูมิภาค 
หมู่8 หมู่14 หมู่17 

 700,000    ร้อยละความพึง 
พอใจของผู้ใช้ 
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ า 
สะอาดไว้ใช้ 
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคอย่าง 
พอเพียง 

กองช่าง 

11 โครงการขุดสระน้ าหนอง 
ปลาไหลเผือก 

เพ่ือจ้างเหมา 
ขุดสระ 

ขุดสระน้ าหนอง 
ปลาไหลเผือก 

  300,000   กักเก็บน้ า 
ไว้ใช้ในหน้าแล้ง 

ลดปัญหาการ 
เกิดน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

133 
134 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
                                    5.1 ส่งเสริมรณรงค์การเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยทุกระดับ ให้ประชาชนมีความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วน
ร่วม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์       เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดการเลือกตั้ง เพ่ือด าเนินการ 
จัดการเลือกตั้ง 

เลือกตั้ง สมาชิกอบต. 
เลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 

  1,050,000   ด าเนินการ 
จัดการเลือกตั้ง 
สมาชิกอบต. 
เลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทน 
ราษฎร 
 

ประชาชนได้ใช้ 
สิทธิและได้ 
ทราบถึง 
บทบาทหน้าที่ 

ส านักปลัดฯ 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
        5.2 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมมากข้ึน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ  
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง 
 
 
 

เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น,สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง,ลูกจ้าง 
มีความเข้าใจในการ 
บริหารงานการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดอบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการบริหาร 
และการพัฒนา 

  80,000   ร้อยละของผู้ 
เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรู้ 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ  
พนักงานส่วน 
ต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง 
มีความเข้าใจใน 
การบริหารงาน 
การพัฒนาท้อง 
ถิ่นและตนเอง 

ส านักปลัด 

2 โครงการอบรมให้ความรู้ 
ด้านกฎหมาย 
 

เพ่ือให้บุคลากร 
ประชาชนสมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล 
 พนักงานจ้าง  

จัดอบรมให้ความรู้ 
ด้านกฎหมาย 
 

  50,000   ร้อยละของผู้ 
เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรู้และ 
สามารถ 

บุคลากรและ 
ประชาชนมี 
ความรู้ความ 
เข้าใจ 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

  พนักนักงานจ้าง 
มีความเข้าใจและ 
สามารถปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย 

      น าไปปฏิบัติ 
ได้ถูกต้อง 

น าไปปฏิบัติ 
ได้ถูกต้อง 

 

3 โครงการจัดประชุม 
ประชาคมระดับต าบล 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ด้านกฎระเบียบและ 
การแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นในการ 
ปฏิบัติงานในรูป 
แบบการาประชุม 
ประชาคมและการ 
ส ารวจความต้องการ 
และแนวทางการ 
แก้ไขปัญหาของ 
ประชาชน 

จัดประชุมประชาคม 
และทบทวนแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 

  100,000   ร้อยละของแผน 
พัฒนาสามารถ 
น าไปสู่การ 
ปฏิบัติ 

ประชาชนมีส่วน 
ร่วมในการจัด 
ท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นและ 
สามารถน า 
แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นเป็น 
เครื่องมือในการ 
ก าหนดทิศทาง 
ในการบริหาร 
งาน 

ส านักปลัด 

4 โครงการฝึกอบรมป้องกัน 
เด็กจมน้ า 

เพ่ือจัดอบรมให้ 
ความรู้และเพ่ิม 
ทักษะในการ 

จัดฝึกอบรมทบทวน 
 

  50,000   ร้อยละของ 
ผู้เข้ารับ 
อบรมได้รับ 

ผู้เข้ารับการ 
อบรม 
มีความรู้ 

ส านักปลัด 
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ช่วยเหลือตนเอง ความรู้และทักษะ 
เพ่ิมข้ึน 

ความสามารถ 
และศักยภาพ 
ในการท างาน 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพด้านการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยใน 
สถานศึกษา 

เพ่ือจัดอบรมให้ 
ความรู้และเพ่ิม 
ทักษะในการปฏิบัติ 
หน้าที่บริการ 
ประชาชนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดฝึกอบรมทบทวน 
และศึกษาดูงาน 
ด้านการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

  50,000   ร้อยละของอปพร. 
ที่เข้ารับการฝึก 
อบรมได้รับ 
ความรู้และทักษะ 
เพ่ิมข้ึน 

อปพร.มีความรู้ 
ความสามารถ 
และศักยภาพ 
ในการท างาน 

ส านักปลัด 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือจัดอบรมให้ 
ความรู้และเพ่ิม 
ทักษะในการปฏิบัติ 
หน้าที่บริการ 
ประชาชนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดฝึกอบรมทบทวน 
และศึกษาดูงาน 
 

  30,000   ร้อยละของ 
ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
ที่เข้ารับการฝึก 
อบรมได้รับ 
ความรู้และ 
ทักษะเพ่ิมข้ึน 

ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
มีความรู้ 
ความสามารถ 
และศักยภาพ 
ในการท างาน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเมืองน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
        5.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
        5.4.2 ด้านก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่อาคารส านักงานให้เหมาะสม  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. โครงการปรับปรุงบ้านพัก 
พนักงานส่วนต าบล 

เพ่ือปรับปรุง 
บ้านพักให้น่าอยู่ 

ซ่อมแซมบ้านพัก 
พนักงานส่วนต าบล 

  1,400,000  800,000  ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ของผู้อยู่อาศัย 

ผู้อยู่อาศัย 
มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
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2. โครงการตกแต่งห้อง 
ประชุมใหญ่อาคารอเนก 
ประสงค์ 

