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              เทศบาลต าบลเมืองเก่า เดิมเป็นสุขาภิบาลเมืองเก่าและกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล
เมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2520 โดยได้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของต าบล
เมืองเก่าและต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลมีชื่อว่า “สุขาภิบาลเมืองเก่า” 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ต่อมาเม่ือวันที่  25  พฤษภาคม 2542 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล
เมืองเก่า โดยผลของพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542   
 

 
 
 

1.1 ลักษณะท่ีตั้ง   
                    ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองเก่า ตั้งอยู่เลขที่ 789  หมู่ 5  ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี   ต าบลกบินทร์  
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากตัวจังหวัดปราจีนบุรี 
ประมาณ 58 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 193 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบล
เมืองเก่าและต าบลกบินทร์  อาณาเขตพ้ืนที่ครอบคลุม  10 ตารางกิโลเมตร 

1.1.1 ที่ตั้งของชุมชน 
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า มี  12  ชุมชน  มีอาณาเขตท่ีตั้ง  2  ต าบล  คือ ต าบลเมืองเก่า

และต าบลกบินทร์ มีทั้งพ้ืนที่ทีเ่ป็นเนินสูงและพ้ืนที่ราบลุ่ม ประกอบด้วย 
           1. ชุมชนต ารวจ  หมู่ 2, หมู่ 4, หมู่ 5 และหมู่ 8 ต าบลกบินทร์ 
           2. ชุมชนบ้านนางเลง หมู่ 5 ต าบลกบินทร์ 
           3. ชุมชนบ้านไผ่  หมู่ 8 ต าบลเมืองเก่า 
           4. ชุมชนสามทหาร หมู่ 8 ต าบลเมืองเก่า 
           5. ชุมชนบ้านรุ่งเจรญิ หมู่ 9 และ หมู่ 20 ต าบลเมืองเก่า 
           6. ชุมชนบ้านเมืองใหม่ หมู่ 10 ต าบลเมืองเก่า 
           7. ชุมชนบ้านดงเย็น หมู่ 11 ต าบลเมืองเก่า 
           8. ชุมชนบ้านเนินแห ่ หมู่ 12 ต าบลเมืองเก่า 
           9. ชุมชนบ้านหนองกุลา หมู่ 13 ต าบลเมืองเก่า 
          10. ชุมชนนครกบินทร์ หมู่ 16 ต าบลเมืองเก่า 
          11. ชุมชนบ้านเหล่าหลวง หมู่ 16 ต าบลเมืองเก่า 
          12. ชุมชนบ้านโนนคณู หมู่ 17 ต าบลเมืองเก่า 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
 

ความเป็นมา 

1. ด้านกายภาพ 
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แผนที่แสดงเขตชุมชนเทศบาลต าบลเมืองเก่า 

2 



                                                                                                                      แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
                                                                                                 เทศบาลต าบลเมืองเกา่ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจนีบุร ี

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
        เทศบาลต าบลเมืองเก่าด้านทิศตะวันออก  มีสภาพเป็นเนินสูง  ส่วนทางด้านทิศตะวันตก เป็นที่ลุ่มน้ าท่วม 

มีน้ าขังเป็นบางส่วน มีพ้ืนที่ท าการเพาะปลูกเพียงเล็กน้อย มีแม่น้ า คลอง และหนองสาธารณะ (ใช้ทางหลวงหมายเลข 
304 เป็นเส้นทางการแบ่งทิศ) บริเวณสี่แยกทางหลวงหมายเลข 33 กับทางหลวงหมายเลข 304  ตัดกันเป็นสี่แยก 
มีชื่อว่า  “สี่แยกกบินทร์บุรี”โดยมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ             ติดกับต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศใต้           ติดกับต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศตะวันออก ติดกับต าบลเมืองเก่า ต าบลบ้านนา ต าบลย่านรี อ าเภอกบินทร์บุรี  
                        จังหวัดปราจีนบุรี 

       ทิศตะวันตก ติดกับต าบลเมืองเก่า ต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
                    สภาพอากาศของเทศบาลต าบลเมืองเก่า แบ่งตามฤดูกาล ดังนี้ 

          ฤดูร้อน     อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  37-40  องศาเซลเซียส     
                          ฤดูหนาว         อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ   19.25  องศาเซลเซียส     
                          ฤดูฝน     มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปีละ  44.91  มิลลิเมตร 
 

 1.4  ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินและแนวทางการจัดการกลุ่มชุดดิน 

                   กรมพัฒนาที่ดินได้จัดแบ่งดินที่ปรากฏพบในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ  ทั่วประเทศ แบ่งออกได้เป็นหน่วยหรือ
กลุ่มใหญ่ๆ ได้  รวม  62  กลุ่มชุดดินหรือหน่วยดินและขอบเขตของหน่วยดินแต่ละหน่วยได้แสดงเอาไว้แล้วในแผนที่ดิน
ขนาดมาตราส่วน  1 :  50,000 โดยใช้หมายเลขก ากับ ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่ากลุ่มชุดดิน  หรือหน่วยชุดดิน หมายเลข
ประจ าหน่วยแผนที่ดินอาจไม่เรียงล าดับครบทุกหมายเลข 
                   ขอบเขตของหน่วยแผนที่บางขอบเขตอาจมี  2  หมายเลขก ากับ  เช่น หมายเลข 24/40  ซึ่งหมายความว่า
บริเวณดังกล่าวประกอบด้วย ดินหมายเลข  24 และ 40 ปะปนกันอยู่ในขอบเขตนั้น เนื่องจากว่า ไม่สามารถแยก
ขอบเขตออกจากกันได้ เพราะมาตรตราส่วนแผนที่ไม่อ านวย จึงจ าเป็นต้องรวมเอาหน่วยของแผนที่ของทั้งสอง
หมายเลขเข้าไว้ด้วยกัน 
                  ข้อควรค านึง  ข้อมูลการจัดการกลุ่นชุดดินเพ่ือการปลูกพืชชนิดต่างๆ แต่ละกลุ่มชุดดินจะเป็นแนะค าน า
โดยทั่วไป ที่ครอบคลุมลักษณะดินที่อาจพบในภาคต่างๆ ดังนั้นข้อมูลบางตอนอาจไม่ตรงกับลักษณะของสภาพจังหวัดนั้น 
                   ลักษณะของกลุ่มชุดดิน  จังหวัดปราจีนบุรี  ปัญหาในการใช้ประโยชน์และแนวทางในการจัดการในแต่ละ
กลุ่มชุดดิน   ดังนี้ 
 

 กลุ่มชุดดินที่ 4  
                    ลักษณะดินโดยทั่วไป หน่วยที่ดินนี้เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว  ดินบนมีสีด าหรือสีเทาเข้ม   
ดินล่างมีสีน้ าตาลอ่อน  สีน้ าตาลหรือเทาปนสีเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง  สีเหลือง  สีน้ าตาลแก่ อาจพบก้อน
ปูนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและพวกแมงกานีสในชั้นดินล่าง ดินมีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว พบบริเวณพ้ืนที่
ราบเรียบหรือราบลุ่ม ระหว่างคันดินริมล าน้ า  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยา ดินเป็น            
กรดแก่ ถึง เป็นด่างปานกลาง ค่าความเป็นกรด  เป็นด่างประมาณ  5.5 - 8.0 
                  ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ท านา  มีบ้างบางแห่งยกร่องเพ่ือปลูกพืชผักหรือ ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น   
ถ้าดินเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงบ ารุงดิน ใช้ปุ๋ยและปูนในอัตราที่เหมาะสมและมีการควบคุมน้ าหรือมีการจัดระบบ
ชลประทานที่มีประสิทธิภาพ พืชที่ปลูกจะให้ผลผลิตค่อนข้างสูง 

๓ 
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 กลุ่มชุดดินที่ 17 
                     ลักษณะโดยทั่วไป  หน่วยนี้เป็นกลุ่มที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนดินล่างเป็นดินร่วน
เหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียวมีสีเทาหรือสีน้ าตาลอ่อน  พบจุดประพวกสีน้ าตาล  สีเหลืองหรือแดงปะปน  บางแห่ง
อาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานิสในดินชั้นล่าง  เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอน
ล าน้ า พบบริเวณพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ  เป็นดินลึกมาก  มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว  มีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกรดแก่ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 4.5 – 5.5 
  ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยที่ดินนี้ได้แก่  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าและมีเนื้อดินบน
ค่อนข้างเป็นทราย 
  ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ท านา  บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่  หรือไม้ยืนต้น แต่มีปัญหาเรื่องการ
ขังของน้ าในฤดูฝน 
 

กลุ่มชุดดินที่  18 
 ลักษณะโดยทั่วไป  หน่วยที่ดินนี้เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย  ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย  มีสีเทามีสีน้ าตาลอ่อน  พบจุดประสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปน  เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวก
ตะกอนล าน้ า พบบริเวณพ้ืนที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว มีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นดินกรดแก่ถึงเป็นด่างปานกลางมีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ  5.5 – 8.0 
 ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยที่ดินนี้  ได้แก่ เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย พืชมีโอกาสเสี่ยง
ต่อการขาดแคลนน้ า  
 

กลุ่มชุดดินที ่ 24 
 ลักษณะโดยทั่วไป  หน่วยที่ดินนี้เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย  มีสีน้ าตาลปนเทาหรือสีเทาปน
ชมพู พบจุดประสีน้ าตาล  สีเหลืองหรือสีเทาใช้ชั้นดินล่าง  บางแห่งจะพบชั้นที่มีการสะสมอินทรีวัตถุ  เป็นชั้นบางๆ มีสภาพ
พ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบหรือราบเรียบ  เป็นดินลึก  มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 5.0 – 7.0 
 ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยที่ดินนี้ได้แก่  เนื้อดินเป็นทรายจัด  พืชมักแสดงอาการขาดน้ า
ในช่วงฝนทิ้งและมีความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก 
 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ท านา ปลูกพืชไร่บางชนิด เช่น มันส าปะหลัง  อ้อยและปอ บางแห่งเป็นทุ่งหญ้า
ธรรมชาติ 
 

กลุ่มชุดดินที่  25 
 ลักษณะโดยทั่วไป  หน่วยที่ดินนี้เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายส่วนดินชั้นล่างเป็นดินเหนียว
หรือดินร่วนปนดินเหนียวที่มีกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก มีสีเทาและพบจุดประสีน้ าตาล  สีเหลืองหรือสีแดง
ปะปน  ใต้ชั้นลูกรังอาจพบชั้นดินเหนียวที่มีศิลาแลงอ่อนปะปน  เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าทับอยู่บน
ชั้นหินผุ  พบบริเวณพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ  เป็นดินตื้น  มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว   ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่ า ส่วนมากจะมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  4.5 – 5.5 
 ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยที่ดินนี้ได้แก่  เป็นดินตื้น  ส่วนใหญ่เป็นดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  
บางแห่งมีเนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย  
 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ท านา   บางแห่งเป็นป่าละเมาะหรือป่าเต็งรัง 
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กลุ่มชุดดินที่ 33    
          ลักษณะดินโดยทั่วไป หน่วยที่ดินนี้เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง  สีดินเป็นสีน้ าตาลหรือ
สีน้ าตาลปนแดง บางแห่งในดินล่างลึก ๆ มีจุดประสีเทาและสีน้ าตาล อาจมีแร่ไมก้าหรือก้อนปูนปะปนอยู่ด้วยเกิดจาก
วัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบนสันดินริมน้ าเก่าและเนินตะกอนรูปพัด  มีพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็น
คลื่นลอดลาด เป็นดินลึกมาก  มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง  มีค่าความเป็นด่างประมาณ  5.5 – 8.0 
 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น  ข้าวโพด อ้อย ยาสูบ  ถั่วต่างๆ  และสับปะรด  บางแห่งใช้
ปลูกไม้ผลหรือเป็นที่อยู่อาศัย  ดินกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาในการใช้ประโยชน์ 
 

กลุ่มชุดดินที่  35 
 ลักษณะดินโดยทั่วไป  หน่วยที่ดินนี้เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกร่วนปนทราย  ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน
เหนียวปนทรายมีสีน้ าตาล  สีเหลืองหรือสีแดง  เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดพวกตะกอนล าน้ า  หรือเกิดจากการสลายตัวผุพัง
ของเนื้อหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพ้ืนที่ดอนที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงที่ลาดเชิงเขาเป็นดินลึกมีการระบายน้ าดีมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่  มีค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 4.5 – 5.5 
 ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยที่ดินนี้ได้แก่  เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทรายและดินมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ า  ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
 

กลุ่มชุดดินที่  40        
 ลักษณะดินโดยทั่วไป  หน่วยที่ดินนี้เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย สีดินเป็นสีน้ าตาล  สีเหลือง
หรือสีแดง  บางแห่งอาจพบจุดประสีในดินชั้นล่างเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าพบบริเวณพ้ืนที่ค่อนข้าง
ราบเรียบจนถึงพ้ืนที่ลาดเชิงเขาเป็นดินลึกมีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
ถึงเป็นกรดแก่  มีความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 – 5.5 
 ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยที่ดินนี้ได้แก่  เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทรายและดินมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ า  ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด  ข้าวฟ่าง  อ้อย ปอ งาและถั่ว บางแห่งมี
สภาพเป็นป่าละเมาะหรือทุ่งหญ้าธรรมชาติ 
 

กลุ่มชุดดินที ่ 49 
 ลักษณะดินโดยทั่วไป  หน่วยที่ดินนี้เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย  ดินล่างเป็นดินเหนียวปน
ลูกรังหรือเศษหินทรายสีดินเป็นสีน้ าตาลหรือสีเหลือง ใต้ลงไปเป็นดินเหนียวสีเทามีจุดประสีน้ าตาล  สีแดง  และศิลา
แลงอ่อนปะปนอยู่ด้วยเป็นจ านวนมาก  อาจพบชั้นหินทรายหรือหินดินดานที่ผุพังสลายตัวในชั้นถัดไป  พบบริเวณ
พ้ืนที่ดอนมีลักษณะเป็นลูกคลื่นเป็นดินตื้นถึงตื้นมากมีการระบายน้ าดีปานกลาง  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ค่อนข้างต่ า ปฏิกริิยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่ มีค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 4.5 – 5.5 

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยที่ดินนี้ได้แก่ เป็นดินตื้น และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าบางแห่งมี
ก้อนศิลาแลง โผล่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเป็นอุปสรรคต่อการเกษตรกรรมบริเวณที่มีความลาดชันสูงมีปัญหาเกี่ยวกับ
การชะล้างพังทลายของหน้าดินอย่างรุนแรง 

ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่  ทุ่งหญ้าธรรมชาติ  ที่รกร้างว่างเปล่า  ป่าเต็งรัง  หรือใช้ปลูกไม้โตเร็ว 
 

หน่วยที่ดินที่  59 
           ลักษณะดินโดยทั่วไป  หน่วยที่ดินนี้เป็นหน่วยของดินหลายชนิด  ซึ่งเกิดจากตะกอนล าน้ าพัดพามาทับถมกัน  
พบบริเวณที่ราบลุ่มหรือบริเวณพ้ืนที่ล่างของหุบเขา  มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างเรียบ  ดินที่พบส่วนใหญ่มีการ
ระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว  มีลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ เช่น เนื้อดิน สีดิน ความลึกของดินปฏิกิริยาดิน  ตลอดจน
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ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่แน่นอน  ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดินในบริเวณนั้นๆ ส่วนมากก็มีก้อนกรวด
และเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินด้วย 
 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ประโยชน์ในการท านา  ส่วนในฤดูแล้ง ถ้ามีแหล่งน้ าหรือดิน นิยมใช้ปลูกพืชผักหรือ
พืชไร่อายุสั้น เช่น  ถั่วเขียว  หรือถ่ัวเหลือง 
            

หน่วยที่ดินที่  60 
 ลักษณะดินโดยทั่วไป  หน่วยที่ดินนี้เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิดซึ่งเกิดจากตะกอนล าน้ าพัดพามาทับถม
บริเวณสันดินริมน้ า บริเวณพ้ืนที่เนินตะกอน ซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ จนถึงลูกคลื่นลอนลาด โดยทัว่ ๆไป 
ดินกลุ่มนี้มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ส่วนใหญ่เป็นดินลึก เนื้อดินเป็นพวกดินร่วน บางแห่งมีชั้นดินที่มีเนื้อดิน
ค่อนข้างเป็นทรายหรือมีชั้นกรวด ซึ่งแสดงถึงการตกตะกอนต่างยุคของดินอันเป็นผลมาจากการเกิดน้ าท่วมใหญ่ในอดีต  
ดินกลุ่มนี้โดยทั่วๆ ไป มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง และปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง 
 ปัจจุบันดินนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินค่อนข้างกว้างขวาง  นิยมใช้ปลูกพืชผัก  พืชไร่  ไม้ผลและไม้ยืนต้นต่างๆ 
รายชื่อชุดดินประจ าหน่วยที่ดิน : ดินตะกอนที่มีการระบายน้ าดี (Alluvial soil well drained) 
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  ๒.๑  เขตการปกครอง  

          เทศบาลต าบลเมืองเก่า มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 10 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของ
ต าบลกบินทร์ และต าบลเมืองเก่า  มีพ้ืนที่ของชุมชนอยู่ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลต าบล เมืองเก่า แบ่งเขตการ
ปกครองเป็นชุมชนได้จ านวน 12 ชุมชน ดังนี้ 

 

ที ่ ชุมชน หมู่ ต าบล ประธานชุมชน โทรศัพท์ 
1 ต ารวจ  2,4,5,8 กบินทร ์ พ.ต.ต.วิฑูรย์ วงศ์ใหญ่ 089-8346643 

2 บ้านนางเลง 5 กบินทร ์ นางเสาวนี  ปาวสานต์ 089-8324701 

3 บ้านไผ่ 8 เมืองเก่า น.ส.วิลาพร  เหล็กศรี 081-7812144 

4 สามทหาร 8 เมืองเก่า นางสุรัตน์  อนุพันธ์ 091-7757733 

5 บ้านรุ่งเจริญ 9, 20 เมืองเก่า นายธนกร  วรพงศ์ 061-4805415 

6 บ้านเมืองใหม ่ 10 เมืองเก่า นายจ าปี  ชูตระกูลวงศ์ 089-8289953 

7 บ้านดงเย็น 11 เมืองเก่า นางประทุมมา สอนสวัสดิ์ 087-7414521 

8 บ้านเนินแห่ 12 เมืองเก่า นายสมชาย  จันทร์งาม 081-4354182 

9 บ้านหนองกุลา 13 เมืองเก่า นางอุไร  สืบจันทร์ 080-6895399 

10 นครกบินทร ์ 16 เมืองเก่า นายทานิล  ใจมั่น 092-4474465 

11 บ้านเหล่าหลวง 16 เมืองเก่า นายอุดมสุข  จันทรี 087-6105848 

12 บ้านโนนคูณ 17 เมืองเก่า นายสมพร  กองจันทร์ 083-2699519 
 

๒.2  การเลือกตั้ง  
   เทศบาลต าบลเมืองเก่า แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  2  เขต  ดังนี้ 

    2.2.1  เขตเลือกตั้งที่ 1   ประกอบด้วย 
    1) ชุมชนต ารวจ 
    2) ชุมชนบ้านนางเลง 
    3) ชุมชนบ้านเนินแห่ 
    4) ชุมชนบ้านหนองกุลา 
    5) ชุมชนสามทหาร 
    2.2.2  เขตเลือกตั้งที่ 2  ประกอบด้วย 
    1) ชุมชนบ้านไผ่ 
    2) ชุมชนบ้านโนนคูณ 
    3) ชุมชนบ้านเมืองใหม่ 
    4) ชุมชนบ้านดงเย็น 
    5) ชุมชนบ้านรุ่งเจริญ 
    6) ชุมชนนครกบินทร์ 
    7) ชุมชนบ้านเหล่าหลวง 
 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
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จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แบ่งตามหน่วยเลือกตั้ง 
 

ที ่ หน่วยเลือกตั้งที่ ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 
1 1 443 465 908 345 
2 2 305 352 657 233 
3 3 323 373 696 280 
4 4 322 343 665 220 
5 5 434 516 950 417 
6 6 315 324 639 227 
7 7 223 250 473 166 

รวม 2,365 2,623 4,988 1,888 

    ที่มา : ส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลเมืองเก่า ณ  วันที่ 24  มีนาคม  2562 
 

 
 
 

  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3–5 ปี และการคาดการณ์ 
ในอนาคต)  
 

ปี เพศชาย เพศหญิง รวม หมายเหตุ 
ปี 2559 3,294 3,371 6,665 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 

ปี 2560 3,285   3,375   6,660 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 

ปี 2561 3,279   3,392   6,671   ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.61 

ปี 2562 3,276 3,391   6,667 
จ านวนครัวเรือน 4,343 ครัวเรือน  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 62 
 

 

   ที่มา :  ส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลเมืองเก่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2562 
 
  การคาดการณ์ในอนาคต 

ในอนาคตข้างหน้าคาดว่าจะมีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี  เพราะปัจจุบันความเจริญ
ก าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเทศบาลต าบลเมืองเก่า เป็นเมืองที่สามารถผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ ได้สะดวก ไม่ว่าจะ
เป็นจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานคร โดยมีสี่แยก
กบินทร์บุรี หรือที่ประชาชนในพ้ืนที่เรียกว่าสี่แยกสามทหาร ซึ่งเป็นทางแยกส าคัญที่ใช้เป็นจุดเปลี่ยนส าหรับการ
เดินทาง และปัจจุบันเกิดธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและมีสถานที่พักผ่อนรองรับมากมาย เช่น โรงแรม รีสอร์ท 
ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ปั้มน้ ามัน และหน่วยธุรกิจอ่ืนๆ  รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม  จึงมีประชากรจากพ้ืนที่อ่ืนเข้ามาอยู่อาศัยเพ่ือประกอบอาชีพต่างๆ อีกท้ังแรงงานต่างด้าวจากประเทศ
เพ่ือนบ้านต่างก็เข้ามาท างานอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้ประชากรที่ไม่ปรากฏชื่อในทะเบียนท้องถิ่นอีกเป็นจ านวนมาก 
และคาดว่ามีประชากรแฝงอยู่กว่า 5,000  คน  ที่มาท างานอยู่ในเขตพ้ืนที่และอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
แต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า ประกอบกับปัจจุบันมีหมู่บ้านเอ้ืออาทรและหมู่บ้าน
จัดสรรเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ จึงคาดว่าแนวโน้มจะมีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้น และล่าสุดรัฐบาลได้ประกาศให้มีนโยบาย
มารดาประชารัฐ “ดูแลตั้งแต่ในครรภ์” เป็นการส่งเสริมให้คนมีบุตรเพ่ิมข้ึน 