เพ่ือความสวยงาม ตกแต่งห้องประชุมใหญ่ 
อาคารอเนกประสงค์ 

  500,000   ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ของผู้อยู่อาศัย 

ผู้อยู่อาศัยมีความ 
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

3. โครงการบ ารุงรักษาและ 
ซ่อมแซม 

เพ่ือจ้างเหมาบ ารุง 
และซ่อมแซมอาคาร 
และทรัพย์สินของ 
อบต.เมืองเก่า 

-ซ่อมแซมอาคาร 
-ลานจอดรถ 
-รถยนต์ทุกชนิด 
-เครื่องพ่นหมอกควัน 
-งานครุภัณฑ์และงานอ่ืน 
ฯลฯ 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ 
ประชาชนมีความ 
พึงพอใจในการ 
บ ารุงรักษา 
  

อบต.มีสถานที่ 
บริการประชาชน 
ที่ได้มาตารฐาน 
สะดวกและ 
ปลอดภัย 

ทุกกองงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4. โครงการจัดซื้อวัสดุ 
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุ 
ส านักงาน 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
จัดซื้อดินสอน ปากกา 
ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ 

  170,000,000 170,000,000 170,000,000 ร้อยละของ 
จ านวนจัดซื้อ 
วัสดุส านักงาน 

อบต.มีเครื่องมือ 
เพียงพอรปฏิบัติ 
งาน 

ทุกกองงาน 

5. โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน 
งานครัว 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุ 
งานบ้านงานครัวไว้ 
ใช้ในส านักงาน 

-จัดซื้อวัสดุงานบ้าน 
งานครัว 
- น้ ายาดับกลิ่นห้องน้ า 
-น้ ายาล้างห้องน้ า 
-น้ ายาถูพ้ืน 
-ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ 
จ านวนจัดซื้อ 
วัสดุงานบ้าน 
งานครัว 

อบต.มีวัสดุงาน 
บ้านงานครัว 
ไว้ใช้ใน 
ส านักงาน 
อย่างพอเพียง 
 

ทุกกองงาน 



-กระดาษช าระ 
-กาแฟ อโวติน ฯลฯ 

6. โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่อง 
แต่งกาย 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุ 
เครื่องแต่งกาย 
 

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 

  70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ 
จ านวนจัดซื้อ 
เครื่องแต่งกาย 
 

อบต.มีวัสดุ 
เครื่องแต่งกาย 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ใส่ในขณะปฏิบัติ 
งานอย่างพอเพียง 

ทุกกองงาน 

7. โครงการจัดซื้อวัสดุ 
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุคอม 
พิวเตอร์ 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับปฏิบัติงาน เช่น  
ตลับหมึกพิมพ์ เม้า 
โปรแกรมต่างๆ และสิ่ง 
ที่เก่ียวข้องกับคอม 

  50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ 
จ านวนจัดซื้อ 
วัดสุคอม 
พิวเตอร์ 

อบต.มีวัสดุ 
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับปฏิบัติ 
งานที่มีคุณภาพ 
เพียงพอ 

ทุกกองงาน 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

   พิวเตอร์ ฯลฯ         

8. โครงการจัดซื้อวัสดุ 
ยานพาหนะและขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 
 

จัดซื้อวัสดุ 
ยานพาหนะและขนส่ง 
เช่นยางนอก ยางในฯลฯ 

  200,000 200,000 200,000 จ านวนการ 
จัดซื้อวัสดุ 
ยาบนพาหนะ 
และขนส่ง 

อบต.มีความ 
คล่องตัวในการ 
ติดต่อราชการ 
ส่งเอกสาร 

ทุกกองงาน 
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กับหน่วยงาน 
9 โครงการจัดซื้อวัสดุ 

ไฟฟ้าและวิทยุ 
เพ่ือจัดซื้อวัสดุ 
ไฟฟ้าและวิทยุ 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 
และวิทยุ 
-หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ 
สายไฟ แบตเตอรี่ ฯลฯ 
 

  300,000 300,000 300,000 จ านวนการจัดซื้อ 
วัสดุไฟฟ้า 
และวิทยุ 

อบต.มีวัสดุไฟฟ้า 
และวิทยุส าหรับ 
การปฏิบัติงาน 
ที่มีคุณภาพ 
พร้อมให้บริการ 
ประชาชน 

ทุกกองงาน 

10 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณา 
และเผยแพร่ 

เพ่ือจัดซื้อ 
วัสดุโฆษณา 
และเผยแพร่ 

จัดซื้อวัสดุโฆษณา 
และเผยแพร่ 
-แผ่นดิสก ์
กล้องถ่ายรูป,วีดิโอ 
 

  400,000 400,000 400,000 จ านวนการจัดซื้อ 
วัสดุโฆษณา 
และเผยแพร่ 
 

อบต.มีวัสดุ 
โฆษณา 
และเผยแพร่ 
ส าหรับการ 
ปฏิบัติงาน 

ทุกกองงาน 

11 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพ่ือจัดซื้อวัสดุ 
การเกษตร 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
ใบมีด ปุ๋ย ดิน  ต้นไม้  
ฯลฯ 

  200,000 200,000 200,000 จ านวนการจัดซื้อ 
วัสดุการเกษตร 

อบต.มีวัสดุการ 
เกษตรส าหรับ 
การปฏิบัติงาน 

ทุกกองงาน 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการจัดซื้อวัสดุ 
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุ 
เชื้อเพลิงและ 

จัดซื้อน้ ามันดีเซล 
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 

  300,000 300,000 300,000 จ านวนการ 
จัดซื้อวัสดุ 

อบต.มีวัสดุ 
เชื้อเพลิงและ 

ทุกกองงาน 



หล่อลื่น น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 
เบนซิล 

เชื้อเพลิงและ 
หล่อลี่น 

หล่อลื่นส าหรับ 
การปฏิบัติงาน 

13 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพ่ือจัดซื้อวัสดุ 
ก่อสร้าง 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
-ลูกบิด สายช าระ ฯลฯ 
 

  500,000 500,000 500,000 จ านวนการ 
จัดซื้อวัสดุ 
ก่อสร้าง 

อบต.มีวัสดุ 
ก่อสร้างส าหรับ 
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

14 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
-เครื่องขัดพ้ืน 
-เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ 

  1,700,000   จ านวนการจัด 
ซื้อครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

อบต.มีครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 
เพียงพอในการ 
ปฏิบัติงาน 

ทุกกองงาน 

15 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 
 

จัดซื้อยานพาหนะ 
และขนส่ง 
-รถยนต์ 
-รถจักรยานยนต์ 

  800,000   การจัดซื้อ 
รถยนต์ 
รถจักยานต์ 

อบต.มีครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 
เพียงพอในการ 
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

16 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ทางการเกษตร 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ทางการเกษตร 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
ทางการเกษตร 
-ปั้มน้ า   เลื่อยยนต์ 

  300,000   การจัดซื้อ 
ครุภัณฑ์ทางการ 
เกษตร 

อบต.มีครุภัณฑ์ 
ทางการเกษตร 
เพียงพอในการ 
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ 
17 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

งานบ้านงานครัว 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

จัดซื้อครุภัณฑ์งาน 
บ้านงานครัว 
-กาต้มน้ าสแตนเลสไฟฟ้า 
 

  500,000   จัดซื้อครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

อบต.มีครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 
เพียงพอในการ 
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

18 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
โรงงาน 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ 
โรงงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
-เครื่องเชื่อม 
-เครื่องตัดเหล็ก 
-สว่านไฟฟ้าฯลฯ 

  300,000   จัดซื้อครุภัณฑ์ 
โรงงาน 

อบต.มีครุภัณฑ์ 
โรงงานที่พียงพอ 
ในการปฏิบัติ 
งาน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

19 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 
-โน๊ตบุ๊ค 
-คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 
ประมวลผล 
-เครื่องสแกนเนอร์ ฯลฯ 

  300,000 300,000 300,000 จัดซื้อครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

อบต.มีครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 
เพียงพอในการ 
ปฏิบัติงาน 

ทุกส่วน 

20 โครงการจัดซื้อวัสดุ 
เครื่องดับเพลิง 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุ 
เครื่องดับเพลิง 

จัดซื้อวัสดุเครื่อง 
ดับเพลิง 
-น้ ายาดับเพลิง 
- ถังดับเพลิง 
-อุปกรณ์การดับเพลิง 

  50,000 50,000 50,000 จ านวนการ 
จัดซื้อวัสดุ 
เครื่องดับเพลิง 

อบต.มีวัสดุ 
เครื่องดับเพลิง 
และอุปกรณ์ 
ที่เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 



 ฯลฯ  
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

21 โครงการนจัดซื้อครุภัณฑ์ 
เครื่องดับเพลิง 
 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ 
เครื่องดับเพลิง 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
เครื่องดับเพลิง 
-จัดซื้อชุดช่วยหายใจ 
-จัดซื้อชุดผญจเพลิงฯลฯ 
 

  450,000 450,000 450,000 จ านวนกรจัดซื้อ 
ครุภัณฑ์ 
ดับเพลิง 

อบต.มีครุภัณฑ์ 
ดับเพลิงและ 
อุปกรณ์เพียงพอ 
กับต่อการ 
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        6.1 การสร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แผนงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 



1 โครงการรักน้ า รักป่า  
รักแผ่นดิน 

เพ่ือส่งเสริมให้ 
ที่สาธารณะในเขต 
พ้ืนที่ อบต.ให้มี 
พ้ืนที่สีเขียว 

กิจกรรมการปลูกต้นไม้ 
ในเขตพ้ืนที่ 
ต าบลเมืองเก่า 

  100,000   ร้อยละของพ้ืนที่ 
มีพ้ืนที่สีเขียว 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใน 
พ้ืนที่ 

ส านักปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        6.2 การแก้ไขปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการธนาคารขยะ 
ชุมชน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ด้านความสะอาด 
 

จัดกิจกรรมเก่ียวกับขยะ 
เช่น ขยะแลกไข่ 
ผ้าป่าขยะ ฯลฯ 

  150,000   ร้อยละของ 
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ในการท าความ 
สะอาด 

ชุมชนสะอาด 
ปราศจากขยะ 
และสิ่งปฏิกูล 

กองสาธารณสุข 
 

2 โครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ จ้างเหมาท าความสะอาด   150,000   ร้อยละของ ชุมชนสะอาด กองสาธารณสุข 
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ตามนโยบายของรัฐบาล ด้านความสะอาด 
และเป็นการรณรงค์ให้ 
ประชาชนเห็นถึง 
ความส าคัญของ 
การรักษาความ 
สะอาด 

 ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ในการท าความ 
สะอาด 

ปราศจากขยะ 
และสิ่งปฏิกูล 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ)  :  ยุทธศาสตร์ที่  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        6.3 การพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ แผนงาน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1            หมู่ที่ 5 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หน้าที่อบต.เมืองเก่า 

เพ่ือจ้างเหมา 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ถนน ทางเดินเท้า 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ถนน ทางเดินเท้า 
เกาะกลาง บริเวณ 

  1,000,000   จ านวนสถานที ่
ในการปรับปรุง 

การบริหาร 
จัดการ 
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
ส านักปลัด 



สวนสุขภาพและ 
แหล่งท่องเที่ยว 

เกาะกลาง บริเวณ 
ที่สาธารณะในเขต 
พ้ืนที่ อบต.ให้มี 
พ้ืนที่สีเขียว 

ที่สาธารณะ ให้เป็นระเบียบ 
และสวยงาม 

2       หมู่ที่ 12 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สวนสุขภาพและ 
แหล่งท่องเที่ยว 