3. ประชากร 
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3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 
 

ช่วงอายุ(ปี) ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

0 -15   690 679 1,369 

16 - 30 678 639 1,317 

31 - 40 479 557 1,036 

41 - 50 498 591 1,089 

51 - 60 477 473 950 

60 ปีขึ้นไป 396 510 906 

      ที่มา : ส านักงานทะเบียนเทศบาลต าบลเมืองเก่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
 

 
 
 

4.1 การศึกษา 
          การศึกษาในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า  มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีทั้งระดับก่อนวัยเรียน 
อนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ดังนี้ 

4.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองเก่า จ านวน 3  แห่ง ดังนี้ 
1.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองเก่า  

- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน       2    คน 
- เด็กนักเรียน   จ านวน      34    คน 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 17 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
หัวหน้าสถานศึกษา: นางสาวพัชราพร  ถึกไทย 
โทรศัพท์ : 081 - 4242415 
 

2. ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 
- ครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน        1    คน 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน       1    คน 
- เด็กนักเรียน   จ านวน      31    คน 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 11 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
หัวหน้าสถานศึกษา: นางสาวสมพร  กงกุล 
โทรศัพท์ : 084 - 3622825 
 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่ 
- ครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน        1    คน 
- เด็กนักเรียน   จ านวน      19    คน 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
หัวหน้าสถานศึกษา:  นางสาวศิริธร  ท้าวค า 
โทรศัพท์ :  086 – 0564345 

4. สภาพทางสังคม 
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   4.1.2  โรงเรียนในเขตเทศบาล (ไม่สังกัดเทศบาล) 
1. โรงเรียนอนุบาลกบินทร์ (รัฐบาล) 
      เป็นโรงเรียนขยายโอกาส สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล,ประถมศึกษา 
      และมัธยมศึกษาตอนต้น 
               - จ านวนครู  16  คน 
               - จ านวนเด็กนักเรียน  234  คน 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 11 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ผู้อ านวยการ : นายจรูญ  สุริรมัย์ 
โทรศัพท์ :  037 - 282390 
 

            2. โรงเรียนบ้านไผ่ (รัฐบาล)  
    เป็นโรงเรียนสอนระดับประถมศึกษา 
               - จ านวนครู  9  คน 
               - จ านวนเด็กนักเรียน  120  คน 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ผู้อ านวยการ :  นายสุเทพ  ปาประกอบ 
โทรศัพท์ : 037- 283005 / 086 – 1518993 
 

3. โรงเรียนกบินทร์บุรี (รัฐบาล) 
เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย 

               - จ านวนครู  22  คน 
               - จ านวนเด็กนักเรียน  306  คน 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 13 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ผู้อ านวยการ : นางสาวรัชภร  รุ่งตั้งธนาบุญ 
โทรศัพท์ : 037-281606 
 

4. โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี (เอกชน) 
เป็นโรงเรียนสอนตั้งแตร่ะดับปฐมวัย อนุบาล   ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

               - จ านวนครู  160  คน 
               - จ านวนเด็กนักเรียน  2,200  คน 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 17 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ผู้อ านวยการ : ซิสเตอร์พนิดา  สุขส าราญ 
โทรศัพท์ :  089 - 2534380 

 

5. โรงเรียนบ้านนางเลง              
โรงเรียนระดับประถมศึกษา   

               - จ านวนครู  1   คน 
               - จ านวนเด็กนักเรียน   4  คน 
เรียนร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก 
ที่ตั้ง : หมู่ที่   2   ต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ผู้อ านวยการ : นายอดุลย์  ปรางค์จันทร์ 
โทรศัพท์ :  037-283959 
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6. โรงเรียนบ้านหนองช้างลง  

โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
               - จ านวนครู  1   คน 
               - จ านวนเด็กนักเรียน   4  คน 
เรียนร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก 
ที่ตั้ง : หมู่ที่   2  ต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ผู้อ านวยการ : นายอดุลย์  ปรางค์จันทร์  
โทรศัพท์ : 037-283959 

 

            4.2  ด้านการสาธารณสุข 
           1.  โรงพยาบาลของรัฐ       จ านวน    1    แห่ง 

            2.  สถานพยาบาลของเอกชน (คลินิก)  จ านวน  10   แห่ง 
                     3.  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน      จ านวน    8    แห่ง 

     4.  ร้านนวดแผนไทย    จ านวน   10   แห่ง 
 

           4.3  ด้านอาชญากรรม 
  เขตพ้ืนที่ปกครองของเทศบาลต าบลเมืองเก่า เป็นพ้ืนที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท และมีประชากรอาศัยอยู่
ค่อนข้างหนาแน่น ทั้งประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงที่พักอาศัยในพ้ืนที่  เหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  
ส่วนใหญ่จะเป็นฐานความผิดเกี่ยวกับการท าร้ายร่างกาย ทะเลาะวิวาท ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ท าลายทรัพย์สินของราชการ  
เทศบาลต าบลเมืองเก่าได้ด าเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดเหตุดังกล่าว ด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ตามจุดส าคัญหรือจุดเสี่ยงและแหล่งชุมชน การขอความร่วมมือไปยังผู้น าชุมชน การขอก าลังต ารวจจากสถานี
ต ารวจภูธรกบินทร์บุรี  ก าลังจากสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เพ่ือเฝ้าระวังและระงับเหตุไม่ให้เกิดความ
รุ่นแรง  รวมไปถึงการให้ความรู้เพื่อสร้างจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชนอย่างร่มเย็นเป็นสุขโดยผ่านทาง
ช่องทางเสียงตามสายชุมชนและการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกต่อสังคมในด้านต่างๆ 
 

           4.4  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า จากข้อมูลสถานีต ารวจภูธรกบินทร์บุรี พบว่าส่วนใหญ่

ปัญหายาเสพติดที่มากที่สุดในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่าจะเป็นปัญหาผู้เสพยาเสพติด  รองลงมาจะเป็นปัญหาการ
ครอบครองยาเสพติดเพ่ือจ าหน่าย  ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นสาเหตุหลักมาจากชนชั้นแรงงาน ที่มีการเสพยาเสพติดเอง
และครอบครองไว้เพ่ือจ าหน่ายเพ่ือนฝูง ญาติพี่น้อง คนรู้จัก เทศบาลต าบลเมืองเก่าพยายามหามาตรการหรือแนวทาง
ในการรณรงค์ป้องกัน เช่น การฝึกอบรม การให้ความรู้กับเยาวชน ครอบครัว สังคม เพ่ือสร้างจิตส านึกและสร้างความ
ตระหนักให้เห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด อีกทั้งยังสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมสอดส่องดูแล                  
บุตรหลานหรือบุคคลที่เข้ามาในพ้ืนที่ ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการเสพ การค้า ยาเสพติด เพ่ือจะได้ลดปัญหาเกี่ยวกับ  
ยาเสพติดให้ได้มากที่สุด 
 

  4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลต าบลเมืองเก่าได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
- จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ    781  คน 
- จ านวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ      170  คน 
- จ านวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ    7   คน 
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(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔)  ด าเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน  
(๕)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๖)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(๗)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
(๙)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  

 
 
 
  5.1 การคมนาคม 

                   เทศบาลต าบลเมืองเก่า มีการคมนาคมทางบกที่สะดวก สามารถเดินทางติดต่อกับอ าเภอ
ต่างๆ ภายในจังหวัด รวมทั้งมีเส้นทางสายเศรษฐกิจที่ส าคัญ ที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งและล าเลียงสินค้า และสามารถ
เดินทางเชื่อมต่อยังภูมิภาคต่างๆ และประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งทางหลวงแผ่นดินสายส าคัญๆ ได้แก่ 
ทางหลวงหมายเลข 33 สายสุวรรณศร (ปราจีนบุรี -สระแก้ว) (ปราจีนบุรี – กรุงเทพมหานคร)  และทางหลวง
หมายเลข 304 (ปราจีนบุรี – ฉะเชิงเทรา) (ปราจีนบุรี- นครราชสีมา) และยังมีสถานีขนส่งผู้โดยสาร  จ านวน  1  แห่ง  
ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสี่แยกกบินทร์บุรี  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

5.2  การไฟฟ้า 
5.1.1 จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน 
5.1.2  หน่วยงานเจ้าของกิจการไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกบินทร์บุรี 
5.1.3 พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
5.1.4 ไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างครอบคลุมในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า 

5.3  การประปา 
5.3.1 จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปาครบทุกครัวเรือน    

                           5.3.2 หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา คือ การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอกบินทร์บุรี  
      (ก าลังการผลิต 14,400 ลบ.ม./วัน) 

      5.3.3 แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา คือ คลองพระปรง 

 5.4  โทรศัพท์   
       5.4.1 ประชากรในพ้ืนที่มีโทรศัพท์ใช้ประมาณร้อยละ 98 ส่วนใหญ่เป็นแหล่งชุมชน 

                        5.4.2 จ านวนชุมสายโทรศัพท์  จ านวน  1  แห่ง 
                            5.4.3 ระบบเสียงไร้สาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้  จ านวน  10  แห่ง  
                                     ยังไม่ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่เทศบาล 

       5.4.4 หน่วยงานที่มีข่าววิทยุสื่อสารในพื้นที่ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ที่ว่าการอ าเภอกบินทร์บรุี,  
                สถานีต ารวจภธูรกบินทร์บุรี และเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ 
           5.5.1 ศูนย์คัดแยกไปรษณีย์ (ข้างอ าเภอ) 
    ที่ตั้ง 333 หมู่ที่  11  ต าบลกบินทร์  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
    โทรศัพท ์ 037-210700 
           5.5.2 ส านักงานไปรษณีย์ (กบินทร์เก่า) 
    ที่ตั้ง 588 หมู่ที่  8  ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
    โทรศัพท ์ 037-281871 
           5.5.3 บริษัทขนส่งเคอรี เอ็กเพลส 
    ที่ตั้ง 118 หมู่ที่  16  ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
    โทรศัพท ์ 061-3972537 
 
 
 
  6.1 การเกษตร 
       ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า ประกอบอาชีพการเกษตรเพียงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 5
ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด  ประเภทการเกษตร อาทิ มันส าปะหลัง ยูคาลิปตัส ไม้ผลยืนต้น ข้าวโพด เป็นต้น 
  6.2 การประมง 
       ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า ไม่ได้ประกอบอาชีพการประมง มีเพียงการจับสัตว์น้ า
เพ่ือการบริโภคเท่านั้น  และมีประชาชนจ านวนไม่กี่หลังคาเรือนที่เลี้ยงสัตว์น้ า จ าพวกปลาเพ่ือการค้าขาย 
  6.3 การปศุสัตว์ 
        ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า ท าการปศุสัตว์เพียงเล็กน้อย เป็นการเลี้ยงสัตว์จ าพวก 
จระเข้  เป็ด ไก่  
  6.4 การบริการ 
        หน่วยบริการในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองเก่า มีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโต
ของพ้ืนที่และด้านแรงงาน  อาทิ เช่น 
   ห้างสรรพสินค้า  จ านวน 3 แห่ง 
   สถานีบริการน้ ามันและแก๊ส จ านวน 10 แห่ง 
   ร้านสะดวกซ้ือ มินิมาร์ทและซุปเปอร์มาเก็ต จ านวน 12 แห่ง 
   โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก จ านวน 16 แห่ง 
   สถาบันการเงิน ธนาคาร จ านวน 8 แห่ง 
   โรงรับจ าน า จ านวน 1 แห่ง 
   ร้านทอง จ านวน 8 แห่ง 
   ศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ จ านวน 3 แห่ง 
    ตลาด จ านวน 4 แห่ง 
   อู่ซ่อมรถยนต์ /จักรยานยนต์ จ านวนไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 
   ร้านอาหาร /สถานบันเทิง จ านวนไม่น้อยกว่า 30 แห่ง 
  6.5 การท่องเที่ยว 
             สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ ได้แก่ สวนสาธารณะกบินทร์เฉลิมราชย์  วัดหลวงบดินทร์เดชา               
วัดเวฬุวนาราม (บ้านไผ่) วัดนครกบินทร์  วัดนางเลง วัดป่าประดู่ 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
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  6.6 การอุตสาหกรรม 
   ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนักตั้งอยู่ในพ้ืนที่ มีเพียงโรงงาน
ขนาดเล็ก เช่น โรงานท าน้ าแข็ง  โกดังเก็บสินค้า เป็นต้น 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า ประกอบการพาณิชย์ การค้าขายมากเป็น
อันดับหนึ่ง  รองลงมาเป็นอาชีพการประกอบกิจการส าหรับบริการประชาชน  รับจ้างทั่วไป  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
และการเกษตร 
  6.8 แรงงาน 
   เนื่องจากเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า มีหน่วยธุรกิจส าหรับการบริการประชาชนจ านวนมาก 
จึงมีความต้องการในการจ้างแรงงานในหน่วยธุรกิจต่างๆ แรงงานมีทั้งที่มาจากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองเก่า
และแรงงานที่ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อ่ืน เข้ามาเป็นประชากรแฝงในพ้ืนที่ ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน 
 
 
 
  7.1 การนับถือศาสนา  

ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ     ร้อยละ  95      ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ    3  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
ประชาชนนับถือศาสนาคริสต์    ร้อยละ       2 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

  7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
                         ประเพณีท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมโดยสังเขป ได้แก่ การท าบุญ ตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ  โดยด าเนินการร่วมกับชุมชน 
                          ประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมโดยสังเขป ได้แก่ การสรงน้ าพระ ปล่อยปลา รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 

ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมโดยสังเขป ได้แก่ การประกวดขบวนแห่ ประกวดกระทง และ
ประกวดนางนพมาศ   
  7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
                         ภูมิปัญญาท้องถิ่น จะเป็นสาขาทางด้านการด ารงชีพและโภชนาการพ้ืนบ้าน เช่น การปรุง
อาหารพื้นบ้าน การถนอมอาหาร และสาขาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน  จ าพวกการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์และการจักสาน 
   ภาษาถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่มีการใช้ภาษาในการสื่อสาร 2 ภาษา คือ ภาษาถิ่นภาคกลาง
และภาษาถ่ินภาคอีสาน 
  7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
   สินค้าประจ าถิ่นและของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อ คือ ข้าวโพดแปดแถว ที่มีลักษณะพิเศษ มีจ านวน
แถวเมล็ดในแต่ละฝักข้าวโพดแบ่งออกเป็น 4 คู่ หรือ แปดแถว และผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า หมอนหนุนเพ่ือ
สุขภาพ เป็นต้น 
 
 
 

  8.1 น้ า  
  1. หนองน้ า     จ านวน  1 แห่ง  
       คือ หนองปลาแขยง 

7. ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

14 



                                                                                                                                   แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
                                                                                                            เทศบาลต าบลเมืองเกา่ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

  2. ล าคลอง   จ านวน  4 แหง่ 
        1) คลองไผ่ 
        2) คลองวังวิทย์ 
        3) คลองนางเลง 
        4) คลองพระปรง 
  3. การประปาส่วนภูมิภาค 
  8.2 ป่าไม้ 
  เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่าไม่มีเขตพ้ืนที่ป่าไม้ 
  8.3 ภูเขา 
  เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่าไม่มีเขตพ้ืนที่ภูเขา 
  8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในพื้นที่เทศบาลต าบลเมืองเก่า คือ แหล่งน้ า  ได้แก่ หนองปลาแขยง ซึ่ง
เป็นหนองน้ าขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลเมืองเก่า ทั้งเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่าและเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่า บริเวณส่วนหนึ่งของหนองปลาแขยง จัดเป็นสวนสาธารณะประจ าอ าเภอกบินทร์บุรี คือ สวนกบินทร์
เฉลิมราชย์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จัดงานประเพณีส าคัญๆ ต่างๆ และเป็นสถานที่ออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่าและใกล้เคียง 
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การบริหารงานของเทศบาลต าบลเมืองเก่า ประกอบด้วยสภาเทศบาลต าบลเมืองเก่า จ านวน 12 คน และ
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองเก่า จ านวน 5 คน ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาเทศบาลต าบลเมืองเก่า 

นายวจิิตร  สงวนวงษ์ 
ประธานสภา 

นายนพดล  เสนาพล 
รองประธานสภา 

พ.ต.อ.วชิัย  นาคพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายธนพล  รอดภัย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นางอุทุมพร  พรหมวาศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายบรรจง  สิงทพ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายณรงค์  สุ่นปาน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายจุฬา  คุณุรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสมนึก  ชัยเสนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

พ.อ.ธรรมนูญ  แสงทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายทัชเทพ พิริยโนทร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายนิยม  สุขไทย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

9. ศักยภาพองค์กร 
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คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองเก่า 

นายเฉลิมพล  หริตวร 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเก่า 

นายเฉลิมศักดิ์  หริตวร 
รองนายกเทศมนตรีต าบลเมืองเก่า 

นายอนันต์  พลาหาญ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลเมืองเก่า 

นายถนอมวงษ์  สุริยวงษ์ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเมืองเก่า 

นายสาคร  สิงหธ์งยาม 
เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเมืองเก่า 
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หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลเมืองเก่า 

นายสมบัติ  ภูสง่า 
ปลัดเทศบาล 

นางสาวอมรรัตน์  ย่านเดิม 
รองปลัดเทศบาล 

นายสมพงษ์  ปั่นเอ่ียม 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

นางสุนทรี  สุวรรณกูฏ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

นางอารีวัลย์  ศรีประเสริฐ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

นายธีรพัฒน์  สุวรรณเกตุ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

นางธัญพร  บุพชาติ 
หัวหน้าฝา่ยบรหิารการศึกษา รกัษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

นางวาลินี  โกฉิม 
หัวหน้าฝา่ยแผนและงบประมาณ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
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โครงสร้างเทศบาลต าบลเมืองเก่า 

สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

 
 

  ฝ่ายอ านวยการ 
     - งานบริหารงานทัว่ไป 
     - งานการเจ้าหน้าที ่
     - งานกิจการสภา 
 ฝ่ายปกครอง 
     - งานทะเบียนราษฎร 
     - งานป้องกันและบรรเทา 
       สาธารณภัย 
 งานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
     - งานการเงินและบัญชี 
     - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 ฝ่ายพัฒนารายได้ 
     - งานผลประโยชน์และกิจการ 
        พาณิชย ์
     - งานแผนที่ภาษีและทะเบียน 
       ทรัพย์สิน 
 งานธุรการ 

 
 
 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
     - งานสุขาภิบาลอนามัยและ 
       สิ่งแวดล้อม 
     - งานควบคุมและป้องกันโรค 
     - งานส่งเสริมสุขภาพ 
     - งานรักษาความสะอาด 
 งานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง 
     - งานวิศวกรรม 
     - งานสาธารณูปโภค 
     - งานสวนสาธารณะ 
 งานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
     - งานบริหารการศึกษา 
     - งานส่งเสริมการศึกษา 
     - งานส่งเสริมประเพณ ี
        ศิลปวัฒนธรรม 
     - งานกีฬาและนันทนาการ 
     - งานศูนย์การเรียนรู้ 
 งานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
     - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     - งานนิติการ 
     - งานพัฒนาชุมชน 
     - งานประชาสัมพันธ ์
 งานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลดัเทศบาล กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง        กองวิชาการและแผนงาน 
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การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง)  จ านวน   15   คน 
   รถดับเพลิง    จ านวน     2   คัน 
   รถบรรทุกน้ าขนาด 4,500 ลติร  จ านวน     1   คัน 
   รถกระเช้า    จ านวน     1   คัน 
   เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จ านวน     1   เครื่อง 
   รถกู้ภัย     จ านวน     1    คัน 
   เครื่องสูบน้ า (ชนิดหาบหาม)  จ านวน     2    เครื่อง 
   รถตรวจการณ์    จ านวน     1    คัน 

 
 
ที่ตั้งส านักงาน 
 เทศบาลต าบลเมืองเก่า เลขที่ 789 หมู่ที่ 5  ต าบลกบินทร์  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โทรศัพท์ 0 3745 2612-3  โทรสาร 0 3745 2609  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 3745 2608 
www.mkplocal.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยงาน 

  จ านวนพนักงาน  
รวม พนักงาน 

เทศบาล 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

1. ส านักปลัดเทศบาล 9 1 7 12 29 
2. กองคลัง 7 - 2 2 11 
3. กองช่าง 4 - 4 5 13 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4 - 3 15 22 
5. กองการศึกษา 6 - 4 1 11 
6. กองวิชาการและแผนงาน 4 - 1  - 5 

รวม 34 1 21 35 91 
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                                                                                                                                          เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 
 

 
 
  
  
 

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม 
การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ อันประกอบด้วย คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของ
รัฐที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทย        
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ  
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
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อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบ
กับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  
ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคง
มีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับ
การพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน  ขณะเดียวกันการวาง
กลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่าน
มายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่าง
สิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา
ของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลด
ความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุตธิรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสรมิคนในชาติให้ยึดมัน่
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคง
ทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ

เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหา
ด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่งรวมถึงการสร้าง
ความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่
แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมี
บทบาทมากข้ึนในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และ 
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เศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบ
เข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่
ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้ เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมี
การติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น  การแข่งขันที่
คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์วา่ครอบครัวไทยจะมขีนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรง
มากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคง
ด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ 
ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานา
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความ
มั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
จะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น 
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
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   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วน
ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและ
บริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรค
ระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจ
น าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและ
รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่
ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง
ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  โดยประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสรมิเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนนิชีวติและธรุกจิ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพ
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การแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิด
การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ  โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  ขณะเดียวกันประเทศไทย
จ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทาง
การเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และ
ลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบน
พ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนใน
ระดับอื่น ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทัง้ในระดบัยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศร ี