เพ่ือจ้างเหมา 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ถนน ทางเดินเท้า 
เกาะกลาง บริเวณ 
ที่สาธารณะในเขต 
พ้ืนที่ อบต. 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ถนน ทางเดินเท้า 
เกาะกลาง บริเวณ 
ที่สาธารณะ 

  2,000,000   จ านวนสถานที ่
ในการปรับปรุง 

การบริหาร 
จัดการ 
สิ่งแวดล้อม 
ให้เป็นระเบียบ 
และสวยงาม 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

3           หมู่ที1่4 
โครงการถนนสวยด้วยมือเรา 
(ปลูกต้นไม้สองข้างทางถนน 
ลาดยางจากซุ้มวัดท่าข่อย 
ถึงบ้านไผ่) 

เพ่ือปรับปรุง 
พ้ืนที่ให้มีความสวย 
งาม 
 

ปลูกต้นไม้สองข้างทาง 
ถนนลาดยางจากซุ้มวัด 
ท่าข่อยถึงบ้านไผ่ 

   100,000  ปลูกต้นไม้สอง 
ข้างทางถนน 
ลาดยางจาก 
ซุ้มวัดท่าข่อย 
ถึงบ้านไผ่ 

ในพ้ืนที่หมู่ที่ 
ที1่4 มีพ้ืน 
ที่สีเขียว 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

4         หมู่ที่ 22 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

เพ่ือจ้างเหมา 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ถนน ทางเดินเท้า 

   2,000,000  จ านวนสถานที ่
ในการปรับปรุง 

การบริหาร 
จัดการ 

กองช่าง 
ส านักปลัด 
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สวนสุขภาพและ 
แหล่งท่องเที่ยว  ม.22 

ถนน ทางเดินเท้า 
เกาะกลาง บริเวณ 
ที่สาธารณะในเขต 
พ้ืนที่ อบต.ให้มี 
พ้ืนที่สีเขียว 

เกาะกลาง บริเวณ 
ที่สาธารณะ 

สิ่งแวดล้อม 
ให้เป็นระเบียบ 
และสวยงาม 

5 โครงการปลูกป่าหนอง 
ปลาไหลเผือก 
 

เพ่ือจ้างเหมา 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ถนน ทางเดินเท้า 
เกาะกลาง บริเวณ 
ที่สาธารณะในเขต 
พ้ืนที่ อบต.ให้มี 
พ้ืนที่สีเขียว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ถนน ทางเดินเท้า 
เกาะกลาง บริเวณ 
ที่สาธารณะ 

  500,000   จ านวนสถานที ่
ในการปรับปรุง 

การบริหาร 
จัดการ 
สิ่งแวดล้อม 
ให้เป็นระเบียบ 
และสวยงาม 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการปรับภูมิทัศน์ 
กลางถนน 304  
ถวายราชกุศล 

เพ่ือจ้างเหมา 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ถนน ทางเดินเท้า 
เกาะกลาง บริเวณ 
ที่สาธารณะในเขต 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ถนน ทางเดินเท้า 
เกาะกลาง บริเวณ 
ที่สาธารณะ 

  100,000   จ านวนสถานที ่
ในการปรับปรุง 

การบริหาร 
จัดการ 
สิ่งแวดล้อม 
ให้เป็นระเบียบ 
และสวยงาม 

กองช่าง 
ส านักปลัด 



พ้ืนที่ อบต.ให้มี 
พ้ืนที่สีเขียว 

7 โครงการจ้างเหมาท า 
ความสะอาดภายในเขต 
อบต.เมืองเก่า 

เพ่ือจ้างเหมาท า 
ความสะอาดภาย 
ในเขตอบต.ให้สวย 
งามเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยและ 
ประทับใจประชาชน 
ผู้มาใช้บริการ 

จ้างเหมาดูแลรักษา 
ท าความสะอาดภาย 
ในเขตอบต. 

  532,000   อบต.เมืองเก่า 
มีความสะอาด 
อยู่ในระดับดี 

ประชาชนมี 
สถานที่น่าอยู่ 
สะอาดและ 
ปลอดภัยพร้อม 
ทั้งมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

8 โครงการปรับปรุงถนน 
รอบบริเวณหนองรี ม.5 
พร้อมขนย้ายดินไป 
บ้านเลียบ2 ม.22 

เพ่ือจ้างเหมาปรับ 
ปรุงก่อสร้างถนน 
รอบบริเวณหนองรี ม.5 
พร้อมขนย้ายดินไป 
บ้านเลียบ2 ม.22 

ปรับปรุงถนนรอบ 
บริเวณหนองรี ม.5 
พร้อมขนย้ายดินไป 
บ้านเลียบ2 ม.22 
ระยะทาง 500 กม. 
ผิวจราจร 6.00 เมตร 
 

  1,512,000   จ านวนสถานที ่
ในการปรับปรุง 

การบริหาร 
จัดการ 
สิ่งแวดล้อม 
ให้เป็นระเบียบ 
และสวยงาม 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ที ่ แผนงาน  หมวด      ประเภท   วัตถุประสงค์         เป้าหมาย               งบประมาณและปทีีผ่่านมา หน่วยงานที่ 

แบบ ผ.03 
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 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ 
1 งานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาเครื่องมือ 

เครื่องใช้ให้พอเพียง 
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิดLEDสีแบบ 
Network ราคาเครื่องละ 
10,000.-บาท จ านวน 
2 เครื่อง 

 -  20,000  -  -   ส านักปลัดฯ 

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในส านักงาน 
และใช้ในการจัดงาน 
ต่างๆ 