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคง
ในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้อง
มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง

องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ

เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้น้อม
นาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของ
การพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของ
แผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทา
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและ
กลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
 

 

 
 
 
ภาคตะวันออกมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมหลัก (Industrial Heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ าลึกและท่าอากาศยานนานาชาติ เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลก นอกจากนี้  ยังเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern 
Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor ) ที่เชื่อมโยงเมียนมาไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 
ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตก และโลกตะวันออก นอกจากนี้ 
ภาคตะวันออกยังเป็นแหล่งผลิตอาหารส าคัญของประเทศ ได้แก่ สุกร กุ้ง ไก่ ข้าว และผลไม้ รวมถึงเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ดังนั้น การพัฒนาภาคตะวันออกระยะต่อไป 
จะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพ้ืนที่เขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และความคิดสร้างสรรค์และการค้าบริการ ควบคู่ ไปกับการใช้ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ าและความ
พร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับสินค้าการเกษตรและบริการให้มีมูลค่าสูง เพ่ือให้ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศให้หลุดพ้นกับดัก “ประเทศรายได้ปานกลาง” 

 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์  เปูาหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า
ของอาเซียน โดยรักษา ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ แข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง 
ได้แก่ พ้ืนที ่ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 

วัตถุประสงค์  
   ๑. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
   ๒. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ

พัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
   ๓. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีความปลอดภัย 

การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนส่ง สาธารณะในเขตเมืองอย่างทั่วถึง  
   ๔. เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ 
เป้าหมาย  
  ๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกขยายตัวเพิ่มข้ึน  
  ๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาค ตะวันออกลดลง 
 
 

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาภาคตะวันออก 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มี ความ

ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา  
   1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานทุก ระบบให้เชื่อมโยง

เข้าสู่พ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต  ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา 
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ท่าเรือแหลมฉบังระยะ ๓ ท่าเรือมาบตาพุตระยะ ๓ ท่าเรือสัตหีบ รถไฟทางคู่
เชื่อม ๓ ท่าเรือ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด รวมทั้ง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ 
ระบบไฟฟูา ระบบประปา ภายในพ้ืนที่และพ้ืนที่โดยรอบ เพื่อรองรับความ ต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

   2) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปูาหมายพิเศษ เพ่ือให้เกิดการลงทุนของ ภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมเปูาหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก เช่น 
จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนักลงทุนที่มีศักยภาพและ เหมาะสม เป็นต้น   

   3) พัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีเพ่ือผลิตก าลังคนให้ตรงกับความ ต้องการ
ของอุตสาหกรรมเปูาหมาย และก่อให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการต่อยอด และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi)  

   4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ให้เป็นฐานการ กระจาย
รายได้และการสร้างงานให้แก่ชุมชน  

   5) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  

    ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของ กรุงเทพฯ และ
การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

     พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนย์ประชุม และศูนย์
แสดงสินค้านานาชาติชั้นน าของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ (Medical Tourism)  

    อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน  
    ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐานสากล 
แนวทางการพัฒนา  
   1) พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่ง  เอเชียโดย

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปร
รูป และการจัดจ าหน่าย   

   2) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ และโค ในจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทรา และ  สระแก้ว ให้
ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งใน ประเทศและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  และพันธุ์ที่
เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  

   3) พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป โดย เร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม  ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและ วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ีอเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมง พ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจการประมง เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา  
   1) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในจังหวัดจันทบุรี และตราด โดยค านึงถึง ความยั่งยืน

ของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และชุมชนในพ้ืนที่  

   2) ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี 
ระยองและตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และอนุรักษ์เชิงเกษตร 
เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ และท่องเที่ยว เมืองเก่า โดยฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเส้นทาง สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรม การท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเทีย่วให้ได้มาตรฐานสากล  

   3) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
โดยฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและควบคุมการใช้
ที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ เพื่อน
บ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็น  ประตูและ

ศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์  ให้มีประสิทธิภาพ และ
อ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  

   2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบ  การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์รวมถึงยกระดับมาตรฐานการ  ให้บริการและ
อ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  

   3) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อ าเภอโปุงน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
ให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดย ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริการพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจ ชายแดนเพ่ือให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนา  
   1) บริหารจัดการน้ าเพ่ือบรรเทาภาวะภัยแล้งและน้ าท่วมจันทบุรีตราด และสระแก้ว โดยปรับปรุง

และบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม จัดสรรน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม รองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริม การท าแหล่งเก็บกักน้ า
ขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

   2) ฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยปลูกปุาเพ่ิมเติม และเพ่ิม มาตรการเฝูา
ระวังติดตามการบุกรุกปาุ โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการพ้ืนที่ปุา
ของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรม  

   3) คุ้มครองและฟ้ืนฟูปุาชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะ
จังหวัดที่มีพ้ืนที่กัดเซาะรุนแรง ได้แก่ จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการก าหนดพ้ืนที่ และหลักเกณฑ์ การใช้ประโยชน์ 
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หรือข้อตกลงร่วมกันของภาคีพัฒนา ในการ  จัดการฟ้ืนฟูปุาชายเลน 
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การเฝูาระวังการลักลอบจับสัตว์น้ า การคุ้มครองปะการัง หญ้าทะเล พ้ืนที่จับสัตว์น้ า พ้ืนที่เพาะเลี้ยง และการท า
ประมงชายฝั่ง เพ่ือปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่ให้ทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรมลงไปอีก 

   4) ด าเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย และฝุุนละออง
ขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยก าหนดมาตรการควบคุม และมาตรการ จูงใจในการปูองกัน 
และควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมให้อยู่ในเกณฑ์  มาตรฐาน เพ่ือให้ชุมชน 
และอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกันและสันติสุข 

   5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็น ศูนย์กลางการค้า 
การท่องเที่ยว และพ้ืนที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ าทิ้งจากครัวเรือนและโรงงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เพ่ือควบคุมและบรรเทาปัญหาน้ าเสีย โดยเฉพาะ ในบริเวณแม่น้ าสายหลักที่อยู่ ในเกณฑ์เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ แม่น้ าระยองตอนบน ตอนล่าง และแม่น้ าพังราดตอนบน  

   6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และการก าจัดขยะจังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตาม ประเภทการคัดแยกขยะ
ให้เป็นระบบ ส่วนของเสียอันตรายที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ บริเวณพ้ืนที่ อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และระยอง 
สนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และการลงทุนก าจัดให้เป็นระบบและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

 
 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 

   1) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้ให้มีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน 
   2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว (เส้นทาง/ปูายแนะน า/
สาธารณูปโภค ฯลฯ) 
   3) สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
   4) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้หลากหลาย
และมีคุณภาพ 
   5) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง 

    6) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์เด่นในกลุ่มจังหวัดรองรับการท่องเที่ยว 

   7) จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวและระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยส าหรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
   8) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

   9) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม อัญมณี การค้า การลงทุน 
การค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน 

แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
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    2) การก าหนดเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสมและวางแผนการลงทุนในอุตสาหกรรม 
    3) เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   4) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการส าหรับอุตสาหกรรมใหม่ 
   5) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 

 6) พัฒนาด่านชายแดนและระบบโครงสร้างบริการพ้ืนฐานให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีมาตรฐานสากล  
 7) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
เชื่อมโยงกันภายในกลุ่มจังหวัด 

   8) ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน และเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจการค้าชายแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป  การตลาด สินค้าเกษตร 
และผลไม้คุณภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร 

แนวทางการพัฒนา 
 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

    2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเกษตรอย่างครบถ้วน 
    3)  ส่งเสริมและสนับสนุนในการน านวัตกรรมมาใช้ในการผลิต การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค้าสินค้าเกษตร 

 4) ฐานข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
 5) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และพัฒนาสถาบันเกษตรกรเพ่ือสร้างเครือข่าย
ภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง 

   6) เพิ่มช่องทางการจัดท าหน่ายที่ทันสมัย และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรเปูาหมาย 
 7) ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิต การน ามาใช้ และการเพ่ิมมูลค่าพืชสมุนไพร 
 8)ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรอย่างมีคุณภาพ 
 9) จัดท าฐานข้อมูลพื้นที่การปลูกสมุนไพรกลุ่มจังหวัดเพ่ือการบริหารจัดการ 
 10) วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรและเทคโนโลยีเพ่ือผลิตวัตถุดิบเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิต
และการต่อยอดผลิตภัณฑ์  
 11) ยกระดับคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 12) ยกระดับคุณภาพของโรงพยาบาลที่ให้การรักษาตามแนวทางการแพทย์แผนไทย 
 13) พัฒนาระบบการตลาดและตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1) ฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้สมบูรณ์เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ 
2) ปกปูอง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูปุาชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเล 
3) พัฒนา และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่อย่างทั่วถึง 
4) สร้างเสริมระบบการปูองกันกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพ้ืนที่วิกฤต พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว  

และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
5) ปูองกันการพังทลายของดินและตลิ่งริมแม่น้ าและคลองสาขา 
6) ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษขยะและน้ าเสีย 
7) พัฒนาเครือข่ายเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้มีความม่ันคงปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 
     3) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
      4) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนของเมืองด้วยการพัฒนาสุขภาวะ และสาธารณสุขพ้ืนฐาน 

  5) ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดงาน 
  6) พัฒนาศูนย์เรียนรู ้แหลง่เรียนรู้ และช่องทางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
 

 
 

1. วิสัยทัศน์ (Vision)  
“เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย เมืองสมุนไพรต้นแบบ” 

2. พันธกิจ (Mission)  
1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รวมทั้ง  

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการพัฒนาของพ้ืนที่  
2. ส่งเสริมการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล  
3. ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

3. ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning)  
1. เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว  
2. เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
3. เมืองเกษตรปลอดภัย  
4. เมืองสมุนไพรต้นแบบ  

4. เป้าประสงค์รวม (Goal)  
1. การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
2. การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรได้รับการพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  
3. การสร้างความมั่นคงทางสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
4. การเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
    ยุทธศาสตร์ที1่ ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
         วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสหกรรมและสร้างการเติบโตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
         เป้าประสงค์  

1. ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากโอกาสทางการค้าและกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึง  

2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  
3. การสร้างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการในพ้ืนที 
 
 

แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 
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แนวทางการพัฒนา 
1.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส์รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตการตลาดการบริโภคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานปลอดภัย

ต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับชุมชนได้  
3. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน  
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที  
 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างย่ังยืน  
 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้แก่

จังหวัดเพ่ิมข้ึน 
เป้าประสงค์ 
 1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน  
 2. การเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  
 3. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกและความปลอดภัย เพ่ือรองรับ การท่องเที่ยว  
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
4. พัฒนาการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม  

 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพเป็น
ที่ต้องการของตลาด 

เป้าประสงค์ 
 ผลผลิตสินค้าเกษตรได้รับรองมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้

อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการเกษตร  
2. พัฒนาศักยภาพก าลังคนภาคการผลิตสู่เกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม  
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมในกระบวนการผลิต การแปรูป การตลาดเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย ์ 
4. เสริมสร้างเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร 
  

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรและยกระดับ 
การให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน  

 วัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับการพัฒนาผลติภัณฑ์สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศสู่ระดับสากล 

เป้าประสงค์ 
 1. การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
 2. การพัฒนาการแพทย์แผนไทยครบวงจรในระบบบริการสุขภาพ 
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แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากล  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านสมุนไพร  
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมในกระบวนการผลิต การแปรูป การตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
4. ยกระดับบริการสุขภาพด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานและครบวงจร  
 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณภาพ ม่ันคง และสมดุล  

 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
2. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปูองกันและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ความเท่าเทียม และความสมดุลทางด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างสังคมมั่นคงปลอดภัย ปลอดโรค  
2. เสริมสร้างสังคมแห่งความสุขภายใต้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
3. สร้างสังคมแห่งนวัตกรรมการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่น  
5. สร้างเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม  
 

 
 
 

วิสัยทัศน์  
“ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทุนสังคม ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาคน  

สู่พลเมืองให้เข้มแข็ง”  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
   กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตส านึกใสใจสิ่งแวดล้อม  

2. สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝูาระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม  
5. รณรงค์เฝูาระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความ ตระหนักการบังคับใช้กฎหมาย

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
6. ประสานและพัฒนาการจัดท าระบบชลประทานขนาดเล็ก เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
7. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมร่วมระหว่าง โรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  
   กลยุทธ์  

1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข  

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

36 



                                                                                                                                                             แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
                                                                                                                                          เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

3. รณรงค์ ปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน  
4. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน  
   กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  
2. ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาด ส าหรับสินค้าทางการเกษตร

และผลิตภัณฑ์ชุมชน  
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม  
   กลยุทธ์  

 ส่งเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการติดตาม  ประเมินผลและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนใน ทุกระดับ 

 

 
 

2.1 วิสัยทัศน์ 
                  วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลเมืองเก่า :  “ บ้านเมืองสะอาด  สังคมเป็นสุข  ทุกคนปลอดภัย   
รว่มใจรักษาวัฒนธรรม สร้างพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมน าพาสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและองค์กร  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ 

              พันธกิจ    
              “ จัดบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านสังคม  
การศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนเป็นระเบียบมีความสงบเรียบร้อย มีการบริหารจัดการบ้านเมืองและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี รักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่ง
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ” 
 

2.3 เป้าประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวก และรวดเร็ว  
  2. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 
  4. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
  5. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
  6. เพ่ือให้มีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  7. เพ่ือรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  8. เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.4 ตัวชี้วัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัด  :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานร้อยละ 70   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา 
ตัวช้ีวัด            :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริม     

คุณภาพชีวิตและการศึกษาร้อยละ 70 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ตัวช้ีวัด            :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม      

และการรักษาความสงบเรียบร้อย ร้อยละ 70 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและองค์กร  
ตัวช้ีวัด            :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและ

องค์กร ร้อยละ 70 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตัวช้ีวัด            :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 70 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและ  
                        นันทนาการ 
ตัวช้ีวัด            :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ ร้อยละ 70 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
 1. ด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้อย่างน้อยปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนโครงการ 
 2. ด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้อย่างน้อยปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนโครงการ 
 3. ด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้อย่างน้อยปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนโครงการ 
 4. ด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้อย่างน้อยปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนโครงการ 
 5. ด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้อย่างน้อยปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนโครงการ 

6. ด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้อย่างน้อยปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนโครงการ 
 

2.6 กลยุทธ์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
กลยุทธ์การพัฒนา  
   1.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม  ขนส่ง 

1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
1.3 การบริหารจัดการน้ า 
1.4 การพัฒนาด้านการผังเมือง การควบคุมอาคารและสถานที่บริการ สาธารณะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา  
กลยุทธ์การพัฒนา :     

2.1  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
          2.2  การส่งเสริมพัฒนาการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
   2.3  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   2.4  การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส 
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   2.5  พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมการ 
                                      ด าเนินงานโดยวิธีสหกรณ์ 
   2.6  การปูองกันและส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
กลยุทธ์การพัฒนา :     

3.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.2  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

           3.3  การปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
           3.4  ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
           3.5  ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและองค์กร  
กลยุทธ์การพัฒนา :     

4.1  ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ให้แก่บุคลากรของเทศบาล 
4.2  ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล 

          4.3  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์การพัฒนา :        

5.1  พัฒนางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร/การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาปุาและน้ า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   ด้านศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ           
กลยุทธ์การพัฒนา :         

6.1  การพัฒนาส่งเสริมการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
            6.2  พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
  ด้วยสภาพพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า ที่มีความพร้อมด้านการคมนาคมที่สะดวกสบาย และ
ปัจจัยต่างๆ ที่เอ้ือต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๒)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบการศึกษาของประชาชนให้ดีขึ้น 
๓)  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนเกิดความผาสุก 
๔)  ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๕)  รักษาสิ่งแวดล้อม ก าจัดขยะมูลฝอยและมลภาวะสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
๖)  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
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แผนภาพแสดงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีท้องถิ่น  

ให้คงอยู่สืบไป 

 
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่  
และมีความเขม้แข็ง 

ประชาชนได้รบับริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการขยายตัวของ

ชุมชนและเศรษฐกิจ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบ

การศึกษา 
ของประชาชนใหด้ีขึ้น 

 
ประชาชนได้รบั 

ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

ขุมชนเกดิความผาสุก 

 

รักษาสิ่งแวดล้อม 
ก าจัดขยะมูลฝอยและมลภาวะ

สิ่งแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม 

และยั่งยืน 
 
 

ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล  เน้น
การมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วน 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
เทศบาลต าบล 

เมืองเก่า 
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2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างการเติบโตบน 
คุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์

การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การปูองกันทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบโลจิสตกิส ์

การพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี วจิัยและนวัตกรรม 

การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนา 

แผนพัฒนาภาค 

พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

พัฒนาภาคตะวัยนออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มี
คุณภาพและได้ มาตรฐานสากล 

 

ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเท่ียว 

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจ 
เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อบา้นให้เจริญเติบโตอยา่งยั่งยืน 

แก้ไขปัญหาทรพัยากรธรรมชาติและจัดระบบการ 
บริการจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

แผนพัฒนากลุ่ม 
จังหวัดภาคตะวันออก 2 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุน 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพและวัฒนธรรม 

เพิ่มขีดความสามารถดา้นอุตสาหกรรม อัญมณี  
การค้าการลงทุน การค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC  

และประเทศเพื่อนบ้าน 

พัฒนาประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป 
การตลาด สินค้าเกษตรและผลไม้คุณภาพ

ปลอดภัยและสมุนไพรอยา่งครบวงจร 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกปอูง ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอยา่งมีส่วนร่วม เพือ่ประโยชน์ต่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สังคม การบริหารจัดการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
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แผนพัฒนาจังหวัด 
ปราจีนบุรี 

ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างยั่งยนื เพิ่มศักยภาพการผลิต  การตลาด สินเค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรมที่เหมาะสม 

พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจร 
และยกระดบั การให้บริการสุขภาพด้านการแผนไทยตามมาตรฐาน 

ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 
ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคม 
และชุมชนให้เข้มแข็ง 

ส่งเสริมเศรษฐกิจและ 
การท่องเท่ียวชุมชน 

พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดี 
ของสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลต าบล 

เมืองเก่า 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและการศึกษา 

 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ 
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

การบริหารจัดการบ้านเมือง 
และองค์กร 

 

การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 

ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
กีฬาและนันทนาการ 

 

โครงการพัฒนา โครงการพัฒนา โครงการพัฒนา โครงการพัฒนา 
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 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองเก่า ได้ ใช้การวิ เคราะห์  SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend) ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
        จุดแข็ง (Strength : S) 

1.  เป็นเทศบาลขนาดกลางที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการบริการ และมีขีดความสามารถใน
การบริการสาธารณะแก่ประชาชน  เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  สามารถแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
  2. ผู้บริหารองค์กร ผู้น าชุมชน มีความเข้มแข็ง ใส่ใจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  3. มีสถาบันการศึกษา สถานที่ราชการที่ส าคัญตั้งอยู่ในพื้นท่ี 
  4. มีสถาบันการเงิน ห้างสรรพสินค้าและหน่วยธุรกิจอยู่ในพื้นท่ี 
  5. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวก สามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงและภูมิภาคต่างๆ 
อาทิ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพ่ือนบ้าน 
  6. มีสวนสาธารณะที่ใหญ่และกว้างขวางที่สุดในอ าเภอกบินทร์บุรี 
       จุดอ่อน (Weakness : W) 

1. จ านวนบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อภารกิจของเทศบาล 
2. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ในการบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
3. รายได้ที่ได้รับอุดหนุนและจัดสรรจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 
4. การจัดเก็บรายได้ในส่วนที่เทศบาลต าบลเมืองเก่าสามารถจัดเก็บเอง ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
5. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
6. ประชากรแฝงมีจ านวนเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อปัญหาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

       โอกาส  (Opportunity : O) 
1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์  
ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้การบริการสาธารณะหลายอย่างเข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นได้
รวดเร็วขึ้น 
            2. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทย 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12   
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีเปูาหมายมุ่งพัฒนาให้
สอดคล้องกัน จึงง่ายต่อการบูรณาการแผนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
  3. นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการพัฒนาพ้ืนที่ในทุกๆ ด้าน เป็นการกระตุ้นให้
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหันมาให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาพ้ืนที่ 
  4. หน่วยงานราชการในพ้ืนที่สนับสนุนการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกิดความสะดวกสบายในการขนส่ง
สินค้าและพัสดุ การสื่อสาร ช่องทางการขยายตลาด  การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างบุคคล หน่วย
ราชการ มีความรวดเร็วขึ้น 

 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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       อุปสรรค (Threat : T) 
1. ปัญหาการขยายตัวของชุมชนเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว  มีประชากรแฝงเพ่ิมจ านวนขึ้น  ส่งผล

ให้เกิดปัญหาด้านสังคม โจรกรรม อาชญากรรม  ปริมาณขยะมูลฝอย น้ าเสีย และมลพิษต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 
2. ความก้าวล้ าทางเทคโนโลยีและการเข้าถึงอินเตอร์ง่าย มีผลต่อการน าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

หรือไม่เหมาะสม เช่น การหลอกลวงให้เชื่อด้วยกลวิธีต่างๆ การหลอกซื้อ-ขายออนไลน์  เกมส์ต่างๆ  
3. ปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพของประชาชนใน

ท้องถิ่น 
4. ปัญหาภัยทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม น้ าหลาก ส่งผลให้เส้นทางการคมนาคมบางเส้นทางถูก

ตัดขาดและชุมชนที่อยู่ริมน้ าได้รับผลกระทบ 
5. ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจบางอย่างจากหน่วยงานอ่ืน ท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น แต่บุคลากรและงบประมาณยังมีเท่าเดิม จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ  
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
1. ด้านสังคมเพ่ือความเป็นต าบลเมืองเก่าเมืองน่าอยู่ ปัญหาส าคัญทางด้านสังคม ไม่ว่าในเรื่อง

ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส โดยเทศบาลต าบลเมืองเก่าได้เห็นความส าคัญของการยกระดับการบริหารด้าน
สังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน และเพ่ิมโอกาสทางสังคมเคียงคู่ไปกับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ เพ่ือให้ชีวิตความเป็นอยู่ และมีคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี  

2. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เทศบาลต าบลเมืองเก่า มีแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ คือ
สวนสาธารณะ สวนกบินทร์เฉลิมราชย์  มีวัฒนธรรมเก่าแก่ มีทุนด้านศาสนา มีวัดอยู่ในพ้ืนที่หลายแห่ง เช่น วัด
หลวงบดินทร์เดชา ที่มีประวัติศาสตร์น่าสนใจ แต่ยังขาดกระแสจูงใจ หรือสิ่งดึงดูด  

3. เทศบาลต าบลเมืองเก่าตั้งอยู่ในเขตอ าเภอกบินทร์บุรี ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมและโรงงงาน
อุตสาหกรรมอยู่ในพ้ืนที่หลายแห่ง  โดยประชาชนบางส่วนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเป็นอยู่ จากภาค
การเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต รวมถึงปัญหาเรื่องที่ดินจากการท าเกษตร เป็นเขตอุตสาหกรรม การเข้า
มาของแรงงานต่างชาติ และปัญหาสังคมจากการอยู่ร่วมกันของกลุ่มแรงงาน  

4. ด้านเกษตรปลอดภัย เทศบาลต าบลเมืองเก่า มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะแหล่ง
น้ าและดิน รวมถึง ปุาไม้ ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่  ท าให้มีต้นทุนด้านเกษตรกรรมดี นอกจากนี้ประชาชนยัง
มีภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นองค์ความรู้ด้านการเกษตร และท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ ยังคงประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรบางส่วนยังไม่ค านึงถึงผู้บริโภค มีการใช้สารเคมีและ ยาฆ่าแมลงท าให้การบริโภคพืชผล
ทางการเกษตรไม่ปลอดภัย ดังนั้นควรส่งเสริม/สนับสนุนให้มีการท าเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนว
พระราชด าริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  
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                                                                                                             แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
                                                                                           ทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 
 
 

 
 
ที ่

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

-ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 
 
-ด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 

เทศบาลต าบล
เมืองเก่า 

และ 
หน่วยอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง 

๒ การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และการศึกษา 

-ด้านบริหารท่ัวไป 
-ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองวิชาการฯ 

 
กองสาธารณสุขฯ 
กองวิชาการฯ 

๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อย 

-ด้านบริหารท่ัวไป 
 
-ด้านบริการชุมชน 
 และสังคม 
 
 
-ด้านการด าเนินงาน 
  อื่น 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัดฯ 
กองวิชาการฯ 
ส านักปลัดฯ 

 
กองวิชาการฯ 

 
ส านักปลัดฯ 

 
๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองและ

องค์กร 
 

-ด้านบริหารท่ัวไป 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 

กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองวิขาการฯ 

5 ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 

ส านักปลัดฯ 

6 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา
และนันทนาการ 

-ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ  

กองการศึกษา 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน 9 แผนงาน 1 ส านัก 5กอง  

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา

โครงสรา้งพ้ืนฐาน

  1.1 แผนงานเตหะและชุมชน 2 720,000                2 2,050,000             7 2,640,000             7 2,520,000             2 650,000                20 8,580,000             

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ 7 8,042,000             23 48,259,000           21 49,760,100           23 29,012,000           15 14,080,000           89 149,423,100         

        การโยธา

รวม 9 8,762,000            25 50,309,000          28 52,400,100          30 31,532,000          17 14,730,000          109 157,733,100        

2) ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม

ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา

  2.1 แผนงานการศึกษา 17 4,586,000             19 4,511,000             19 4,309,000             19 4,702,600             19 4,845,000             93 22,953,600           

  2.2 แผนงานสาธารณสุข 45 1,150,000             47 1,310,000             47 1,165,000             48 1,875,000             47 1,375,000             234 6,875,000             

  2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข้ง 6 1,760,000             7 1,790,000             7 570,000                7 810,000                7 810,000                34 5,740,000             

        ของชุมชน

  2.4 แผนงาน'งบกลาง 4 8,240,000             5 9,186,000             5 9,375,000             5 9,580,000             5 9,780,000             24 46,161,000           

รวม 72 15,736,000          78 16,797,000          78 15,419,000          79 16,967,600          78 16,810,000          385 81,729,600          

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์

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

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 46 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3) ยุทธศาสตรด์้านการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคมและการรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย

  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 100,000                2 80,000                  2 70,000                  2 70,000                  2 70,000                  10 390,000                

  3.2 แผนงานการรักษาความสงบ 6 1,070,000             6 1,070,000             5 990,000                4 590,000                4 590,000                25 4,310,000             

        ภายใน

  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 1 50,000                  1 60,000                  1 30,000                  2 70,000                  2 70,000                  7 280,000                

        ของชุมชน

  3.4  แผนงานงบกลาง 1 200,000                1 260,000                1 300,000                1 300,000                1 300,000                5 1,360,000             

รวม 10 1,420,000            10 1,470,000            9 1,390,000            9 1,030,000            9 1,030,000            47 6,340,000            

4) ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการ

บ้านเมืองและองค์กร

  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 1,857,000             10 2,847,000             10 3,017,000             10 2,917,000             9 2,767,000             48 13,405,000           

รวม 9 1,857,000            10 2,847,000            10 3,017,000            10 2,917,000            9 2,767,000            48 13,405,000          

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์

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

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 4๗ 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5) ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการ

และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

  5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 2,800,000             6 2,960,000             7 3,260,000             4 2,660,000             5 2,860,000             25 14,540,000           

  5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 1 30,000                  1 30,000                  1 30,000                  1 30,000                  1 30,000                  5 150,000                

        ของชุมชน

รวม 4 2,830,000            7 2,990,000            8 3,290,000            5 2,690,000            6 2,890,000            30 14,690,000          

6) ยุทธศาสตรด์้านศิลปวัฒนธรรม

จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

กีฬาและนันทนาการ

  6.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 5 570,000                5 490,000                4 420,000                4 620,000                4 620,000                22 2,720,000             

       และนันทนาการ

รวม 5 570,000              5 490,000              4 420,000              4 620,000              4 620,000              22 2,720,000            

รวมทั้งสิ้น 109 31,175,000       135 74,903,000       137 75,936,100       137 55,756,600       123 38,847,000       641 276,617,700     

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์

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

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 4๘ 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอดุหนุนการไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังโคมไฟ 320,000 - - - - มไีฟฟ้าส่องสวา่งอยา่งทั่วถงึ ประชาชนมไีฟฟ้าแสงสวา่งในทาง กองชา่ง

ส่วนภมูภิาคอ าเภอกบินทร์บุรี สะดวกและมแีสงสวา่งตาม ส่องสว่างซอยบ้านโนนบากระยะทาง สาธารณะยามค่ าคืนและลดปัญหา

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ัง ทางสาธารณะยามค่ าคืน 400 เมตร จากทางหลวง 33 อาชญากรรม

โคมไฟส่องสวา่งซอย และมคีวามปลอดภยัในการ ถงึสุดเขตเทศบาล

บ้านโนนบาก สัญจร (ตามรายละเอยีดและแบบแปลนที ่

ชมุชนบ้านไผ่ กฟภ. และเทศบาลก าหนด)

(เงินอดุหนุน)

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้า  -เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่ง - - - 250,000      - จ านวนไฟฟ้าส่องสวา่งเพิ่ม  -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

แสงสวา่ง จากซอย ด.ต.ฉกาจ   สัญจรไป-มาสะดวกและ  ปักเสาพาดสาย ระยะทางประมาณ มากขึ้น ในการสัญจร ไป-มา โดยเฉพาะ

กณัหาลี  จนสุดเขตเทศบาล   เกดิความปลอดภยัในเวลา 170 ม.และติดต้ังโคมไฟแสงสวา่ง เวลากลางคืน

ชมุชนต ารวจ  กลางคืน แบบ LED Street Light ขนาด -ลดการเกดิอบุัติเหตุ

(เงินอดุหนุน) ไมน่้อยกวา่ 50W จ านวน ๖ โคม

พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ

(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนที ่

กฟภ. และเทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 49 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ซอย -เพื่อให้ประชาชนได้ใชสั้ญจร ติดต้ังโคมไฟถนนแบบ LED 50W - - - - 500,000      จ านวนไฟฟ้าส่องสวา่ง  -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

จากบ้านนางอษุา อา่งทอง  ไป-มาสะดวกและเกดิความ จ านวนไมน่้อยกวา่ ๑๐ ชดุ พร้อม สาธารณะมเีพิ่มมากขึ้น ในการสัญจรไป - มา

จนสุดเขตเทศบาล  ปลอดภยัในเวลากลางคืน ขาจบัยดึกิ่งโคม สายไฟเมน  - ลดการเกดิอบุัติเหตุ

ชมุชนบ้านหนองกลุา และอปุกรณ์ติดต้ัง 

(เงินอดุหนุน) (ตามรายละเอยีดและแบบแปลนที ่

กฟภ. และเทศบาลก าหนด)

4 โครงการประดับไฟพร้อม - เพื่อประดับไฟราวตกแต่งตาม - ตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ - - 150,000 150,000 150,000 ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติได้รับ ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติมคีวามมั่นคง กองชา่ง

ตกแต่งและซ่อมแซม ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ ในวนัส าคัญต่างๆ การตกแต่งให้มคีวามสวยงาม สวยงามและมกีารตกแต่งประดับ

ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ - เพื่อซ่อมแซม ทาสี หรือ -ซ่อมแซมหรือปรับปรุงซุ้ม และได้รับการซ่อมแซม ไฟราว เนืองในวนัส าคัญต่างๆ

ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกยีรติให้มี เฉลิมพระเกยีรติให้มสีภาพมั่นคง ปรับปรุงให้อยู่สภามั่นคง

ความสวยงาม และสวยงาม และสวยงาม

โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานเคหะและชุมชน

ที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 50 

แบบ ผ.02 

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 49 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการกอ่สร้างเสาไฟฟ้า  - เพื่อให้มแีสงสวา่งเพียงพอ กอ่สร้างเสาไฟฟ้าพร้อมติดต้ังไฟ - 1,750,000 1,750,000 1,750,000 - จ านวนจดุที่กอ่สร้างไฟฟ้า  สวนกบินทร์เฉลิมราชย ์ กองชา่ง

แสงสวา่ง  -เกดิความปลอดภยัแกป่ระชาชน ส่องสว่าง(เสา HIGH MAST 20 M.) แสงสวา่ง มแีสงสวา่งเพียงพอ ในยาม

(เสา HIGH MAST 20 M.) บริเวณสวนกบินทร์เฉลิมราชย์ ค่ าคืน และมคีวามปลอดภยั

บริเวณสวนกบินทร์เฉลิมราชย์ จ านวน 3 จดุ ต่อประชาชนผู้มาใชบ้ริการ

(ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

6 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมซุ้ม -เพื่อปรับรุงซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ -ปรับปรุงหรือซ่อมแซมซุ้มเฉลิม 400,000 300,000 - - - ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติบริเวณ -ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติบริเวณส่ีแยก กองชา่ง

เฉลิมพระเกยีรติบริเวณส่ีแยก บริเวณส่ีแยกกบินทร์บุรี(สามทหาร) พระเกยีรติในมสีภาพสวยงาม ส่ีแยกกบินทร์บุรี มคีวาม กบินทร์บุรี (สามทหาร) ได้รับการ

กบินทร์บุรี (สามทหาร) ให้เกดิความสวยงาม มั่นคงและแขง็แรง สวยงาม มั่นคงและแขง็แรง ปรับปรุง/ใหเ้กดิความสวยงามแขง็แรง

พร้อมประดับไฟราว -ตกแต่งและประดับไฟราวบริเวณ -ประดับตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ แขง็แรงและมั่นคง

ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติเนื่องในวนั -เป็นการแสดงออกถงึความจงรัก

วนัส าคัญต่างๆ เกี่ยวกบัสถาบัน ภกัดีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์

พระมหากษัตริย์ (ตามแบบแปลนและรายการ

-เพื่อเทิดพระเกยีรติและเป็นการ ทีเ่ทศบาลก าหนด)

แสดงออกถงึความจงรักภกัดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๕1 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการติดต้ังไฟสปอร์ตไลท์  - เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ติดต้ังเสาไฟฟ้า คอร. ความสูง - - 150,000      - - ร้อยละความพึงพอใจ  -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

สนามฟุตบอลชมุชนต ารวจ  บริการออกก าลังกายและ  ๑๒.00 ม. จ านวน  4 ต้น ของผู้ใชบ้ริการสนามกฬีา ในการบริการและความปลดภยั

ชมุชนต ารวจ   เกดิความปลอดภยัใน พร้อมโคมไฟ Spot Light  LED ในการใชส้นามกฬีา

เวลากลางคืน ขนาดไมน่้อยกวา่ 200 w

จ านวน 16 โคม พร้อมอปุกรณ์

ติดต้ัง

(ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

๘ โครงการปรับปรุงไฟฟ้า  -เพื่อให้ประชาชนได้ใชสั้ญจร ปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสวา่งถนน - - 400,000      - - จ านวนไฟฟ้าส่องสวา่งที่ได้รับ  -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

แสงสวา่งถนนสาธารณะ ไป-มาสะดวกและเกดิความ สาธารณะเป็นโคมไฟ LED Street การปรับปรุงเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไป - มา

ภายในหมู่บ้านเอื้ออาทร ปลอดภยัในเวลากลางคืน Light ขนาดไมน่้อยกวา่ 50 w  - ลดการเกดิอบุัติเหตุ

ชมุชนบ้านรุ่งเจริญ จ านวน 90 โคม พร้อมขาจบักิ่ง

และอปุกรณ์ติดต้ัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๕2 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๙ โครงการปรับปรุงและติดต้ัง  -เพื่อให้ประชาชนได้ใชสั้ญจร ติดต้ังโคมไฟส่องสวา่ง - - 45,000         45,000         - จ านวนไฟฟ้าส่องสวา่ง  -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

โคมไฟส่องสว่าง ๗ จดุ จากซอย ไป-มาสะดวกและเกดิความ  แบบ LED Street Light เพิ่มมากขึ้น ในการสัญจรไป-มา ในเวลากลางคืน

บ้านนางแกว้ พิพัฒน์ประสิทธิ ์ ปลอดภยัในเวลากลางคืน  ติดต้ัง จ านวน 7 ชดุ -ลดการเกดิอบุัติเหตุ

ถงึซอยนครกบินทร์ 1

ชมุชนนครกบินทร์ (ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศ่บาลก าหนด

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้า  -เพื่อให้ประชาชนได้ใชสั้ญจร ติดต้ังโคมไฟถนนแบบ LED 2x1๘W - - 55,000         55,000         - จ านวนไฟฟ้าส่องสวา่ง  -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

ส่องสวา่งซอยหนองแสง  ไป-มาสะดวกและเกดิความ จ านวน ๑๐ ชดุ พร้อมอปุกรณ์ เพิ่มมากขึ้น ในการสัญจรไป-มา

 (ต่อจากโครงการเดิม)  ปลอดภยัในเวลากลางคืน  - ลดการเกดิอบุัติเหตุ

ชมุชนบ้านไผ่

(ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

            แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๕3 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  -เพื่อให้ประชาชนได้ใชสั้ญจร ติดต้ังโคมไฟถนนแบบ LED ๕๐W - - 90,000         90,000         - จ านวนไฟฟ้าส่อง  -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

บริเวณซอยทางไป  ไป-มาสะดวกและเกดิความ  จ านวน ๑๒ ชดุ พร้อมอปุกรณ์ สวา่งเพิ่มมากขึ้น ในการสัญจรไป-มา

บ้านนายสถาพร  ปลอดภยัในเวลากลางคืน  - ลดการเกดิอบุัติเหตุ

ชมุชนบ้านไผ่

(ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

๑๒ โครงการขยายเขตประปา  -เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ขยายเขตน้ าประปา ความยาว - - - 180,000      - จ านวนของผู้ใชน้้ าประปา  -ประชาชนได้มนี้ าประปาที่สะอาด กองชา่ง

จากบริเวณบ้านนางนารี ไปจน สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและ ไมน่้อยกวา่ ๓๒๐ ม. เพิ่มมากขึ้น ได้มาตรฐานในการอปุโภค-บริโภค

สุดเขตเทศบาล (บริเวณบ้าน มสุีขภาพอนามยัที่ดี พร้อมอปุกรณ์ต่างๆ

นางสุภาพ พราวสี) (ตามแบบแปลนและรายการ

ชมุชนบ้านหนองกลุา ทีเ่ทศบาลก าหนด)

(เงินอดุหนุน)

รวม 12  โครงการ 720,000     2,050,000 2,640,000 2,520,000 650,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานเคหะและชุมชน

ที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๕4 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าจา้งเหมาส ารวจออกแบบ เพื่อเป็นค่าจา้งส ารวจออกแบบ จา้งส ารวจออกแบบและควบคุม  - 450,000 550,000      600,000      600,000      แบบแปลนงานกอ่สร้างอาคาร การกอ่สร้างอาคารต่างๆ ของ ส านักปลัดเทศบาล

และควบคุมงานกอ่สร้าง และควบคุมงานกอ่สร้าง งานกอ่สร้าง ส าหรับการกอ่สร้าง ของเทศบาลฯ มกีารส ารวจ เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ มกีารส ารวจ กองสาธาณณสุขฯ

ส าหรับงานกอ่สร้างอาคาร อาคารต่างๆ ของเทศบาลต าบล ออบแบบและควบคุมงาน ออกแบบและควบคุมงานกอ่สร้าง กองช่าง

เมอืงเกา่ กอ่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญทีมี อยา่งถกูต้องและมปีระสิทธภิาพ กองการศึกษา

คุณวุฒิทีเ่หมาะสม

2 โครงการต่อเติม/ปรับปรุง/  -เพื่อให้ประชาชนในชมุชน  ต่อเติม,ปรับปรุง,ซ่อมแซม อาคาร 100,000 - - - - สภาพของศูนยก์อ่น  -ประชาชนได้ใชป้ระโยชน์ใน กองชา่ง

ซ่อมแซมอาคารศูนยส์งเคราะห์ มสีถานที่ใชป้ระกอบกจิกรรม ศูนยส์งเคราะห ์เช่น พืน้ ผนัง หลังคา และหลังการปรับปรุง การประกอบกจิกรรมของชมุชน

ชมุชนบ้านเหล่าหลวง ของชมุชน ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ฯลฯ ซ่อมแซม -ศูนยส์งเคราะห์ในชมุชนได้รับ

ชมุชนบ้านเหล่าหลวง (ตามแบบแปลนและรายการ การต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

3 โครงการต่อเติม/ปรับปรุง/  -เพื่อให้ประชาชนในชมุชน  ต่อเติม,ปรับปรุง,ซ่อมแซม อาคาร 80,000 - - - - สภาพของศูนยก์อ่น  -ประชาชนได้ใชป้ระโยชน์ใน กองชา่ง

ซ่อมแซมอาคารศูนยส์งเคราะห์ มสีถานที่ใชป้ระกอบกจิกรรม ศูนยส์งเคราะห ์เช่น พืน้ ผนัง หลังคา และหลังการปรับปรุง การประกอบกจิกรรมของชมุชน

ชมุชนบ้านเมอืงใหม่ ของชมุชน ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ฯลฯ ซ่อมแซม -ศูนยส์งเคราะห์ในชมุชนได้รับ

(ตามแบบแปลนและรายการ การต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

ทีเ่ทศบาลก าหนด

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

        1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๕5 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล -เพื่อให้ประชาชนชมุชนบ้านไผ่ กอ่สร้างรางว ีขนาดกวา้ง 0.50 ม. 5,062,000 - - - - จ านวนเส้นทางที่ได้รับการ -ประชาชนในพื้นที่ชมุชนบ้านไผ่ กองชา่ง

ขา้งโรงเรียนบ้านไผ่ และประชาชนทั่วไปได้รับ ยาว 821 ม.พร้อมบ่อพัก ปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่ม และประชาชนทัว่ไปได้ใช้ถนนสัญจร

จนสุดเขตเทศบาล ความสะดวกในการสัญจร ค.ส.ล.จ านวน 88 บ่อ มากขึ้น ได้อยา่งสะดวก รวดเร็วและ

ชมุชนบ้านไผ่ -เพื่อเป็นเส้นทางในการขนส่ง และวางท่อระบายน้ า   0.60 ม. ปลอดภยั

พืชผลทางการเกษตร จ านวน 765 ท่อน โดยเร่ิมต้น -มเีส้นทางขนส่งพืชผลทางการ

-เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 เกษตรทีไ่ด้มาตรฐานและปลอดภยั

ในชมุชนและเส้นทางสัญจร  จนสุดแนวเขตเทศบาล -แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัใน

อยา่งยั่งยนื พิกดั 47 799053.58 ม.E เส้นทางสัญจร

           1547295.06 ม. N

(ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

5 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา/ เพื่อให้มสีนามกฬีา/ลานกฬีา กอ่สร้างสนามกฬีา/ลานกฬีา 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ ประชาชนมสีถานที่ส าหรับ กองชา่ง

ลานกฬีาอเนกประสงค์เพื่อ อเนกประสงค์ส าหรับให้ประชาชน ในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลต าบลเมอืงเกา มสีนามกฬีา/ลานกฬีา ออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกาย

ต่อต้านยาเสพติด ได้ออกก าลังกาย ส าหรับให้ประชาชน ที่แขง็แรงและเป็นการใชเ้วลาวา่ง

ออกก าลังกาย ให้เกดิประโยชน์

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 56 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการกอ่สร้างอาคารเกบ็ เพื่อให้มสีถานที่ส าหรับเกบ็พัสดุและ กอ่สร้างอาคาร ค.ส.ล. - - 4,000,000      -  - มสีถานที่ส าหรับเกบ็พัสดุและ เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ มถีสานที่ ส านักปลัด

พัสดุและทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์นของเทศบาลไมใ่ห้ช ารุด ขนาด กวา้ง  17.00 เมตร ทรัพยสิ์นของเทศบาล ส าหรับเกบ็พัสดุและทรัพยสิ์นที่มี เทศบาล

ส านักงานเทศบาล หรือสูญหายและเพื่อให้สะดวก ยาว  36.00  เมตร ความมั่นคง ปลอดภยั

หมู่ที่ 5 ชมุชนบ้านนางเลง ในการค้นหา (ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

7 โครงการกอ่สร้างถนนและท่อ -เพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนกอ่สร้างถนนและท่อระบายน้ า  -  - 2,000,000     - มถีนนส าหรับบริการ -ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ส านักปลัด

ระบายน้ า ค.ส.ล. รอบบริเวณ ในการสัญจรเขา้มาใชบ้ริการ ค.ส.ล. ประชาชน และลดปัญหา ติดต่อราชการ เทศบาล

ส านักงานเทศบาลต าบลเมอืงเกา่ เทสบาล -ถนน ค.ส.ล.กวา้ง 5 เมตร ยาว น้ าท่วมขงั -แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

ส านักงานเทศบาล -เพื่อระบายน้ าและป้องกนั ไมน่้อยกว่า 346 เมตร หนาเฉล่ีย

หมู่ 5 ชมุชนนางเลง น้ าท่วมขงั 0.15 เมตร

-กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัววี

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กว้าง 1 เมตร

ยาวไมน่้อยกว่า 48 เมตร

(ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 57 

แบบ ผ.02 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๘ โครงการกอ่สร้างลาน ค.ส.ล.  -เพื่อเพิ่มพื้นที่ใชส้อยในการ กอ่สร้างลาน ค.ส.ล. 50,000 - - - - ร้อยละความพึงพอใจ  -ประชาชนมพีื้นที่ในการ กองชา่ง

บริเวณหน้าศูนยส์งเคราะห์ จดัประชมุ หรือจดักจิกรรม ขนาดกวา้ง 6.60 ม. ของผู้ใชล้าน ค.ส.ล. จดักจิกรรมมากขึ้น

ชมุชนบ้านบ้านดงเยน็ ต่างๆ ของชมุชน ประมาณยาว 15 ม. หนา 0.10 ม. 