เก้าอ้ีพลาสติกจ านวน 
500 ตัว 

 200,000    ส านักปลัดฯ 

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในส านักงาน 
และใช้ในการจัดงาน 
ต่างๆ 

จัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ี  
ส าหรับห้องประชุม  
จ านวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้งเครื่องเสียง 
ภายในห้องประชุม  
 

700,000 700,000      -       -   ส านักปลัดฯ 

 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

แบบ ผ.03 



องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ที ่ แผนงาน  หมวด      ประเภท   วัตถุประสงค์         เป้าหมาย 

 
              งบประมาณและปทีีผ่่านมา หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในส านักงาน 

และใช้ในการท า 
ความสะอาด 

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 
จ านวน 2 เครื่อง 

 -   -  28,000  -   ส านักปลัดฯ 

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในส านักงาน 
และใช้ในการท า 
ความสะอาด 

จัดซื้อเครื่องขัดพ้ืน 
จ านวน 1 เครื่อง 

-   -  20,000      -   ส านักปลัดฯ 

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในส านักงาน 
และใช้ในการจัด 
ประชุมต่างฯลฯ 

จัดซื้อโต๊ะประชุม 
จ านวน 1 ชุด 
พร้อมเก้าอ้ี 24 ตัว 

 -  -       -  ส านักปลัดฯ 

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในส านักงาน 
และใช้ในการจัด 
ประชุมต่างฯลฯ 

จัดซื้อโต๊ะประชุม 
จ านวน 1 ชุด 
พร้อมเก้าอ้ี 12 ตัว 

 -  -     -   ส านักปลัดฯ 

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในส านักงาน 
 

จัดซื้อโต๊ะท างาน 
ผู้บริหารจ านวน 4 ชุด 
พร้อมเก้าอ้ี 

     ส านักปลัดฯ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ที ่ แผนงาน  หมวด      ประเภท   วัตถุประสงค์         เป้าหมาย 

 
              งบประมาณและปทีีผ่่านมา หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับรับแขก จัดซื้อชุดรับแขก 

จ านวน 4 ชุด 
 -   -    -   ส านักปลัดฯ 

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในส านักงาน 
และใช้ในการจัดเก็บ 
เอกสารให้เป็นระบบ 

จัดซื้อเครื่องสแกน 
หนังสือ จ านวน 1 เครื่อง 
 

-   -  20,000      -   ส านักปลัดฯ 

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในส านักงาน 
และไว้ใช้ในงาน 
ประชุมต่างๆฯลฯ 

จัดซื้อกาต้มน้ าสแตนเลส 
ไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง 

 -  -    15,000   -  ส านักปลัดฯ 

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในห้องประชุม 
 

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 
จ านวน 1 ชุด 

 -  -   9,000.-  -   ส านักปลัดฯ 

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในส านักงาน 
และจัดเก็บเอกสารให้ 
เป็นระเบียบ 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
ชนิดบานเลื่อนกระจก 
แบบ 2 บาน จ านวน 5 ตู้ 

 -  -  11,800.-   -  ส านักปลัดฯ 

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในส านักงาน 
และจัดเก็บเอกสารให้ 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
ชนิดบานทึบ แบบ 2 บาน 

 -  -  12,000   -  ส านักปลัด 

แบบ ผ.03 
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เป็นระเบียบ  จ านวน 2 ตู้ 
12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในส านักงาน จัดซื้อฉากก้ันห้อง  -  -  20,000   -  ส านักปลัด 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ที ่ แผนงาน  หมวด      ประเภท   วัตถุประสงค์         เป้าหมาย 
 

              งบประมาณและปทีีผ่่านมา หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

13 แผนงานรักษาความ 
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ 
ป้องกันความปลอดภัย 
ในการเข้าช่วยระงับ 
อัคคีภัย 

จัดซื้อชุดผจญเพลิง 
ภายในอาคาร 
จ านวน 2 ชุด 

  140,000  -   ส านักปลัด 

14 แผนงานรักษาความ 
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ 
ป้องกันความ 
ปลอดภัยในการ 
เข้าช่วยระงับ 
อัคคีภัยและป้องกัน 
สารเคมีและวัตถุที่ 
อันตราย 

จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ 
ชนิดอัดอากาศแบบสะพาย 
หลัง จ านวน 2 ชุด 
 

 -   -  240,000  -  ส านักปลัด 

แบบ ผ.03 



15 งานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้พอเพียง 
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที1่(จอภาพไม่น้อย 
กว่า19 นิ้ว)จ านวน 3เครื่อง 
(ปลัด,ธุรการ,ป้องกัน) 

 -   -  120,000.-   -  ส านักปลัด 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ที ่ แผนงาน  หมวด      ประเภท   วัตถุประสงค์         เป้าหมาย 
 

              งบประมาณและปทีีผ่่านมา หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

16 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้พอเพียง 
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จ านวน  3 เครื่อง 
(จัดการ,วิเคราะห์,ป้องกัน) 

 -   -  48,000.-   -  ส านักปลัด 

17 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้พอเพียง 
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด 
เลเซอร์หรือชนิด LED ขาว 
 ด า แบบ Networt 
 จ านวน  4 เครื่อง 

 -   -  118,000.-   -  ส านักปลัด 

18 งานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

เพ่ือใช้ในงาน 
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้เย็นขนาด 13 คิว 
จ านวน 1 เครื่องๆ19,000.- 

 -  19,000.-    ส านักปลัด 

แบบ ผ.03 
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19 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในส านักงาน 
และจัดเก็บเอกสารให้ 
เป็นระเบียบ 

จัดซื้อตู้รางเลื่อน 
แบบมือผลัก จ านวน 1 ตู้ 

 -   -     -  กองคลัง 

20 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้พอเพียง 
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที2่(จอภาพไม่น้อย 
กว่า19 นิ้ว)จ านวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ30,000.- 