ม.11 ต.เมอืงเกา่ (ตามแบบแปลนและรายการ

ชมุชนบ้านบ้านดงเยน็ ทีเ่ทศบาลก าหนด

๙ โครงการกอ่สร้างอาคารป้องกนั -เพื่อให้มสีถานที่ที่เป็นศูนย์ กอ่สร้างอาคาร ค.ส.ล.  - 2,300,000  -  - - มอีาคารป้องกนัและ -มสีถานที่ที่เป็นศูนยก์ลาง ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภยัพร้อม กลางในการเตรียมความพร้อม ขนาด 10.00 - 25.50 ม. บรรเทาสาธารณภยั ในการเตรียมความพร้อม เทศบาล

ที่จอดรถ ด้านการป้องกนัและบรรเทา จ านวน 1 หลัง พร้อมที่จอดรถ ด้านการป้องกนัและบรรเทา

ส านักงานเทศบาล สาธารณภยัในพื้นที่ (ตามแบบแปลนและรายการ จ านวน 1 หลัง สาธารณภยัในพื้นที่

หมทูี่ 5 ชมุชนบ้านนางเลง -เพื่อให้มสีถานที่จอดรถที่ใชใ้นงาน ที่เทศบาลก าหนด) -มทีี่จอดรถที่ใชใ้นงานป้องกนัและ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั บรรเทาสาธารณภยั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 58 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการซ่อมแซมถนนและตล่ิง เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน กอ่สร้างถนนลูกรัง - 400,000  -  -  - ประชาชนในชมุชน ประชาชนในชมุชนบ้าน ส านักปลัด

แมน่้ าบางประกง ซอยบ้าน ของประชาชน ในการใชเ้ส้นทาง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร บ้านนางเลง นางเลงและประชาชนทั่วไป เทศบาล

นายออ้น มาบุญชุ สัญจร (รายละเอยีดตามแบบแปลน ผู้ใชเ้ส้นทางสัญจร มเีส้นทางสัญจรที่สะดวก (งานป้องกนั)

หมู่ 5 ชมุชนบ้านนางเลง และรายการที่เทศบาลต าบล มคีวามพึงพอใจ และปลอดภยั

เมอืงเกา่ก าหนด ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

11 โครงการกอ่สร้างอาคารทีจ่อดรถ -พื่อให้เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ กอ่สร้างอาคารจอดรถจ านวน 3 หลัง - 1,668,000 - - - จ านวน 3 หลัง ประชาชนที่มาติดต่อราชการ กองชา่ง

ส านักงานเทศบาล มสีถานที่จอดรถส าหรับประชาชน ขนาด 10.30 ม. X 26.00 ม. มทีี่ส าหรับจอดรถ มอีาคารที่จอดรถอยา่งเพียงพอ

หมู่ 5 ชมุชนบ้านนางเลง ผู้มาติดต่อราชการ เพิ่มขึ้นและเพียงพอ

- เพื่อให้มสีถสานที่จอดรถยนต์ (ตามแบบแปลนและรายการ

ส่วนกลางของเทศบาล ทีเ่ทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 59 

แบบ ผ.02 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๒ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. -เพื่อให้ประชาชนในชมุชน กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.กวา้ง 4.00 ม. - 925,000 - - - จ านวนเส้นทางที่ได้รับการ -ประชาชนในชมุชนบ้านนางเลง กองชา่ง

ซอยบ้านนายอานนท์  อา่งแกว้ บ้านนางเลงและประชาชนทั่วไป ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. กอ่สร้างเพิ่มมากขึ้น นางเลงและประชาชนทั่วไปได้ใช้

ม.5 ต.กบินทร์ ได้รับความสะดวกในการสัญจร หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ ถนนสัญจรได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว

(ต่อจากโครงการเดิม) -เพื่อเป็นเส้นทางในการขนส่ง 1,200 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง และปลอดภยั

ชมุชนบ้านนางเลง พืชผลทางการเกษตร ลูกรังเฉล่ียขา้งละ 0.50 ม. และ -มเีส้นทางขนส่งพืชผลทางการ

-เพื่อสร้างโครงขา่ยคมนาคม ป้ายเหล็กโครงการจ านวน 1 ป้าย เกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภยั

เชื่อมโยงพื้นที่อื่นๆ

-เพื่อแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะผิว

ผิวจราจรลูกรังเมื่อเกดิน้ าท่วม พิกดั 47  P795803 E

              154604 N

(ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 60 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๓ โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน กอ่สร้างถนน คสล.กวา้ง 5.00 ม. - 46,000         - - - ประชาชนในชมุชน -สามารถแกป้ัญหาถนนเป็นหลุม กองชา่ง

กรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 ของประชาชนในการใชเ้ส้รทาง ยาว 17.00 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. บ้านเนินแห่และผู้ใชเ้ส้นทาง ขรุขระได้

ชมุชนบ้านเนินแห่ สัญจรมคีวามพึงพอใจ -ประชาชนในชมุชนเนินแห่และ

(ตามแบบแปลนและรายการ ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80 ประชาชนทั่วไปมเีส้นทางสัญจร

ทีเ่ทศบาลก าหนด) ที่สะดวกปลอดภยัและได้มาตรฐาน

14 โครงการป้ายชื่อส านักงาน  -'เพื่อกอ่สร้างป้ายชื่อส านักงาน กอ่สร้างป้ายชื่อส านักงาน  - 350,000       -  -  - เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ สามารถบอกสถานที่ต้ังของ ส านักปลัด

เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ จ านวน 1 ป้าย มปี้ายชื่อส านักงาน เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ได้อยา่ง เทศบาล

ส านักงานเทศบาล (ตามแบบแปลนและรายการ ชดัเจน

หมู่ 5 ชมุชนนางเลง ที่เทศบาลก าหนด)

15 โครงการกอ่สร้างเสาธงชาติ  -'เพื่อกอ่สร้างเสาธงชาติ ส าหรับ กอ่สร้างเสาธงชาติ  บริเวณ  - 450,000       -  -  - มเีสาธงชาติติดต้ัง ประชาชน  พนักงาน ส านักปลัด

ส านักงานเทศบาล ติดต้ังธงชาติ หน้าส านักงานเทศบาลต าบล บริเวณส านักงาน ผู้บริหาร  ได้ตระหนัก เทศบาล

หมู่ 5 ชมุชนนางเลง  -เพื่อเป็นการแสดงออกถงึ  - เมอืงเกา่  จ านวน  1  จดุ เทศบาลต าบล  และเป็นการแสดงออก

เอกลักษณ์ความเป็นไทย (ตามแบบแปลนและรายการ เมอืงเกา่ ถงึความรักชาติ 

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 61 

แบบ ผ.02 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการปรับปรุงห้องประชมุ  - เพื่อปรับปรุงให้มหี้องประชมุ ปรับปรุงห้องประชมุสภาเทศบาล - 450,000 - - - ร้อยละ  100 มสีถานที่ส าหรับประชมุสภา ส านักปลัด

สภาเทศบาลต าบลเมอืงเกา่ สภาเทศบาลที่เหมาะสม  ใชง้าน ต าบลเมอืงเกา่ ความพึงพอใจของสมาชกิ เทศบาลที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เทศบาล

ส านักงานเทศบาล ได้ดี  เป็นสัดส่วน (ตามแบบแปลนและรายการ สภาเทศบาล แยกเป็นสัดส่วนและเหมาะสม

หมู่ที่ 5 ชมุชนบ้านนางเลง ที่เทศบาลก าหนด)

๑๗ โครงการกอ่สร้างลานกฬีา -เพื่อส่งเสริมด้านการออก กอ่สร้างลานกฬีาคอนกรีตเสริมเหล็ก - 2,900,000 2,900,000 2,900,000 - ร้อยละ 80 ของ -เด็ก เยาวชน ประชาชน กองชา่ง

อเนกประสงค์ ก าลังกาย กฬีา และนันทนาการ หนา 0.15 เมตร ประชาชนพึงพอใจ ภายในเขตเทศบาล มสีถานที่

ส านักงานเทศบาล ของประชาชน ออกก าลังกายที่มี

หมู่ 5 ต าบลกบินทร์ -เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ส าหรับแขง่ขนั ความปลอดภยัและได้มาตรฐาน

กฬีาและออกก าลังกาย (ตามแบบแปลนและรายการ

ของประชาชน ทีเ่ทศบาลก าหนด)

๑๘ โครงการยกระดับถนนพร้อม  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ กอ่สร้างยกรับถนน คสล. พร้อม - ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ - - จ านวนการกอ่สร้าง  -แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

วางรางระบายน้ าจากบริเวณบ้าน  ระบายน้ าในถนนและชมุชน วางรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวย ู รางระบายน้ าเพิ่ม  -ระบบระบายน้ าในชมุชนสามารถ

 บ้านนางสาวอมัพา นึกชอบ  -เพื่อป้องกนัปัญหาน้ าท่วม ความยาวไมน่้อยกวา่ ๑๕๐ ม. มากขึ้น ใชง้านได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

 ถงึ ทางหลวง 304   ขงัในชมุชน (ตามแบบแปลนและรายการ

ชมุชนบ้านหนองกลุา ทีเ่ทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 62 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. -เพื่อให้ประชาชนในชมุชน กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกวา้ง - 1,900,000 1,900,000 - - จ านวนเส้นทางที่ได้รับการ -มเีส้นทางคมนาคมที่สามารถสัญจร กองชา่ง

ซอยบ้านนายอานนท์  อา่งแกว้ บ้านนางเลงและประชาชนทั่วไป  4.00 -5.00 ม. ยาว 164 ม. กอ่สร้างเพิ่มมากขึ้น เชื่อมต่อไปยงัพื้นที่อื่นๆ ได้

ม.5 ต.กบินทร์ ได้รับความสะดวกในการสัญจร หนา 0.15 ม. พร้อมยกระดับถนน -สามารถแกไ้ขปัญหาน้ ากดัเซาะ

(ต่อจากโครงการเดิม) -เพื่อเป็นเส้นทางในการขนส่ง (ต่อจากโครงการเดิมจนถงึถนน 304) ผิวถนนลูกรังได้

ชมุชนบ้านนางเลง พืชผลทางการเกษตร

-เพื่อสร้างโครงขา่ยคมนาคม

เชื่อมโยงพื้นที่อื่นๆ (ตามแบบแปลนและรายการ

-เพื่อแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ ทีเ่ทศบาลก าหนด)

ผิวจราจรลูกรังเมื่อเกดิน้ าท่วม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 63 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๐ โครการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. -เพื่อเป็นการลดมลภาวะด้านควนั กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 - ประชาชนชมุชนบ้านนางเลง -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

เขา้ลานกฬีา ฝุ่นละออง ขนาดกวา้ง 10.00 ม. ยาว ชมุชนต าตรวจและชมุชน ในการเดินทางเขา้ใชป้ระโยชน์

หมู่ 5 ส านักงานเทศบาล -เพื่อตอบสนองนโยบายและ 217.00 ม. หนา 0.15 ม.  ที่อยู่ใกล้บริเวณสนามกฬีา ในสนามกฬีาและการติดต่อราชการ

ต าบลเมอืงเกา่ ยทุธศาสตร์การบริการประชาชน วางท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.60 ม. ตลอดจนประชาชนทั่วไป ลดมลภาวะด้านฝุ่นละออง

ในการอ านวยความสะดวก จ านวน  402 ท่อน พร้อมราง มคีวามพึงพอใจไมน่้อยกวา่

ความพึงพอใจในการมาติดต่อ ระบายน้ า ค.ส.ล. ท่อระบายน้ า ร้อยละ 80

ขอรับบริการ  Ø 1.20 เมตร จ านวน 30 ท่อน

 พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ ขนาด

0.66x0.66 ม. จ านวน 42 บ่อพัก

ฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 3 บ่อพัก

(ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 64 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการกอ่สร้างร้ัวส านักงาน  -เพื่อแสดงขอบเขตส านักงาน กอ่สร้างร้ัวส านักงาน - - 850,000 850,000 - ส านักงานเทศบาลต าบล  -สามารถแสดงขอบเขตส านักงาน ส านักปลัด

เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ เมอืงเกา่ มร้ัีวกั้นอาณาเขต เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ เทศบาล

หมู่ 5 ส านักงานเทศบาล -เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี อยา่งชดัเจน -เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ต าบลเมอืงเกา่ ของหน่วยงาน (ตามแบบแปลนและรายการ ของหน่วยงาน

ที่เทศบาลก าหนด

22 โครงการกอ่สร้างยกระดับถนน  -เพื่อให้ประชาชนได้ใชสั้ญจร กอ่สร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. - 5,800,000 5,800,000 - - จ านวนเส้นทางและระยะทาง  -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงราง ไป-มาสะดวก ขนาดกวา้ง  ๕.00 ม. ยาวไมน่้อย ที่ด าเนินการกอ่สร้างเพิ่มขึ้น   ในการสัญจร ไป-มา

ระบายน้ าซอยหลังวดับ้านไผ่  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ กวา่ ๓๕๐ ม.หนาเฉล่ีย 0.15  ม.  จ านวนรางระบายน้ า  -ลดการเกดิอบุัติเหตุ

(บริเวณขา้งโรงเรียนมารีวทิยา)  ระบายน้ าถนนและชมุชน พร้อมยกระดับและปรับปรุงราง ที่ได้รับการปรับปรุง  -แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

ชมุชนบ้านโนนคูณ  -เพื่อป้องกนัปัญหาน้ าท่วมขงั ระบายน้ า ค.ส.ล. ทั้งสองขา้งทาฝ  -ระบบระบายน้ าในชมุชนสามารถ

 ในชมุชน (ตามแบบแปลนและรายการ ใชง้านได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ทีเ่ทศบาลก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 65 

แบบ ผ.02 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๓ โครงการปรับปรุงพื้นอาคาร  -เพื่อให้ประชาชนในชมุชน ปรับปรุงโครงสร้างพื้น  ค.ส.ล. - - 120,000 - - สภาพของศูนยก์อ่นและหลัง  -ประชาชนได้ใชป้ระโยชน์ในการ กองชา่ง

ศูนยส์งเคราะห์ชมุชน   มสีถานที่ใชป้ระกอบกจิกรรม พร้อมปูพื้นกระเบื้องภายใน การปรับปรุง ประกอบกจิกรรมของชมุชน

บ้านดงเยน็ ของชมุชน อาคารใหม ่ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกวา่

ชมุชนบ้านดงเยน็  100  ตร.ม.

๒๔ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. - - 244,200      - - จ านวนการกอ่สร้าง  -แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

บริเวณขา้งบ้านนายจริาวฒัน์   ระบายน้ าในถนนและชมุชน รูปตัวย ูความยาวประมาณ ๓๗ ม. รางระบายน้ าเพิ่ม  -ระบบระบายน้ าใน

พิจารณ์ เชื่อมต่อ  -เพื่อป้องกนัปัญหาน้ าท่วม กวา้ง 0.40 เมตร มากขึ้น ชมุชนสามารถใชง้าน

รางระบายน้ าเดิม   ขงัในชมุชน (ตามแบบแปลนและรายการ ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ชมุชนบ้านเนินแห่ ทีเ่ทศบาลก าหนด)

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๖6 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๕ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการระบาย กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู - - 785,900      จ านวนการกอ่สร้างราง  -แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

บริเวณซอยบ้านนายอถกึ ชินตุ๋ย น้ าถนนและชมุชน ความยาวไมน่้อยกวา่ ๑๑๗ ม.  ระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น  -ระบบระบายน้ าในชมุชนสามารถ

ชมุชนบ้านเหล่าหลวง  -เพื่อป้องกนัปัญหาน้ าท่วมขงั กวา้ง 0.40 เมตร ใชง้านได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ในชมุชน (ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

๒๖ โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า  -เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - 12,000,000  12,000,000  - - จ านวนการกอ่สร้าง  -แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

จากส่ีแยกหลังวดัหลวง   ในชมุชน ขนาด ๐.๖๐ ม.พร้อมบ่อพักน้ า ท่อระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น  -ระบบระบายน้ าในชมุชนสามารถ

บดินทร์เดชา ไปถงึทางหลวง  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ และรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัววี ใชง้านได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

304 (ร้านปังง่วนหลี)  ระบายน้ าในถนนและชมุชน  ตลออดทั้งสองขา้งทางความยาว

ชมุชนบ้านดงเยน็ รวม ๗๑๐ ม.  

(ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๖7 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๗ โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - 1,900,000    1,900,000    - - จ านวนการกอ่สร้าง  -แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

หมู่บ้านกอ้งตะวนั ซอย ๘  ระบายน้ าถนนและชมุชน ชนาด 1.00 ม. และบ่อพักน้ า รางระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น  -ระบบระบายน้ าในชมุชนสามารถ

ชมุชนสามทหาร  -เพื่อป้องกนัปัญหาน้ าท่วม ค.ส.ล. ความยาวโดยรวมประมาณ ใชง้านได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

  ขงัในชมุชน  ๓๓๐ ม.

(ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

๒๘ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู - 2,370,000    2,370,000    - - จ านวนการกอ่สร้าง  -แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

จากบริเวณหน้าบ้าน  ระบายน้ าในถนนและชมุชน  ความยาวประมาณ  ๓๖๕ ม. รางระบายน้ าเพิ่ม  -ระบบระบายน้ าใน

นางสาวพิมพ์ชนกถงึศูนย์  -เพื่อป้องกนัปัญหาน้ าท่วม (ตามแบบแปลนและรายการ มากขึ้น ชมุชนสามารถใชง้าน

สงเคราะห์ชมุชนบ้านรุ่งเจริญ ขงัในชมุชน ทีเ่ทศบาลก าหนด) ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ชมุชนบ้านรุ่งเจริญ

๒๙ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อให้ประชาชนได้ใชสั้ญจร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกวา้ง - 1,800,000 1,800,000 - - จ านวนเส้นทางที่ได้รับการ  -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

ซอยบ้านนายลือ ถงึ ไป-มาสะดวก ๔.00 ม.ยาว 60๐ ม. กอ่สร้างเพิ่มมากขึ้น สะดวกในการสัญจร ไป-มา

ปั๊มน้ ามนัผาติ หนา 0.15 ม.  -ลดการเกดิอบุัติเหตุ

ชมุชนบ้านไผ่ (ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 68 

แบบ ผ.02 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 โครงการซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนา  -เพือ่ใหเ้ด็กมอีาคารเรียนและอาคาร ซ่อมแซมอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก - 700,000 - - - ร้อยละ  100 เด็กเล็กมอีาคารเรียนและอาคาร กองการศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลเมอืงเกา่ ประกอบส าหรับการจดัการเรียน ที่ช ารุด  จ านวน 1 หลัง มอีาคารเรียนและ ประกอบที่ปลอดภยั

การสอนที่ปลอดภยั

31 โครงการกอ่สร้างอาคาร  -เพื่อให้มอีาคาร สถานที่เหมาะสม กอ่สร้างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ร้อยละ 100 มอีาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กที่ได้ กองการศึกษา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสังกดั และเพียงพอกบัจ านวนเด็ก ต าบลเมอืงเกา่ โดยกอ่สร้างตาม เด็กมอีาคารเรียน มาตรฐาน เพียงพอกบัจ านวน

เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมฯ เด็กเล็ก

32 โครงการปรับปรุงศูนยพ์ัฒนา  -เพื่อป้องกนั ยงุ แมลง และความ  -ติดต้ังมุ้งลวด เหล็กดัด 100,000 100,000 440,000 - - ร้อยละ 100  -เด็กได้รับความปลอดภยั กองการศึกษา

เล็กในสังกดัเทศบาล ปลอดภยัของเด็กและทรัพยสิ์นของ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสังกดั มมีุ้งลวด เหล็กดัด  -มอีาคารที่เหมาะสมและใช้

ต าบลเมอืงเกา่ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสังกดัเทศบาล เทศบาลต าบลเมอืงเกา่เกา่ มอีาคารเรียนที่ปลอดภยั งานได้ดี

ต าบลเมอืงเกา่  -ปรับปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กใน และเหมาะสม

 -เพื่อปรับปรุงให้มอีาคารที่ สังกดัเทศบาลต าบลเมอืงเกา่ให้ใช้

เหมาะสม สามารถใชง้านได้ดี งานได้ดี และเพียงพอต่อจ านวนเด็ก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๖9 

แบบ ผ.02 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการกอ่สร้างเสาธงชาติของ  -เพื่อให้เด็กได้เคารพธงชาติและ กอ่สร้างเสาธงชาติของศูนยพ์ัฒนา 150,000      150,000      150,000      - - ร้อยละ 100 เด็กได้เคารพธงชาติ เป็นการ กองการศึกษา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งใน ท ากจิกรรมหน้าเสาธง เด็กเล็กทุกแห่งในสังกดัเทศบาล มเีสาธงติดต้ังบริเวณ แสดงออกถงึความรักชาติ

สังกดัเทศบาลต าบลเมอืงเกา่  -เพื่อแสดงออกถงึเอกลักษณ์ของ สถานที่ ศพด.

ความเป็นไทย

(ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

๓๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  -เพื่อให้ประชาชนได้ใชสั้ญจร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง - - 450,000      450,000      - จ านวนของเส้นทาง  -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

 ค.ส.ล. ซอยหลังวดัป่าประดู่    ไป-มาสะดวก  ๕.00 ม. ความยาวรวม 1๒0 ม. ที่ได้รับการปรับปรุง ในการสัญจร ไป-มา

จากทางหลวง  304 หนา 0.15 ม. ซ่อมแซมเพิ่มากขึ้น  -ลดการเกดิอบุัติเหตุ

ถงึ เมรุวดัป่าประดู่

(เฉพาะส่วนที่ช ารุด) (ตามแบบแปลนและรายการ

ชมุชนบ้านหนองกลุา ทีเ่ทศบาลก าหนด)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 70 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ กอ่สร้างถนนคสล.ขนาด   -   -   - 500,000      500,000      มถีนน ๑ เส้นขนาด  -มถีนนทางเขา้ - ออกเป็น. กองสาธารณสุข

ทางเขา้ -ออกและภายใน เขา้ -ออกพื้นที่บ่อขยะของ กวา้ง 5 เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร กวา้ง 5 ม. ยาว ๑๗๐ ม. ถนนคสล. และส่ิงแวดล้อม

บ่อขยะของเทศบาล เทศบาลเพื่อลดปัญหา หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่  -รถขยะเขา้ออกได้สะดวกมากขึ้น

รถติดหล่มในพื้นที่ ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 850 ม. ผิวจราจรไมน่้อยกวา่  -ลดปัญหาลดติดหล่มในบ่อขยะ

ถนนในบ่อขยะ (ตามแบบแปลนและรายการ 850 ตร.ม.

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

36 โครงการกอ่สร้าง เพื่อให้บริการประชาชน กอ่สร้างสถานบริการ  -  -  - 3,000,000    3,000,000    มอีาคารสถาน  -ประชาชนในเขตเทศบาล สามารถ กองสาธารณสุข

สถานบริการสาธารณสุข ด้านสุขภาพให้กบักบัผู้ป่วย สาธารณสุข บริการสาธารณสุข เขา้ถงึบริการ ด้านสุขภาพ ป้องกนั และส่ิงแวดล้อม

ม.17 ต.เมอืงเกา่ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกนั จ านวน  1 หลัง จ านวน  ๑ หลัง ส่งเสริม และฟื้นฟูภาวะความเจบ็

ชมุชนบ้านโนนคูณ และฟื้นฟูภาวะความเจบ็ป่วยหรือ (ตามแบบแปลนและรายการ ป่วยหรือโรคต่าง  ๆ ทั้งทางร่างกาย

โรคต่างๆ ทั้งร่างกายและจติใจ ทีเ่ทศบาลก าหนด) และจติใจ ได้สะดวกรวมเร็วยิ่ง่ขึ้น

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

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

71 

แบบ ผ.02 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๗ โครงการกอ่สร้างยกระดับถนน  -เพื่อให้ประชาชนได้ใชสั้ญจร กอ่สร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. - - - 2,600,000 - จ านวนเส้นทางและระยะทาง  -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

ค.ส.ล. ซอยบ้านแขก (เดิม) ไป-มาสะดวก ขนาดกวา้ง  ๕.00 ม. ยาวไมน่้อย ที่ด าเนินการกอ่สร้างเพิ่มขึ้น   ในการสัญจร ไป-มา

บริเวณซอยบ้านนางสุวนันา  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการระบาย กวา่ ๒๒๘ ม.หนาเฉล่ีย 0.15  ม.  จ านวนท่อระบายน้ าที่ได้รับ  -ลดการเกดิอบุัติเหตุ

อ ามาตยไ์ทย (ทางไปโรงฆา่สัตว์) เชื่อมต่อซอยขา้งเนินน้ าน้ าในถนนและชมุชน พร้อมยกระดับและปรับปรุง การกอ่สร้างเพิ่มขึ้น  -แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั

เชื่อมต่อซอยขา้งเนินน้ ารีสอร์ท  -เพื่อป้องกนัปัญหาน้ าท่วมขงั รางระบายน้ า ค.ส.ล.  -ระบบระบายน้ าในชมุชนสามารถ

พร้อมวางท่อระบายน้ า ในชมุชน (ตามแบบแปลนและรายการ ใชง้านได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ชมุชนบ้านโนนคูณ ทีเ่ทศบาลก าหนด)

38 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อให้ประชาชนได้ใชสั้ญจร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกวา้ง - - - 2,000,000    - จ านวนเส้นทางและระยะทาง  -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

พร้อมรางระบายน้ า ไป-มาสะดวก  ๕.00 ม.ยาว 197 ม. ที่ด าเนนิการกอ่สร้างเพิ่มขึ้น ในการสัญจร ไป-มา

ซอยบ้านนางจนิดา กองจนัทร์  หนา 0.15 ม.พร้อมรางระบายน้ า จ าวนท่อระบายน้ าที่ได้รับ  -ลดการเกดิอบุัติเหตุ

 ม.17 ชมุชนบ้านโนนคูณ คสล. รูปตัวยู การกอ่สร้างเพิ่มขึ้น  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงัในชมุชน

(ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๗2 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๙ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู - - - 1,000,000    - จ านวนการกอ่สร้างราง  -แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

ซอยโรงเรียนบ้านนางเลง   ระบายน้ าในถนนและชมุชน ความยาวประมาณ  ๑๕๕ ม. ระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น  -ระบบระบายน้ าในชมุชนสามารถ

จากเสาหอกระจายเสียงชมุชน  -เพื่อป้องกนัปัญหาน้ าท่วม (ตามแบบแปลนและรายการ ใชง้านได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

 ไปยงัทางหลวง304   ขงัในชมุชน ทีเ่ทศบาลก าหนด)

ชมุชนบ้านนางเลง

๔๐ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อให้ประชาชนได้ใชสั้ญจร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด - - - 400,000      - จ านวนเส้นทางที่ได้รับการ  -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

ซอยถนนเจา้ส าอาง ไป-มาสะดวก กวา้ง ๔.00 ม. ยาว ๑๓๓ ม. กอ่สร้างเพิ่มมากขึ้น ในการสัญจร ไป-มา

ขา้งร้านฮองเฮา หนา 0.15 ม.  -ลดการเกดิอบุัติเหตุ

(ต่อเติมจากโรงการเดิม)

ชมุชนบ้านไผ่ (ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๗3 

แบบ ผ.02 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๑ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการระบาย กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง ๕.00 ม. - - - 1,000,000    - จ านวนเส้นทางและระยะทาง  -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

พร้อมรางระบายน้ า น้ าถนนและชมุชน ยาว 1๐๐ ม.หนา 0.15 ม.พร้อม ที่ด าเนินการกอ่สร้างเพิ่มขึ้น ในการสัญจร

จากศูนยส์งเคราะห์ถงึ  -เพื่อป้องกนัปัญหาน้ าท่วมขงั วางรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู จ านวนท่อระบายน้ าที่ได้รับ  -ลดการเกดิอบุัติเหตุ

หน้าสถานีรถไฟ ในชมุชน  ฝ่ังด้านซ้าย การกอ่สร้างเพิ่มขึ้น  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงัในชมุชน

ชมุชนบ้านเหล่าหลวง (ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

42 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง ๔.00 ม. - - - 1,200,000    - จ านวนเส้นทางได้รับการ  -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

ทางเขา้บ้านนายป่วน  แคนศรี    สัญจรไป-มาสะดวก  ยาว ๔๐๐ ม. หนา 0.15 ม. กอ่สร้างเพิ่มมากขึ้น ในการสัญจร ไป-มา

ชมุชนบ้านรุ่งเจริญ  -ลดการเกดิอบุัติเหตุ

(ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

           แผนงานอุตาสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 74 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๓ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู - - - 1,000,000    - จ านวนการกอ่สร้าง  -แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

จากซอยบ้านนายมงคล  ระบายน้ าในถนนและชมุชน ความยาวประมาณ ๑๖๐  ม. รางระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น  -ระบบระบายน้ าในชมุชนสามารถ

 เมอืงนามา จนสุดเขตเทศบาล  -เพื่อป้องกนัปัญหาน้ าท่วมขงั  ใชง้านได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ชมุชนบ้านเมอืงใหม่ ในชมุชน (ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

๔๔ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู - - - 260,000      - จ านวนการกอ่สร้าง  -แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

จากศูนยส์งเคราะห์ ถงึสามแยก  ระบายน้ าในถนนและชมุชน ความยาวประมาณ ๔๐ ม. รางระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น  -ระบบระบายน้ าในชมุชนสามารถ

ไปบ้านนายชยัชน  เคร่ืองพันธ์  -เพื่อป้องกนัปัญหาน้ าท่วมขงั  ใชง้านได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ชมุชนบ้านเมอืงใหม่   ในชมุชน (ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
           แผนงานอุตาสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๗5 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๕ โครงการซ่อมแซมรางระบาย  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ ซ่อมแซมรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัววี - - - 95,000         - จ านวนรางระบายน้ า  -แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

น้ าที่ช ารุดทรุดตัวบริเวณ  ระบายน้ าในถนนและชมุชน  ความยาวประมาณ ๒๒ ม. ที่ได้รับการปรับปรุงมากขึ้น  -ระบบระบายน้ าในชมุชนสามารถ

บ้านนายส าเภา บัวเรือง  -เพื่อป้องกนัปัญหาน้ าท่วมขงั ใชง้านได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ชมุชนบ้านเมอืงใหม่ ในชมุชน (ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

๔๖ โครงการต่อเติมหลังคากนัสาด  -เพื่อให้ประชาชนในชมุชน ต่อเติมหลังคากนัสาด ด้านหน้า - - - 300,000      - สภาพของศูนยก์อ่นและหลัง  -ประชาชนได้ใชป้ระโยชน์ในการ กองชา่ง

ด้านหน้าอาคารศาลาประชาคม   มสีถานที่ใชป้ระกอบกจิกรรม อาคาร ขนาดประมาณ การปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม ประกอบกจิกรรมของชมุชน

ชมุชนบ้านดงเยน็ ของชมุชน 10.00 x 11.00 ม. 

ชมุชนบ้านดงเยน็ (ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
           แผนงานอุตาสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๗6 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
47 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง เพื่อให้มหี้องน้ าที่ได้มาตรฐาน -กอ่สร้างอาคารหอ้งน้ าชาย-หญิง - - - 500,000 500,000 มหี้องน้ าเพียงพอส าหรับ มหี้องน้ าที่ได้มาตรฐาน สะอาด กองชา่ง

ห้องน้ าภายในบริเวณอทุยาน สะอาด ถกูสุขลักษณะ และ จ านวน 1 หลัง บริการประชาชน และถกูสุขลักษณะส าหรับบริการ

กบินทร์เฉลิมราชย์ เพียงพอส าหรับบริการประชาชน ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอ้งน้ าทีม่อียู่ ประชาชนได้อยา่งเพียงพอ

ใหใ้ช้งานได้ดีอยูเ่สมอ

(ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

๔๘ โครงการต่อเติมห้องเกบ็ของ  -เพื่อให้ประชาชนในชมุชน  ต่อเติม,ปรับปรุง,ซ่อมแซม อาคาร - - - - 200,000 สภาพของศูนยก์อ่น  -ประชาชนได้ใชป้ระโยชน์ในการ กองชา่ง

บริเวรณตรงขา้มศาลา มสีถานที่ใชป้ระกอบกจิกรรม ศูนยส์งเคราะห์ เชน่ ผนัง และหลังการปรับปรุง ประกอบกจิกรรมของชมุชน

อเนกประสงค์ ของชมุชน ประตูเหล็กมว้น ติดต้งไฟส่องสวา่ง ซ่อมแซม -ศูนยส์งเคราะห์ในชมุชนได้รับการ

ชมุชนบ้านเนินแห่ ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

(ตามแบบแปลนและรายการ ให้ใชป้ระโยชน์ได้

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
           แผนงานอุตาสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๗7 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๙ โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  -เพื่อให้ประชาชนได้ใชสั้ญจร ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. - - - 1,200,000    - จ านวนเส้นทาง  -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

บ้านเนินแห่ บริเวณหน้า ไป-มาสะดวก ขนาดกวา้ง ๕.00 ม. ที่ได้รับการปรับปรุง ในการสัญจร ไป-มา

 อู่ ก.เจริญการชา่ง ยาว 3๐๐ ม. หนา 0.15 ม. ซ่อมแซมเพิ่มมากขึ้น  -ลดการเกดิอบุัติเหตุ

ชมุชนบ้านเนินแห่

(ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

๕๐ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อให้ประชาชนได้ใชสั้ญจร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล - - - 67,000         - จ านวนการกอ่สร้าง  -ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

หน้าบ้านนายสมชาย  ไป-มาสะดวก .ขนาดกวา้ง ๓.00 ม. เส้นทางเพิ่ม สะดวกในการสัญจร ไป-มา

ชมุชนบ้านเนินแห่ ยาว 3๐ ม. หนา 0.15 ม. มากขึ้น  -ลดการเกดิอบุัติเหตุ

(ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
           แผนงานอุตาสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๗8 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕๑ โครงการกอ่สร้างพืน้ลาน ค.ส.ล.  -เพื่อให้ประชาชนในชมุชน กอ่สร้างพืน้ลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. - - - 90,000         - ร้อยละความพึงพอใจ  -ประชาชนได้ใชป้ระโยชน์ กองชา่ง

เพื่อเป็นสถานที่ออกก าลังกาย มสีถานที่ออกก าลังกาย และ ขนาดกวา้งเฉล่ีย 3.00 ม.  ของประชาชนภายในชมุชน มสีถานที่ออกก าลังกายและ

บริเวณตรงขา้มศูนยส์งเคราะห์ สามารถใชป้ระกอบกจิกรรม ความยาวรวม 44 ม. สามารถใชป้ระกอบกจิกรรม

ชมุชนบ้านหนองกลุา ต่างๆ ของชมุชน (ตามแบบแปลนและรายการ ต่างๆ ของชมุชน

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

๕๒ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. - เพื่อให้ประชาชนมถีนนสัญจร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกวา้ง - - - - 700,000      จ านวนเส้นทางและระยะทาง  -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

ขา้งร้านอจัฉราซีรอกซ์ ไปมาได้อยา่งสะดวก  ๕.00 ม. ยาว 190 ม. ที่ด าเนินการกอ่สร้าง  ในการสัญจร ไป-มา

ชมุชนต ารวจ หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง เพิ่มขึ้น  - ลดการเกดิอบุัติเหตุ

(ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
           แผนงานอุตาสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๗9 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕๓ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อเพิ่มความสะดวกใน กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง ๓.00 ม. - - - - 700,000 จ านวนเส้นทางที่ได้รับการ  -ถนนมสีภาพดี ไมเ่ป็นหลุม กองชา่ง

จากทีน่านางประไพ  เมอืงนามา    การสัญจร ยาว  ๓๑0 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. กอ่สร้างเพิ่มมากขึ้น  -ประชาชนได้ใชสั้ญจรไป - มา

ถงึที่นานายเดชา การสง่า สะดวก

ชมุชนบ้านดงเยน็

(ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

๕๔ โครงการเสริมไหล่ทางลูกรัง  -เพื่อให้ประชาชนได้ใชสั้ญจร เสริมไหล่ทางลูกรัง ถนนทั้งสอง - - - - 700,000      จ านวนเส้นทาง  -ประชาชนได้รับความสะดวก กองชา่ง

ถนนบ้านเนินแห่  ไป-มาสะดวก ขา้งทางกวา้งประมาณ ๑.๐๐ ม. ที่ได้รับการปรับปรุง ในการสัญจร ไป-มา

จากทางหลวง 304 ถงึ ยาว 750 ม.หรือมปีริมาตรดินถม ซ่อมแซมเพิ่มมากขึ้น  -ลดการเกดิอบุัติเหตุ

ศาลชมุชนบ้านเนินแห่ ไมน่้อยกวา่ 7,800ลบ.ม. 

ชมุชนบ้านเนินแห่ (ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

แบบ ผ.02 

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

80 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕๕ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู - - - - 520,000      จ านวนการกอ่สร้าง  -แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

ซอยบ้านนายพัน  ฝ่ังซ้าย  ระบายน้ าในถนนและชมุชน ความยาวประมาณ ๘๐ ม. รางระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น  -ระบบระบายน้ าในชมุชนสามารถ

 ต้ังแต่บ้านนายทองดี  -เพื่อป้องกนัปัญหาน้ าท่วม (ตามแบบแปลนและรายการ สามารถใช้งานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

 ถงึ บ้านนายวชิาติ   ขงัในชมุชน ทีเ่ทศบาลก าหนด)

ชมุชนบ้านเนินแห่

๕๖ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อให้ประชาชนได้ใชสั้ญจร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕0 ม. - - - - 60,000         จ านวนการกอ่สร้าง  -ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

ซอยหลังบ้านนางอษุา อา่งทอง ไป-มาสะดวก ยาว 22 ม. หนา 0.15 ม. เส้นทางเพิ่มมากขึ้น สะดวกในการสัญจร ไป-มา

 (ส่วนต่อจาก โครงการเดิม) (ตามแบบแปลนและรายการ  -ลดการเกดิอบุัติเหตุ

ชมุชนบ้านหนองกลุา ทีเ่ทศบาลก าหนด)

๕๗ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู - - - - 740,000      จ านวนการกอ่สร้างราง  -แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

จากหน้าศาลาอเนกประสงค์  ระบายน้ าในถนนและชมุชน  ความยาวประมาณ ๑๑๔  ม. ระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น  -ระบบระบายน้ าในชมุชนสามารถ

 ถงึ บ้านนายออ่นสี  -เพื่อป้องกนัปัญหาน้ าท่วม ใชง้านได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ชมุชนบ้านเนินแห่   ขงัในชมุชน (ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

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

81 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕๘ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อให้ประชาชนได้ใชสั้ญจร กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกวา้ง - - - - 720,000 จ านวนการกอ่สร้าง  -ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

นางอษุา อา่งทอง จนสุดเขต ไป-มาสะดวก ๓.00 ม.ยาว 32๐ ม. หนา 0.15 ม. เส้นทางเพิ่มมากขึ้น  สะดวกในการสัญจร ไป-มา

เทศบาล  -ลดการเกดิอบุัติเหตุ

ชมุชนบ้านหนองกลุา (ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

๕๙ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู - - - - 2,600,000    จ านวนการกอ่สร้าง  -แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

จากทางหลวง 304 ถงึ  ระบายน้ าในถนนและชมุชน  ความยาวประมาณ 375 ม.  รางระบายน้ าเพิ่ม  -ระบบระบายน้ าในชมุชนสามารถ

ประตูทางเขา้วดัป่าประดู่  -เพื่อป้องกนัปัญหาน้ าท่วม มากขึ้น ใชง้านได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

(ฝ่ังโรงเรียนกบินทร์บุรี)   ขงัในชมุชน (ตามแบบแปลนและรายการ

ชมุชนบ้านหนองกลุา ทีเ่ทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

        1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๘2 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖๐ โครงการขยายเขตน้ าประปา  -เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ขยายเขตน้ าประปายาวประมาณ - - - - 40,000         จ านวนของผู้ใชน้้ าประปา  -ประชาชนได้มนี้ าประปาที่สะอาด กองชา่ง

จากบริเวณหลังบ้าน สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและ 70 ม. พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง เพิ่มมากขึ้น ได้มาตรฐานในการอปุโภค-บริโภค

นายจกัพันธถ์งึร้านขนมจนี มสุีขภาพอนามยัที่ดี

ชมุชนบ้านเนินแห่

(เงินอดุหนุน) (ตามแบบแปลนและรายการ

ทีเ่ทศบาลก าหนด)

รวม 60  โครงการ 8,042,000 48,259,000 49,760,100 29,012,000 14,080,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

        1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02 

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

๘3 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา

โครงสรา้งพ้ืนฐาน

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ 4 108,000,000         4 108,000,000         4 108,000,000         4 108,000,000         4 108,000,000         20 540,000,000         

        การโยธา

รวม 4 108,000,000        4 108,000,000        4 108,000,000        4 108,000,000        4 108,000,000        20 540,000,000        

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา ส าหรับโครงการพัฒนาทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์

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

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 84 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างเขือ่นกนัตล่ิงพัง  -เพื่อป้องกนัการพังทลาย กอ่สร้างเขื่อนกนัตล่ิงพัง 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 จ านวนเขื่อนป้องกนัตล่ิง  -ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ทต.เมอืงเกา่

ตลอดแนวคลองพระปรง ของดินริมตล่ิงคลองพระปรง ตลอดแนวคลองพระปรง พัง มจี านวนการกอ่สร้าง การพังทลายของดินริมตล่ิง อบต.กบินทร์

 ม.5 ต.กบินทร์ เพิ่มขึ้น          อบจ.ปราจนีบุรี

กรม สถ.