 30,000.-    กองคลัง 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ที ่ แผนงาน  หมวด      ประเภท   วัตถุประสงค์         เป้าหมาย 
 

              งบประมาณและปทีีผ่่านมา  หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

21 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้พอเพียง 
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 Kva 
(600 Watts) 
จ านวน 5 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ5,900.- 

 18,000.-    กองคลัง 

แบบ ผ.03 



22 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้พอเพียง 
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 
ส าหรับเก็บเอกสารระดับ 
ศูนย์บริการแบบที1่ จ านวน 
 1 เครื่องๆละ 18,000.- 

  18,000.-   กองคลัง 

23 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงาน 
ส านักงานและ 
จัดเก็บเอกสาร 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ 
เอกสารชนิดบานเลื่อน 
กระจกจ านวน 2 ตู้ 
ราคาตู้ละ5,900.- 

  11,800.-   กองคลัง 

24 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงาน 
ส านักงานและ 
จัดเก็บเอกสาร 

จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 4  
ลิ้นชักจ านวน 2 ตู้ 
ราคาตู้ละ 7,900.- 

  15,800   กองคลัง 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ที ่ แผนงาน  หมวด      ประเภท   วัตถุประสงค์         เป้าหมาย 

 
              งบประมาณและปทีีผ่่านมา หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
25 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงาน 

ส านักงาน 
จัดซื้อโต๊ะท างาน 
เหล็กพร้อมเก้าอ้ี 
จ านวน 1 ชุด 

  12,000.-   กองคลัง 

แบบ ผ.03 
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ราคาชุดละ12,000.- 
26 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา 

และเผยแพร่ 
เพ่ือใช้ในงาน 
ส านักงาน 

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี 
(LED TV) แบบ 
 Smart  TV 
ขนาด 48 นิ้ว 

  21,500   กองคลัง 

27 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในส านักงาน 
และจัดเก็บเอกสาร 
ให้เป็นระเบียบ 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ 
เอกสารชนิดบานทึบ 
 แบบ 2 บาน 
 จ านวน 2 ตู้ 

 -   -  11,800   -  กองช่าง 

28 งานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

เพ่ือจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้พอเพียง 
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที1่ (จอภาพไม่น้อย 
กว่า19 นิ้ว)จ านวน1เครื่อง 

 -   30,000.-   กองช่าง 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ที ่ แผนงาน  หมวด      ประเภท   วัตถุประสงค์         เป้าหมาย 
 

              งบประมาณและปทีีผ่่านมา หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

แบบ ผ.03 



29 งานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

เพ่ือจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้พอเพียง 
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 Kva(600 Watts) 
จ านวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ5,900.- 

  5,900.-  กองชา่ง 

30 งานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงาน 
ส านักงาน 

จัดซื้อโต๊ะท างาน 
เหล็กพร้อมเก้าอ้ี 
จ านวน 1 ชุด 
ราคาชุดละ12,000.- 

  42,000  กองชา่ง 

31 งานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

เพ่ือจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้พอเพียง 
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด 
เลเซอร์หรือชนิด LED 
 ขาว ด า แบบ Networt 
 จ านวน  2 เครื่อง 

 -   -  60,000.-  กองชา่ง 

32 งานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

เพ่ือจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้พอเพียง 
ในการปฏิบัติงาน 
 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จ านวน  1 เครื่อง 
 ส าหรับใช้งานกองช่าง 

 -   -  35,900  กองชา่ง 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
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ที ่ แผนงาน  หมวด      ประเภท   วัตถุประสงค์         เป้าหมาย 
 

              งบประมาณและปทีีผ่่านมา หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

33 งานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้ในการตกแต่ง 
ต้นไม้ขนาดใหญ่ 

จัดซื้อเลื่อยยนต์ขนาดใหญ่ 
จ านวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ35,000.- 

 35,000.-    กองชา่ง  

34 งานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้ในการตก 
แต่งต้นไม้ 

จัดซื้อเลื่อยยนต์ขนาดเล็ก 
จ านวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 20,000.- 

 20,000.-    กองชา่ง 

35 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับการศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในส านักงาน 
และจัดเก็บเอกสารให้ 
เป็นระเบียบ 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
จ านวน 30 ช่อง 
จ านวน1 ตู้ 

 -   -  9,500.-   -  กองการศึกษาฯ 

36 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับการศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในส านักงาน 
และจัดเก็บเอกสารให้ 
เป็นระเบียบ 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
จ านวน 15 ช่องจ านวน1 ตู้ 

 -   -  5,500.-   -  กองการศึกษาฯ 

37 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับการศึกษา 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อม 
เก้าอ้ีส าหรับศูนย์เด็กเล็ก 
 จ านวน 4 ศูนย ์

 - -  48,000.-  -  กองการศึกษาฯ 

 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ที ่ แผนงาน  หมวด      ประเภท   วัตถุประสงค์         เปูาหมาย 

 

              งบประมาณและปทีีผ่่านมา หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

38 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับการศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ให้พอเพียง 
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จ านวน  4 เครื่อง 
 ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 -   -  16,000.-   -  กองการศึกษาฯ 
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 4.1.1 การติดตาม (Monitoring)  
 การติดตามจะท าให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสาม
ปีถึงระยะใดแล้ว ท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มีการด าเนินงาน
ในช่วงใดตรงตามก าหนดเวลาที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ 
  1) การติดตามผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการด าเนินงานจริงของโครงการในด้านระยะเวลาและงบประมาณ โดย
เปรียบเทียบกับมาตรฐานโครงการและรายงานข้อมูลซึ่งเกิดจากการติดตามและควบคุมโครงการให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และปัญหาอุปสรรคท่ีพบโดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 1 ชุด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 
 4.1.2 การประเมินผล (Evaluation) 
 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ( Standard Criteria) และตัวชี้วัด 
(Indicator) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินผลเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบ 
  1) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
เพ่ือเป็นการประเมินผลการด าเนินโครงการว่าล้มเหลวหรือประสบผลส าเร็จหรือไม่เพียงใดโดยประเมินผลจาก
ผลผลิตผลลัพธ์และผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดและพิจารณาจากปริมาณเวลางบประมาณ
คุณภาพและความพึงพอใจของประชาชนว่าเกิดประโยชน์ของโครงการโดยส่วนรวมมากน้อยเพียงใด 
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยที่คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้และตามข้อ 
29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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4.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  
โดยสรุป ดังนี้  
  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559  
   - โครงการ   จ านวน         261    โครงการ 
   - อนุมัติงบประมาณ  จ านวน  121 โครงการ 
   - ลงนามสัญญา   จ านวน  121 โครงการ 
    - เบิกจ่ายแล้ว   จ านวน  121 โครงการ 
   - ด าเนินการ    46.36 % 
ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 
   - โครงการ   จ านวน             121    โครงการ 
   - อนุมัติงบประมาณ  จ านวน  78 โครงการ 
   - ลงนามสัญญา   จ านวน  78 โครงการ 
    - เบิกจ่ายแล้ว   จ านวน  78 โครงการ 
   - ด าเนินการ      33.71   % 
ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 
   - โครงการ   จ านวน   327       โครงการ 
   - อนุมัติงบประมาณ  จ านวน  97    โครงการ 
   - ลงนามสัญญา   จ านวน  97    โครงการ 
    - เบิกจ่ายแล้ว   จ านวน  97    โครงการ 
   - ด าเนินการ    29.66  % 
  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามที่
องค์การบริหาร ส่วนต าบลเมืองเก่าได้ด าเนิน เนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์การบริหาร ส่วนต าบลเมืองเก่า  ให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน   ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดท าแผน    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) 2559 หมวด 6 ข้อ 29โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น ผู้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา   ซึ่งคณะกรรมการจ ะต้องด าเนินการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2564 
 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
  จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่า หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Electronic Local Administrative Accounting System (e-lass) 
สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า รายละเอียด ดังนี้  
 

 ปีงบประมาณ 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้   41,600,000.-    บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้   41,600,000.-    บาท 
 รายรับจริง    43,404,493.37.-   บาท  
 รายจ่ายจริง    40,161,631.67.-   บาท  
 ปีงบประมาณ 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้   41,000,000.-    บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้   41,000,000.-    บาท 
 รายรับจริง    38,887,201.51.-  บาท 
 รายจ่ายจริง    33,064,576.43.-  บาท 
 ปีงบประมาณ 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้   66,473,000.-    บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้   66,473,000.-    บาท 
 รายรับจริง    66,617,303.91.-  บาท 
 รายจ่ายจริง    64,307,222.55.-   บาท 
 ปีงบประมาณ 2561 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้   66,000,000.-    บาท  
 ประมาณการรายจ่ายไว้   66,000,000.-   บาท  
 รายรับจริง    77,163,603.02.-   บาท  
 รายจ่ายจริง    64,059,529.04.-   บาท  
 

                                                                  * ข้อมูล: จากกองคลัง  ณ   วันที่   5  มีนาคม 2562     
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.
2559 – 2562) ขึ้นมาเพ่ือใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557  - 2559), (พ.ศ. 2558 –
2560), (พ.ศ. 2559 –2561), (พ.ศ.2560 –2562)  อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการ ก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท า ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสี่ปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็น ประจ าทุกปี โดยองค์การบริหาร ส่วนต าบล
เมืองเก่าได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการ จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมา ด าเนินงานให้ รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
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 4.4 สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–
2560 
 4.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญตามที่องค์การบริหาร ส่วนต าบลได้ด าเนินโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 –2560 เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความ
มั่นคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้  
 1. ประชาชนมีน้ าประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
 2. ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
 3. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
 4. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยชีพทุกคน 
 5. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
 6. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
 7. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
 8. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
 9. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 10. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการปูองกันภัย 
 11. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่าง ๆ ของอบต. 
 12. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยความสะดวก 
 13. สามารถจัดเก็บรายได้ตรงตามเปูาหมาย  
 14. องค์การบริหารส่วนต าบลมีอิสระในการบริหารการเงิน ท าให้เกิดความ คล่องตัวในการบริหาร
จัดการ  
 15. องค์การบริหารส่วนต าบลใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีความโปร่งใส ส่งผลดี
ต่อการบริหารงาน 
 16. ด้านการเมืองการบริหาร : ระบบสภา อบต. มีความเข้มแข็ง การ บริหารงบประมาณส่วนใหญ่
ได้รับความเห็นชอบจากสภาก่อน ด าเนินการ  
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ 
 1. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน  
 2. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. ทางคมนาคมสะดวกสบายมากขึ้น 
4.2 ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 –2564 
สามารถด าเนินการได้ตามท่ีประชาชนต้องการได้น้อยซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
 1. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด 
ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น 
 2. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการท าให้ไม่ได้
รับความสะดวกในการใช้บริการ 
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 3. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนยังไม่สามารถด าเนินโครงการได้ทุกหมู่บ้านท าให้การระบายน้ า
ไม่ดีเท่าที่ควร และผลกระทบท าให้น้ าท่วม 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561 –2564 
ปัญหา 
 