2 โครงการกอ่สร้างเขือ่นกนัตล่ิงพัง  -เพื่อป้องกนัการพังทลาย กอ่สร้างเขื่อนกนัตล่ิงพัง 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 จ านวนเขื่อนป้องกนัตล่ิง  -ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ทต.เมอืงเกา่

ตลอดแนวคลองไผ่ ของดินริมตล่ิงคลองไผ่ ตลอดแนวคลองไผ่ พัง มจี านวนการกอ่สร้าง การพังทลายของดินริมตล่ิง อบต.กบินทร์

 ม.16 ต.เมอืงเกา่ เพิ่มขึ้น          อบจ.ปราจนีบุรี

กรม สถ.

      1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง

ยุ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลเมืองเก่า

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

แบบ ผ.02/1 แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๘5 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอ่สร้างและปรับปรุง เพื่อกอ่สร้างและปรับปรุง ด าเนินการกอ่สร้างและ 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ประชาชนร้อยละ ทุ่งสุนัขแจะได้รับการกอ่สร้าง ทต.เมอืงเกา่

ภมูทิัศน์บริเวณทุ่งสุนัขแจะ ภมูทิัศน์บริเวณทุ่งสุนัขแจะ ปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณ 80 มคีวามพึงพอใจ และปรับปรุงให้เป็นสถานที่ อบต.เมอืงเกา่

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงินิเวศ  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทุ่งสุนัขแจะ ในโครงการ ส าหรับออกก าลังกาย/พักผ่อน อบจ.ปราจนีบุรี

เชงินิเวศ หยอ่นใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยว กรม สถ.

เชงินิเวศของจงัหวดัปราจนีบุรี

4 โครงการกอ่สร้างและปรับปรุง เพื่อกอ่สร้างและปรับปรุง ด าเนินการกอ่สร้างและ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนร้อยละ หนองปลาแขยงได้รับการ ทต.เมอืงเกา่

ภมูทิัศน์บริเวณหนองปลาแขยง ภมูทิัศน์บริเวณหนองปลา ปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณ 80 มคีวามพึงพอใจ กอ่สร้างและปรับปรุงให้เป็น อบต.เมอืงเกา่

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงินิเวศ แขยง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หนองหนองปลาแขยง ในโครงการ สถานที่ส าหรับออกก าลังกาย/ อบจ.ปราจนีบุรี

เชงินิเวศ พักผ่อนหยอ่นใจ และเป็นแหล่ง กรม สถ.

ท่องเที่ยวเชงินิเวศของจงัหวดั

ปราจนีบุรี

รวม 4 โครงการ 108,000,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000

      1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลเมืองเก่า

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๘6 



หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา

 -อาหารกลางวนัส าหรับเด็ก  -เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและ จดัหาอาหารกลางวนัให้แก่เด็ก 500,000 400,000       420,000       441,000       464,000       ร้อยละ 100 เด็กนักเรียน  -ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและ กองการศึกษา

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน พัฒนาการของเด็กนักเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ พัฒนาการของเด็กนักเรียน

สังกัดเทศบาลต าบลเมืองเก่า  -เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอาหาร เทศบาลต าบลเมืองเก่า รับประทานอาการหลางวนั  -เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวนั

กลางวนัรับประทานทุกคนทุกวนั ครบทุกคน รับประทานทุกวนัทุกคน

 -ค่าจดัการเรียนการสอนของ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ จดัหาส่ือการเรียนการสอนวสัดุ 200,000 115,000 150,000 160,000 170,000 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียน  -เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด สมวยั ทั้ง 4 ด้าน การศึกษา ให้แก่นักเรียนศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เหมาะสมกับวยั

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  -ด้านร่างกาย - ด้านอารมณ์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ต าบลเมืองเก่ามีพัฒนาการ  -มีส่ือการเรียนการสอนที่เพียงพอ

-ด้านสังคมและสติปัญญา ต าบลเมืองเก่า ที่ดี

 -ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด - 100,000       100,000       100,000       100,000       ร้อยละ 100 เด็กนักเรียน ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จา่ย กองการศึกษา

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน ศึกษา ได้รับค่าใช้จา่ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

สังกัดเทศบาลต าบลเมืองเก่า  ค่าหนงัสือ -ค่าอุปกรณ์ -ค่าเคร่ืองแบบ ต าบลเมืองเก่ามีค่าใช้จา่ยใน

ค่าจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการ การจดัการศึกษาที่เพียงพอ

จดัการศึกษา

-ค่าพัฒนาผู้ประกอบวชิาชีพ -เพื่อพัฒนาครูให้มีประสิทธภิาพ ครูผู้ดูแลเด็กในสังกัดเทศบาล - - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ครูผู้ดูแลเด็ก พัฒนาครูให้มีประสิทธภิาพและ กองการศึกษา

ครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจดัการเรียนการสอน ต าบลเมืองเก่า จ านวน 2 คน ได้รับการพัฒนา มีทักษะในการปฏิบัติงาน

เทศบาลต าบลเมืองเก่า -เพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า

       แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะไดร้ับ

      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 87 



หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2  -อาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็ก  -เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและ จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็ก 180,000 160,000 171,000 178,000 188,000 ร้อยละ 100  -ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและ กองการศึกษา

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน พัฒนาการของเด็กนักเรียน นักเรียน ศพด.สังกัดเทศบาลต าบล เด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาการของเด็กนักเรียน

สังกัดเทศบาลต าบลเมืองเก่า  -เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอาหาร เมืองเก่า พัฒนาเด็กเล็กได้  -เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)

เสริม(นม) ด่ืมทุกวนัทุกคน ได้กินนมทุกวนัทุกคน ด่ืมทุกวนัทุกคน

 -อาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็ก  -เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและ จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็ก 620,000 740,000 660,000 700,000 730,000 ร้อยละ  100  -ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและ กองการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ พัฒนาการของเด็กนักเรียน นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เทศบาล เด็กนักเรียนโรงเรียน พัฒนาการของเด็กนักเรียน

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  -เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอาหารเสริม ต าบลเมืองเก่า ได้กินนมทุกวนัทุกคน  -เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)

(นม) ด่ีมทุกวนัทุกคน ด่ืมทุกวนัทุกคน

3 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวนั  -เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวนั อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน 1,500,000 1,500,000 1,312,000 1,377,600 1,447,000 ร้อยละ  100  -ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและ กองการศึกษา

ส าหรับโรงเรียนในพื้นที่ ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ ในพื้นที่เทศบาลต าบลเมืองเก่า เด็กนักเรียนโรงเรียน พัฒนาการของเด็กนักเรียน

เทศบาลต าบลเมืองเก่า เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า ดังนี้ ได้กินอาหารกลางวนั  -เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวนั

(เงินอุดหนุน)  -เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของ  -โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ทุกคนทุกวนั กินทุกวนัทุกคน

เด็กนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย  -โรงเรียนบ้านไผ่

และสติปัญญา  -โรงเรียนบ้านหนองช้างลง

 -โรงเรียนบ้านนางเลง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมืองเก่า

       แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะไดร้ับ

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

88 



หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการจา้งเหมาคนดูแล  -เพื่อดูแลท าความสะอาดศูนย์การ จา้งเหมาคนดูแลท าความสะอาด 120,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ร้อยละ 100  -ศูนยก์ารเรียนรู้เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ท าความสะอาดศูนย์การ เรียนรู้เทศบาลต าบลเมืองเก่า จ านวน  1  คน มีคนดูแลท าความ เมืองเกา่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

เรียนรู้เทศบาลต าบลเมืองเก่า  -เพือ่ดูแลรักษาวัสดุอปุกรณ์ในศูนย์ สะอาด  -วัสดุอปุกรณ์ในศูนยก์ารเรียนรู้

การเรียนรู้เทศบาลต าบลเมืองเก่า ดูแลรักษา

5 โครงการจา้งเหมายาม  -เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ จา้งเหมายาม  จ านวน  1  คน 360,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 100  -เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สิน กองการศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาล ภายในศูนยก์ารเรียนรู้เทศบาลต าบล มียามดูแลความปลอดภัย

ต าบลเมืองเก่า เมืองเก่า

6 โครงการจา้งเหมายาม  -เพื่อดูแลรักษาทรัยพ์สินต่างๆ จา้งเหมายาม  จ านวน  1  คน - 120,000 - - - ร้อยละ 100  -เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สิน กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด มียามดูแลความ

เทศ่บาลต าบลเมืองเก่า เทศบาลต าบลเมืองเก่า ปลอดภัย

(ศูนยโ์รงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี) (ศูนยโ์รงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี)

7 โครงการจา้งเหมาผู้ช่วยครู  -เพื่อจา้งเหมาผู้ช่วยครู/ จา้งเหมาผู้ช่วยครู/เจา้หน้าที่ 216,000       216,000       216,000       216,000       216,000       ร้อยละ 100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผู้ช่วยครู/ กองการศึกษา

ผู้ดูแลเด็ก/เจา้หน้าที่ผู้ดูแลเด็ก เจา้หน้าที่ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์ ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 คน มีผู้ช่วยครู เจา้หน้าที่ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา

พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กที่เพียงพอ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล

      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะไดร้ับ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

     เทศบาลต าบลเมืองเก่า

       แผนงานการศึกษา 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี
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หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการอุน่ไอรักสายสัมพันธ์  -เพื่อสร้างความสัมพันธค์วาม  -ด าเนินการอบรมให้ความรู้กับเด็ก 150,000 150,000 150,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80  -สร้างความสัมพันธค์วามอบอุน่ กองการศึกษา

ครอบครัว อบอุน่ในครอบครัว ปฐมวัยและผู้ปกครอง จ านวน 1 คร้ัง เด็กและครอบครัว ในครอบครัว

 -ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั  -ศึกษาดูงาน 1 คร้ัง เข้าร่วมกิจกรรม  -เด็กปฐมวยัได้รับการส่งเสริม

 -ปลูกจติส านึกและเสริมสร้าง  -ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกวา่ พัฒนาการ

คุณธรรมจริยธรรมให้กบัเด็กปฐมวัย 150 คน  -ผู้ปกครองและเด็กปฐมวยัได้รับ

และผู้ปกครอง  -เจา้หน้าที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ การปลูกฝังและเสริมสร้าง

10 คน คุณธรรมจริยธรรม

(หรือเป็นไปตามรายละเอยีดโครงการ)

9 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  -เพือ่ให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก  -จดักิจกรรมส่งเสริมการแสดงออก 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80  -เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง กองการศึกษา

ถึงความส าคัญของตนเองและได้ ของเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน ความส าคัญของตนเองและได้

แสดงออกถงึความสามารถที่ถกูต้อง  -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา่ เข้าร่วมกิจกรรม แสดงออกถึงความสามารถที่ถูกต้อง

 -เพือ่ส่งเสริมให้กบัผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยว 200 คน  -สามารถส่งเสริมให้กับผู้ที่มีหน้า

ขอ้งเขา้ใจบทบาทที่พึงมีต่อเด็กและ ที่เกีย่วข้องเข้าใจบทบาทที่พึงมี

เยาวชน (หรือเปน็ไปตามรายละเอียดโครงการ) ต่อเด็กและเยาวชน

10 โครงการส่งเสริมกจิกรรมต่าง ๆ  -เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีการ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เด็กและเยาวชนมีความรู้ กองการศึกษา

ของสภาเด็กและเยาวชน ท ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เมืองเก่า และเครือข่าย ร้อยละ 80 และความสามัคคี เกิดการ

ต าบลเมืองเก่า อย่างต่อเนือ่งและเป็นรูปธรรม สร้างเครือข่ายต่อไป

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะไดร้ับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

     เทศบาลต าบลเมืองเก่า

       แผนงานการศึกษา 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 90 



หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก  -เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม เด็กและเยาวชนมีความรู้และ กองการศึกษา

ความรู้ด้านต่างๆ และสามารถ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน ร้อยละ 80 ความสามัคคี เกิดการสร้างเครือ

น าไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้ ข่ายต่อไป

12 โครงการครอบครัวสุขสันต์  - เพื่อสร้างความรักความสัมพันธ ์  - เด็กและเยาวชนผู้ปกครอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็ก  เยาวชน สมาชิกในครอบครัวได้มีกิจกรรม กองการศึกษา

สานสัมพันธสู่์ชุมชน ความอบอุน่ให้เกิดขึน้ในครอบครัว กลุ่มเปูาหมาย  จ านวน  100 คน ผู้ปกครองเข้าร่วม ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสุข ส่งผล

 -เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิก กิจกรรม ร้อยละ 80 ให้ครอบครัวเข้มแข็งสังคมเป็นสุข

ในครอบครัวท ากิจกรรมร่วมกัน

  -เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ในครอบครัว และน าไปสู่ความ

เข้มแข็งของชุมชน

13 โครงการ Kid ดี ไม่มีปัญหา  -ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมวยั  -ด าเนินการอบรมให้ความรู้กับเด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  -เด็กเยาวชนได้มีพัฒนาการ กองการศึกษา

 -ปลูกจติส านึกให้กับเด็กในการท า เยาวชน จ านวน 1 คร้ัง เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม อย่างสมวยั

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  -ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกวา่  -เด็กเยาวชนมีจติส านึกในการท า

 -ฝึกทักษะทางด้านความคิด สร้าง กวา่  100 คน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ภูมิคุ้มกัน ด้านร่างกายและจติใจให้  -เจา้หน้าที่ด าเนินงานไม่น้อยกวา่  -เด็กเยาวชนได้รับการฝึกทักษะ

กับเยาวชน 10 คน ทั้งทางด้านความคิดและร่างกาย

(หรือเปน็ไปตามรายละเอียดโครงการ)

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะไดร้ับ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

    เทศบาลต าบลเมืองเก่า

          แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

91 



หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการค่ายเยาวชนค่ายเรียนรู้  -เพือ่สร้างจิตส านึกให้เยาวชนได้รับ  -ด าเนินการอบรมให้ความรู้กับเด็ก 160,000 200,000 300,000 500,000 500,000 ร้อยละ  80  -เยาวชนได้เรียนรู้แนวทางการ กองการศึกษา

รู้โครงการอันเนือ่งมากจาก เยาวชน จ านวน 1 คร้ัง เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม ด าเนินงานโครงการในพระราชด าริ

พระราชด าริ  -ศึกษาดูงาน 1 คร้ัง  -เยาวชนมีจติส านึกในการ

 -ส่งเสริมให้เยาวชนมีจติส านึกและ  -ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกวา่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ 90 คน ส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  -เจา้หน้าที่ด าเนินงานไม่น้อยกวา่

 -เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 10 คน

และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดใน (หรือเปน็ไปตามรายละเอียดโครงการ)

สถานศึกษาและชุมชน

15 โครงการเด็กไทยเจริญวยัด้วย  -เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่  -ด าเนินการอบรมให้ความรู้กับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80 เด็กมีพัฒนาการสมวยั ผู้ปกครอง กองการศึกษา

คุณภาพ สมวยั เด็กเยาวชน จ านวน 1 คร้ัง เด็ก เยาวชน เข้า เข้าใจและส่งเสริมพัฒนาการของ

 -เสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้  -ผู้เข้ารับการอบรมจ านวนไม่น้อย ร่วมกิจกรรม เด็กอย่างถูกต้อง

ปกครองเพื่อให้เข้าใจในการพัฒนา กวา่ 100 คน

เด็กอยา่งถกูต้องทั้งทางร่างกายและ  -เจา้หน้าที่ด าเนินงานไม่น้อยกวา่

จติใจ 10 คน

(หรือเปน็ไปตามรายละเอียดโครงการ)

16 โครงการติดต้ังสัญญาณจาน เพื่อรับชมข้อมู ส่ือการเรียนการสอน ติดต้ังจานดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และ เด็กนักเรียน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ กองการศึกษา

ดาวเทียมศูนย์การเรียนรู้และ  เพื่อเสริมพัฒนาการเด็กและ ศูนย์การเรียนรู้มีสัญญาณ ในการับชมส่ือต่างๆ 

ศพด.เทศบาลต าบลเมืองเก่า ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดาวเทียมครบทุกศูนย์ฯ

รวม 16 โครงการ 4,586,000 4,511,000 4,309,000 4,702,600 4,845,000

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะไดร้ับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า

       แผนงานการศึกษา 
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๙2 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัต้ังศูนย์บริการ เพือ่ให้บริการประชาชนด้านสุขภาพ -จดัต้ังศูนย์บริการสาธารณสุข - - - 500,000       - มีศูนย์บริการสาธารณสุข ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ กองสาธารณสุข

สาธารณสุขขัน้พื้นฐาน ส าหรับผู้ปวย ขัน้ต้นและเพื่อ ขัน้พื้นฐาน ชัน้พื้นฐาน จ านวน 1 แห่ง เมือ่เจบ็ปุวย ได้รับการรักษา และส่ิงแวดล้อม

พร้อมอุปกรณ์ด าเนินงาน ความสะดวกรวดเร็วในการขอรับ -มีวสัดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ พยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพ เบื้องต้น

บริการ ทางการแพยท์เพื่อให้บริการ ได้รวดเร็วยิง่ขึน้

ประชาชน  

2 โครงการอนามัยโรงเรียน  -เพือปูองกันการเกิดโรคติดต่อและ นักเรียน ป. 1-ป.6 10,000         20,000         15,000         15,000         15,000         นักเรียนในเขตเทศบาล  - นักเรียนไม่เจบ็ปุวยด้วย กองสาธารณสุข

ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า ไม่ติดต่อ ในนักเรียนระดับประถม นักเรียนม. 1 -3 ได้รับการตรวจสุขภาพ โรคที่ปูองกันได้ด้วยวคัซีน และส่ิงแวดล้อม

ศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตเทศบาล ไม่น้อยกวา่ร้อยะล 80  - นักเรียนรู้จกัเฝูาระวงัสุขภาพ

 - เพื่อค้นหาปัญหาด้านสาธารณสุข ตนเองในเบื้องต้น

นักเรียนโรงเรียนในเขต หรือเป็นไปตามรายละเอยีดโครงการ

  - เพื่อการเฝูาระวงัดูแล รักษา

แนะน า เมือ่เกิดอาการปุวย

ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า
ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

๙3 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อด าเนินการช่วยเหลือและ ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ - 20,000         10,000         20,000         20,000         ประชาชนที่ได้รับความ สามารถช่วยเหลือและแก้ไข กองสาธารณสุข

ด้านการปูองกันและควบคุม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ เดือนร้อนและได้รับ ปัญหาความเดือนร้อนของ และส่ิงแวดล้อม

โรคติดต่อ ของประชาชน ตามระเบียบ ที่กฎหมายก าหนด การช่วยเหลือไม่น้อยกวา่ ของประชาชนด้านการปูองกัน

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย ร้อยละ 80 และควบคุมโรคติดต่อ

ค่าใช้จา่ยเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วน

ของท้องถิน่ พ.ศ. 2560

4 โครงการรณรงค์ปูองกัน เพื่อปูองกันการเกิด -อบรมให้ความรู้ อสม. แกนน า 60,000         60,000         60,000         60,000         60,000         -อสม.แกนน าได้รับความรู้  - ไม่มีผู้ปุวยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุข

และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้เกิดใน จ านวน  ๘๐ คน เกีย่วกับการปูองกัน ในเขตเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

ในสุนัขและแมว ประชาชนในเขตเทศบาล - ฉีดวคัซีน ให้สุนัขและแมว และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  - ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้เกิด

(ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค และควบคุม ลดจ านวนประชากร จ านวนไม่น้อยกวา่ 1,500 ตัว -สุนัขและแมวจ านวน การแพร่ระบาด

คนปลอดภัยจากโรค สุนัขและแมว -ท าหมันสุนัขและแมวจรจดั ไม่น้อยกวา่ 1,500 ตัว    - ลดจ านวนประชากรสุนัข

พิษสุนัขบ้า) ในเขตเทศบาล ได้รับการฉีดวคัซีน และแมว

หรือเป็นไปตามรายละเอยีดโครงการ -สุนัขและแมวจรจดัได้รับ

การท าหมัน

            แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า
ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

๙4 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการฝึกอบรมปูองกัน  - เพื่อปูองกันการแพร่ระบาด อบรมและศึกษาดูงาน 50,000         100,000       100,000       100,000       100,000       มีผู้เข้ารับการอบรมไม่  - เยาวชน ประชาชน กองสาธารณสุข

การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ของโรคเอดส์ให้แก่เยาวชน ให้กับเยาวชน แกนน า  น้อยกวา่ร้อยละ ๘๕ มีความรู้ในการปูองกัน และส่ิงแวดล้อม

และแกนน า จ านวนไม่น้อยกวา่ ๘๐ คน โรคเอดส์ที่ถูกต้อง ไม่มี

จ านวน 1 คร้ัง ผู้ปุวยเอดส์รายใหม่

หรือเป็นไปตามรายละเอยีดโครงการ

6 โครงการฝึกอบรมรักษ์ชุมชน  - เพื่อลดปริมาณขยะ  -สร้างการมีส่วนร่วมในการลด 150,000       200,000       150,000       200,000       200,000        -ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 5  - ปริมาณขยะในพื้นที่ลดลง กองสาธารณสุข

รักษ์สะอาด และปลอดขยะ  -เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ปริมาณขยะจากต้นทาง ในทุกชุมชน  - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ และส่ิงแวดล้อม

ในพื้นที่ให้รู้จกัวธิกีารคัดแยก  - ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม   - มีการคัดแยกขยะ คัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ

ลดปริมาณขยะจากต้นทาง จากปัญหาปริมาณขยะในชุมชนทั้ง ทั้ง ๑๒ ชุมชน ในพื้นที่อย่างเหมาะสม

 - เพื่อศึกษาดูงานแลกเปล่ียน  12 ชุมชน  

ประสบการณ์ปรับประยุกต์ใช้ หรือเป็นไปรายละเอยีดของโครงการ  

ให้เหมาะสมในพื้นที่

7 โครงการรณรงค์ควบคุม  - เพื่อให้ประชาชนทั่วไป จดัเผยแพร่ รณรงค์ควบคุม 40,000         50,000         170,000       200,000       200,000         -รณรงค์ เผยแพร่  - ประชาชนได้รับความรู้ กองสาธารณสุข