 1) เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบแต่ละกองยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย   เท่าท่ีควร   
 2) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
 3) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ที่จะสามารถด าเนินการ
ได้ 
 4)องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน    
อุปสรรค 
 1) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมายท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ 
 3)ไม่สามารถเข้าไปปรับปรุงถนนในที่ส่วนบุคคลได้ 
 4) องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 
แนวทางการแก้ไข 
 (1) การด าเนินงานขององค์การบริหาร 
  1) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท า แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
  2) การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ   
  3) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ในแผนพัฒนาสามปี   
  4) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
  5) ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดตาม
โครงการที่ประชาชนได้เสนอในที่ประชาคม   
1.2.2  เชิงคุณภาพ 
  1. ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในปีงบประมาณ 2561 ทางอบต.เมืองเก่า มีการน า
โครงการบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาสามปี  ทั้งหมด 327 โครงการ และปฏิบัติไม่ได้เลยทั้ง 230 โครงการเลย 
ถือว่าแผนน าไปสู่การปฏิบัติไม่ได้  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  2. การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
   1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 327 โครงการ  
  2.  จากการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน
ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2.3 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2558-2560) เฉพาะปี 2558 มาด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะ
ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า อบต.เมืองเก่า น าแผนปี 2558 ไปปฏิบัติได.้... โครงการ 
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จากที่ตั้งไว้ในแผน ....โครงการ คิดเป็น ร้อยละ..... ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จ านวน... คะแนน 
ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้เพิ่มร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้น 
   3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
   1. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ เพื่อประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน 
 
 
  2. ควรรณรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในกระบวนการจัดท าและ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 
2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญ  
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้รับการบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพตามสมควรแก่สถานะทางการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า เช่น 
 1. การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังพ้ืนที่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตรซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ โดยการวางท่อ
ระบายน้ า และขุดลอกราง 
 2. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ่อมแซมถนนลาดยาง และการลงหินคลุก กรวด เพื่อซ่อมแซมถนนให้กับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมา 
 3. การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชน  
 4. การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลเพ่ือเพ่ิมความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 5. การส่งเสริมการฝึกอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆให้กับประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  2. ผลกระทบ  
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการ
สาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
 3. สรุปปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
  1. ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจมีโครงการในแผน 16 โครงการ แต่ไม่ได้ปฏิบัติเลย ถือ
ว่าไม่มีการน าไปสู่การปฏิบัติต้องเร่งแก้ไขส าหรับยุทธศาสตร์นี้ 
  2. การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
  ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน แจ้งต่อผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาแผน
ฯ ถึงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่มีการน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเร่งการปฏิบัติในปีงบประมาณถัดไป 
เพ่ือการพัฒนาที่ควบคู่กันอย่างยั่งยืน  
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3 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

4.3.1 แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

 1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

 2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

 3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

 4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 

 5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 

         5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 

         5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 

         5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับโครงการ 3 

         5.4 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
               5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่อง  กับระยะเวลาปี (3 ปี) 3 
               5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 4 
               5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
               5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 3 
               5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ 5 
               5.10 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ 5 
               5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ 5 
               5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 

รวม 100 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. สรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT 
Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการ
พัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงาน ประเด็นที่ต้องการมีการ
วิเคราะห์ได้แก่ S-strength (จุดแข็ง) 
W-weakness (จุดอ่อน)  O-
opportunity (โอกาส) และ T-threat 
(อุปสรรค) หลักการส าคัญก็คือการ
วิเคราะห์โดยการส ารวจจาก 
สภาพการณ์ 2 ด้าน คือสภาพการณ์
ภายในและสภาพการณ์ภายนอก 
เพ่ือให้รู้จักตนเองและรู้จัก
สภาพแวดล้อมในการบริหารและ
บริการกิจการสาธารณะ 

10  

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
สามปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือ ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ 
(Efficienty) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

10  
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3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
สามปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่า 
ภารกิจ โครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effecttiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

10  

4. แนวทางการ
พัฒนาและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ Swot Analysis และ
หลักการบูรณาการ (integration) 
 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เป็น
โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้
ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
5 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear 
objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการสอดคล้องกับหลักการ

5  
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และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับ
โครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง
(1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความส าเร็จได้(3) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได(้4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้อง
กับ 
ความเป็นจริง(5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

5  

5.4 เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
ประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็น
ทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่ 
กลุ่มเปูาหมาย คืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่
ด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ี
ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายรอง 

5  

5.5 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่อง
กับระยะเวลาปี (3 
ปี) 

การก าหนดเปูาหมายเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ
(Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

3  

5.6 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้อง
ค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ ในการ
จัดหาโครงการได้แก่ 1.ความประหยัด
(Eonomy) 2. ความมีประสิทธิภาพ  

4  
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(Efficiency) 3. ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) 4. ความยุติธรรม 
(Equity)  
5. ความโปร่งใส (Tranparency) 

5.7 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนา
ต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
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4.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

   

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

   

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

   

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

   

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

   

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

   

4.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ ................................................... 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

   

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

   

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

   

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

   

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

   

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 
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4.3.5 ระบบ E-PLAN (การรายงานผลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

 
 
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาทการพัฒนา
ต าบลเมืองเก่าในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับ
ศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนี้  
 1. พัฒนาและปรับปรุงทางด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
 2. พัฒนาเสริมสร้างอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  
 3. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชน  
 4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม  
 5. เฝูาระวังปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 6. สร้างอาชีพรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาสในต าบล  
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของสภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน โดยมีการรับฟังความคิดเห็น การร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านช่องทางรับความคิดเห็นทาง 
Website ,การประชาคมเมือง สายตรงนายก ซึ่งท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า เข้าถึงปัญหาความ
เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วและช่วยเร่งแก้ปัญหา น ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชน ซึ่งการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ต่อไป 
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