และปูองกันโรคไข้เลือดออก และนักเรียนมีความรู้ใน โรคไข้เลือดออก โดยการพ่น ไม่น้อยกวา่  ๓ คร้ัง  - จ านวนผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก และส่ิงแวดล้อม

และโรคติดต่อเชือ้ไวรัสซิกา การปูองกันและควบคุม หมอกควนั   -จา้งเหมาก าจดัยุงลาย และโรคไวรัสซิกาลดลง

โรคไข้เลือดและโรคไข้ไวรัสซิกา ไม่น้อยกวา่ 3 คร้ัง ไม่น้อยกวา่  ๓ คร้ัง  -  จ้างเหมาก าจัดยงุลายในครัวเรือน

หรือเป็นไปตามรายละเอยีดโครงการ ในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า
ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
            แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

๙5 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ฝึกอบรมประชากรผู้สูงอายุ แกนน า 200,000       200,000       150,000       200,000       200,000       มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม   - ผู้สูงอายุ อสม. แกนน า กองสาธารณสุข

ผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพ จ านวนไม่น้อยกวา่ ๑๐๐ คน  จ านวน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ และส่ิงแวดล้อม

จติดีและมีความสุข ในการปฏิบัติ จ านวนไม่น้อยกวา่ ๑  คร้ัง ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ ๘๐ ประสบการณ์ระหวา่งกัน

กิจวตัรประจ าวนั หรือเป็นไปตามรายละเอยีดโครงการ จดัอบรม ๑ คร้ัง หรือเป็นไป - ผู้สูงอายุ อสม. แกนน า

มีสุขภาพอนามัยดี มีความสุขในการ

ตามเปูาหมายของโครงการ ปฏิบัติกิจวตัรประจ าวนั

9 โครงการอาหารปลอดภัย  - เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับ จดัอบรมและศึกษาดูงาน 170,000       170,000       130,000       200,000       200,000       ผู้ประกอบการค้า   -ประชาชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ความรู้ด้านสุขาภิบาล ผู้ประกอบการค้า อาหาร อสม. จ าหน่ายอาหาร อสม. ได้บริโภคอาหารที่สะอาด และส่ิงแวดล้อม
  - ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา  แกนน า และอืน่  ๆในพื้นที่ แกนน า ร่วมอบรม และปลอดภัยในราคาที่เหมาะสม

 - ประชาชนได้บริโภคอาหาร เขตเทศบาล อย่างน้อย ๑ คร้ัง และศึกษาดูงานจ านวน   - ผู้ประกอบการได้รับความรู้

ที่สะอาดปลอดภัย จ านวนไม่น้อยกวา่ ๕๐ คน  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๙๐ และน าความรู้มาปรับประยุกต์ใช้

-ผู้ประกอบการมีการแลกเปล่ียน หรือเป็นไปตามรายละเอยีดโครงการ  จ านวน ๑ คร้ัง อย่างเหมาะสม

เรียนรู้ หรือเป็นไปตามเปูาหมาย

10 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์  -เพื่อจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์  มีเคมีภัณฑ์และวสัดุต่างๆ ใช้อย่าง 200,000       200,000       100,000       100,000       100,000       มีวสัดุวทิยาศาสตร์เพียงพอ  -ประชาชนปลอดภัยจาก กองสาธารณสุข

หรือการแพทย์ และวคัซีนปูองกันโรค เพียงพอในการปูองกันและควบคุม ในการปฏิบัติงานควบคุม โรคต่างๆ ที่สามารถปูองกันได้ และส่ิงแวดล้อม

เพื่อปูองกันและควบคุมโรคในพื้นที่ โรคติดต่อ ระงับ ปูองกันโรคในพื้นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า
ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
            แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี 96 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 อุดหนุนส านักงานปศุสัตว์ เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับ ด าเนินการอุดหนุนงบประมาณ   - 30,000         30,000         30,000         30,000         ศูนย์พักพิงสุนัขและแมว    -สัตวใ์นเขตจงัหวดัปราจนีบุรี กองสาธารณสุข

จงัหวดัปราจนีบุรี ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดั เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการดูแลสุนัข จรจดัจงัหวดัปราจนีบุรี ได้รับการดูแล สุขภาพ และ และส่ิงแวดล้อม

(โครงการสัตวป์ลอดโรค ปราจนีบุรี เพื่อด าเนิน และแมวที่ศูนย์พักพิงสุนัขและแมว มีงบประมาณส าหรับ โรคติดต่ออย่างเหมาะสม (เงินอุดหนุน

คนปลอดภัย) โครงการสัตวป์ลอดโรค จงัหวดัปราจนีบุรี การบริหารจดัการเพื่อ ส านักงานปศุสัตว์

(เงินอุดหนุน) คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปูองกันและเฝูาระวงัโรค จงัหวดัปราจนีบุรี)

ตามปณิธาน สมเด็จพระนางเจา้ ที่เกิดจากสุนัขและแมว

น้องนางเธอเจา้ฟูาจฬุาภรณ

วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี

12 โครงการควบคุมโรคขาดสาร  -เพื่อให้ความรู้เร่ืองการปูองกัน  -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5,000           5,000           2,000           2,000           2,000            -ร้อยละ 80 ของจ านวน  - ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ กองสาธารณสุข

ไอโอดีนตามแนวพระราชด าริ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จดัท าส่ือให้ความรู้ ครัวเรือนที่ได้รับความรู้ ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน และส่ิงแวดล้อม

ของสมเด็จพระกนิษฐธริาชเจา้ ในชุมชน จดันิทรรศการในชุมชน เร่ืองการปูองกันโรค - ไม่พบประชาชนที่ปุวยด้วย (เงินอุดหนุน

กรมสมเด็จพระเทพรัตน  - เพื่อรณรงค์การบริโภค ขาดสารไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ชุมชนต ารวจ)

ราชสุดาฯ เกลือที่มีสารไอโอดีนในครัวเรือน

ชุมชนต ารวจ และสถานศึกษา

(เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า
ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
            แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

97 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการคัดแยกขยะ  - เพื่อสร้างความตระหนักใน  - จดัต้ังธนาคารขยะในชุมชน   -   - 15,000         15,000         15,000         -มีการจดัต้ังธนาคารขยะ  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

ในชุมชน การรักษาความสะอาดในชุมชน  - ประชาชนมีถังขยะ จ านวน 1 แห่ง ความส าคัญในการคัดแยกขยะ และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนต ารวจ  - เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน แยกประเภทในชุมชน -มีถังขยะแยกประเภท -ชุมชนมีถังขยะแยกประเภท (เงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุน)  - เพื่อการมีส่วนร่วมในการ ในชุมชน -ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียก ชุมชนต ารวจ)

จดัการขยะจากชุมชน -มีธนาคารขยะชุมชน

14 โครงการควบคุมและปูองกัน - เพื่อสร้างความตระหนักของ -จดักิจกรรมรณรงค์ปูองกันและ 8,000           8,000           3,000           3,000           3,000             -แกนน าและประชาชน  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออกตามแนว ปัญหาของโรคไข้เลือดออก ควบคุมโรคไข้เลือดออก มีความเข้าใจเกีย่วกับ ความส าคัญกับการควบคุม และส่ิงแวดล้อม

พระราชด าร าของสมเด็จ -สร้างแกนน า ความร่วมมือ อย่างน้อย เดือนละ ๑ คร้ัง การปูองกันการเกิดโรค โรคไข้เลือดออก (เงินอุดหนุน

พระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จ ในชุมชน ไข้เลือดออก -ลดอัตราผู้ปุวยด้วยโรค ชุมชนต ารวจ)

พระเทพรัตนราชสุดาฯ - เพื่อจดักิจกรรมรณรงค์พัฒนา   -จ านวนผู้ปุวยด้วยโรค ไข้เลือดออก

ชุมชนต ารวจ รักษาส่ิงแวดล้อมให้ปลอดโรค ไข้เลือดออกลดลง -สามารถควบคุมและก าจดัแหล่ง

(เงินอุดหนุน) ไข้เลือดออก เพาะพันธุย์ุงลายในชุมชน

15 โครงการพัฒนาสุขาภิบาล -เพื่อสร้างจติส านึกในการรักษา -จดักิจกรรมให้ความรู้ 7,000           7,000           - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ -ประชาชนมีจติส านึกในการ กองสาธารณสุข

ในชุมชนตามแนวพระราชด าริ ความสะอาดและส่ิงแวดล้อมชุมชน -ด าเนินการท าความสะอาด เกีย่วกับการท าความสะอาด รักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร -เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ชุมชน ปรับภูมิทัศน์และ ชุมชน การรักษาส่ิงแวดล้อม ชุมชน (เงินอุดหนุน

มหาภูมิพลอดุลยเดช ชุมชนให้เอือ้ต่อการส่งเสริม ส่ิงแวดล้อม -สภาพแวดล้อมชุมชนเอือ้ต่อการ ชุมชนต ารวจ)

ชุมชนต ารวจ สุขภาพและปูองกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค

(เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
                แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการควบคุมโรคขาดสาร  -เพื่อให้ความรู้เร่ืองการปูองกัน  -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5,000           5,000           2,000           2,000           2,000            -ร้อยละ 80 ของจ านวน  - ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ กองสาธารณสุข

ไอโอดีน ตามแนวพระราชด าริ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จดัท าส่ือให้ความรู้ ครัวเรือนที่ได้รับความรู้ ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน และส่ิงแวดล้อม

ของสมเด็จพระกนิษฐธริาชเจา้ ในชุมชน จดันิทรรศการในชุมชน เร่ืองการปูองกันโรค   - ไม่พบประชาชนที่ปุวยด้วย (เงินอุดหนุน

กรมสมเด็จพระเทพรัตน  - เพื่อรณรงค์การบริโภค ขาดสารไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ชุมชนนางเลง)

ราชสุดาฯ ชุมชนนางเลง เกลือที่มีสารไอโอดีนในครัวเรือน

(เงินอุดหนุน) และสถานศึกษา

17 โครงการคัดแยกขยะ  - เพื่อสร้างความตระหนักใน  - จดัต้ังธนาคารขยะในชุมชน   -   - 15,000         15,000         15,000         -มีการจดัต้ังธนาคารขยะ  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

ในชุมชน การรักษาความสะอาดในชุมชน  - ประชาชนมีถังขยะ จ านวน 1 แห่ง ความส าคัญในการคัดแยกขยะ และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนนางเลง  - เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน แยกประเภทในชุมชน -มีถังขยะแยกประเภท -ชุมชนมีถังขยะแยกประเภท (เงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุน)  - เพื่อการมีส่วนร่วมในการ ในชุมชน -ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียก ชุมชนนางเลง)

จดัการขยะจากชุมชน -มีธนาคารขยะชุมชน

18 โครงการควบคุมและปูองกัน - เพื่อสร้างความตระหนักของ -จดักิจกรรมรณรงค์ปูองกันและ 8,000           8,000           3,000           3,000           3,000             -แกนน าและประชาชน  - ประชาชนตระหนักและให้ความ กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออกตามแนว ปัญหาของโรคไข้เลือดออก ควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างน้อย มีความเข้าใจเกีย่วกับ ส าคัญกบัการควบคุมโรคไขเ้ลือดออก และส่ิงแวดล้อม

พระราชด าร าของสมเด็จ -สร้างแกนน า ความร่วมมือในขมุชน เดือนละ ๑ คร้ัง การปูองกันการเกิดโรค -ลดอัตราผู้ปุวยด้วยโรค (เงินอุดหนุน

พระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จ - เพื่อจดักิจกรรมรณรงค์พัฒนา ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ชุมชนนางเลง)

พระเทพรัตนราชสุดาฯ รักษาส่ิงแวดล้อมให้ปลอดโรค   -จ านวนผู้ปุวยด้วยโรค -สามารถควบคุมและก าจดัแหล่ง

ชุมชนนางเลง ไข้เลือดออก ไข้เลือดออกลดลง เพาะพันธุย์ุงลายในชุมชน

(เงินอุดหนุน)

ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
                แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี
แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการพัฒนาสุขาภิบาล -เพื่อสร้างจติส านึกในการรักษา -จดักิจกรรมให้ความรู้ 7,000           7,000           - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ -ประชาชนมีจติส านึกในการ กองสาธารณสุข

ในชุมชนตามแนวพระราชด าริ ความสะอาดและส่ิงแวดล้อม -ด าเนินการท าความสะอาด เกีย่วกับการท าความสะอาด รักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

พระบาทสมเด็จ ชุมชน ชุมชน ปรับภูมิทัศน์และ ชุมชน การรักษาส่ิงแวดล้อม ชุมชน (เงินอุดหนุน

พระปรมินทรมหาภูมิพล -เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม -สภาพแวดล้อมชุมชนเอือ้ต่อการ ชุมชนนางเลง)

อดุลยเดช ชุมชนนางเลง ชุมชนให้เอือ้ต่อการส่งเสริม ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค

(เงินอุดหนุน) สุขภาพและปูองกันโรค

20  โครงการควบคุมโรคขาดสาร  -เพื่อให้ความรู้เร่ืองการปูองกัน  -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5,000           5,000           2,000           2,000           2,000            -ร้อยละ 80 ของจ านวน  - ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ กองสาธารณสุข

ไอโอดีน ตามแนวพระราชด าริ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จดัท าส่ือให้ความรู้ ครัวเรือนที่ได้รับความรู้ ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน และส่ิงแวดล้อม

ของสมเด็จพระกนิษฐธริาชเจา้ ในชุมชน จดันิทรรศการในชุมชน เร่ืองการปูองกันโรค   - ไม่พบประชาชนที่ปุวยด้วย (เงินอุดหนุน

กรมสมเด็จพระเทพรัตน  - เพื่อรณรงค์การบริโภค ขาดสารไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ชุมชนเนินแห)่

ราชสุดาฯ  ชุมชนเนินแห่ เกลือที่มีสารไอโอดีนในครัวเรือน

(เงินอุดหนุน) และสถานศึกษา

21  โครงการคัดแยกขยะ  - เพื่อสร้างความตระหนักใน  - จดัต้ังธนาคารขยะในชุมชน   -   - 15,000         15,000         15,000         -มีการจดัต้ังธนาคารขยะ  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

ในชุมชน การรักษาความสะอาดในชุมชน  - ประชาชนมีถังขยะ จ านวน 1 แห่ง ความส าคัญในการคัดแยกขยะ และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนเนินแห่  - เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน แยกประเภทในชุมชน -มีถังขยะแยกประเภท -ชุมชนมีถังขยะแยกประเภท (เงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุน)  - เพื่อการมีส่วนร่วมในการ ในชุมชน -ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียก ชุมชนเนินแห)่

จดัการขยะจากชุมชน -มีธนาคารขยะชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
             แผนงานสาธารณสุข 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 100 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการควบคุมและปูองกัน - เพื่อสร้างความตระหนักของ -จดักิจกรรมรณรงค์ปูองกันและ 8,000           8,000           3,000           3,000           3,000             -แกนน าและประชาชน  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออกตามแนว ปัญหาของโรคไข้เลือดออก ควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างน้อย มีความเข้าใจเกีย่วกับ ความส าคัญกับการควบคุม และส่ิงแวดล้อม

พระราชด าร าของสมเด็จ -สร้างแกนน า ความร่วมมือ เดือนละ ๑ คร้ัง การปูองกันการเกิดโรค โรคไข้เลือดออก (เงินอุดหนุน

พระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จ ในชุมชน ไข้เลือดออก -ลดอัตราผู้ปุวยด้วยโรค ชุมชนเนินแห)่

พระเทพรัตนราชสุดาฯ - เพื่อจดักิจกรรมรณรงค์พัฒนา   -จ านวนผู้ปุวยด้วยโรค ไข้เลือดออก

ชุมชนบ้านเนินแห่ รักษาส่ิงแวดล้อมให้ปลอดโรค ไข้เลือดออกลดลง -สามารถควบคุมและก าจดัแหล่ง

(เงินอุดหนุน) ไข้เลือดออก

เพาะพันธุย์ุงลายในชุมชน

23 โครงการพัฒนาสุขาภิบาล -เพื่อสร้างจติส านึกในการรักษา -จดักิจกรรมให้ความรู้ 7,000           7,000           - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ -ประชาชนมีจติส านึกในการ กองสาธารณสุข

ในชุมชนตามแนวพระราชด าริ ความสะอาดและส่ิงแวดล้อม -ด าเนินการท าความสะอาด เกีย่วกับการท าความสะอาด รักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

พระบาทสมเด็จ ชุมชน ชุมชน ปรับภูมิทัศน์และ ชุมชน การรักษาส่ิงแวดล้อม ชุมชน (เงินอุดหนุน

พระปรมินทรมหาภูมิพล -เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม -สภาพแวดล้อมชุมชนเอือ้ต่อการ ชุมชนเนินแห)่

อดุลยเดช ชุมชนให้เอือ้ต่อการส่งเสริม ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค

ชุมชนเนินแห่ สุขภาพและปูองกันโรค

(เงินอุดหนุน)

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
             แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 101 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการควบคุมโรคขาดสาร  -เพื่อให้ความรู้เร่ืองการปูองกัน  -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5,000           5,000           2,000           2,000           2,000            -ร้อยละ 80 ของจ านวน  - ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ กองสาธารณสุข

ไอโอดีน ตามแนวพระราชด าริ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จดัท าส่ือให้ความรู้ ครัวเรือนที่ได้รับความรู้ ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน และส่ิงแวดล้อม

ของสมเด็จพระกนิษฐธริาชเจา้ ในชุมชน จดันิทรรศการในชุมชน เร่ืองการปูองกันโรค   - ไม่พบประชาชนที่ปุวยด้วย (เงินอุดหนุน

กรมสมเด็จพระเทพรัตน  - เพื่อรณรงค์การบริโภค ขาดสารไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ชุมชนบ้านหนองกุลา)

ราชสุดาฯ เกลือที่มีสารไอโอดีนในครัวเรือน

ชุมชนบ้านหนองกุลา และสถานศึกษา

(เงินอุดหนุน)

25 โครงการคัดแยกขยะ  - เพื่อสร้างความตระหนักใน  - จดัต้ังธนาคารขยะในชุมชน   -   - 15,000         15,000         15,000         -มีการจดัต้ังธนาคารขยะ  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

ในชุมชน การรักษาความสะอาดในชุมชน  - ประชาชนมีถังขยะ จ านวน 1 แห่ง ความส าคัญในการคัดแยกขยะ และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนบ้านหนองกุลา  - เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน แยกประเภทในชุมชน -มีถังขยะแยกประเภท -ชุมชนมีถังขยะแยกประเภท (เงินอุดหนุน

 - เพื่อการมีส่วนร่วมในการ ในชุมชน -ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียก ชุมชนบ้านหนองกลุา)

(เงินอุดหนุน) จดัการขยะจากชุมชน -มีธนาคารขยะชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
                แผนงานสาธารณสุข 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี ๑๐2 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการควบคุมและปูองกัน - เพื่อสร้างความตระหนักของ -จดักิจกรรมรณรงค์ปูองกันและ 8,000           8,000           3,000           3,000           3,000             -แกนน าและประชาชน  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออกตามแนว ปัญหาของโรคไข้เลือดออก ควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างน้อย มีความเข้าใจเกีย่วกับ ความส าคัญกับการควบคุม และส่ิงแวดล้อม

พระราชด าร าของสมเด็จ -สร้างแกนน า ความร่วมมือ เดือนละ ๑ คร้ัง การปูองกันการเกิดโรค โรคไข้เลือดออก (เงินอุดหนุน

พระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จ ในชุมชน ไข้เลือดออก -ลดอัตราผู้ปุวยด้วยโรค ชุมชนบ้านหนองกลุา)

พระเทพรัตนราชสุดาฯ - เพื่อจดักิจกรรมรณรงค์พัฒนา   -จ านวนผู้ปุวยด้วยโรค ไข้เลือดออก

ชุมชนบ้านหนองกุลา รักษาส่ิงแวดล้อมให้ปลอดโรค ไข้เลือดออกลดลง -สามารถควบคุมและก าจดัแหล่ง

(เงินอุดหนุน) ไข้เลือดออก เพาะพันธุย์ุงลายในชุมชน

27 โครงการพัฒนาสุขาภิบาล -เพื่อสร้างจติส านึกในการรักษา -จดักิจกรรมให้ความรู้ 7,000           7,000           - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ -ประชาชนมีจติส านึกในการ กองสาธารณสุข

ในชุมชนตามแนวพระราชด าริ ความสะอาดและส่ิงแวดล้อม -ด าเนินการท าความสะอาด เกีย่วกับการท าความสะอาด รักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

พระบาทสมเด็จ ชุมชน ชุมชน ปรับภูมิทัศน์และ ชุมชน การรักษาส่ิงแวดล้อม ชุมชน (เงินอุดหนุน

พระปรมินทรมหาภูมิพล -เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม -สภาพแวดล้อมชุมชนเอือ้ต่อการ ชุมชนบ้านหนองกลุา)

อดุลยเดช ชุมชนให้เอือ้ต่อการส่งเสริม ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค

ชุมชนบ้านหนองกุลา สุขภาพและปูองกันโรค

(เงินอุดหนุน)

      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
             แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี
ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี ๑๐3 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการควบคุมโรคขาดสาร  -เพื่อให้ความรู้เร่ืองการปูองกัน  -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5,000           5,000           2,000           2,000           2,000            -ร้อยละ 80 ของจ านวน  - ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ กองสาธารณสุข

ไอโอดีน ตามแนวพระราชด าริ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จดัท าส่ือให้ความรู้ ครัวเรือนที่ได้รับความรู้ ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน และส่ิงแวดล้อม

ของสมเด็จพระกนิษฐธริาชเจา้ ในชุมชน จดันิทรรศการในชุมชน เร่ืองการปูองกันโรค   - ไม่พบประชาชนที่ปุวยด้วย (เงินอุดหนุน

กรมสมเด็จพระเทพรัตน  - เพื่อรณรงค์การบริโภค ขาดสารไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ชุมชนบ้านไผ่)

ราชสุดาฯ เกลือที่มีสารไอโอดีนในครัวเรือน

ชุมชนบ้านไผ่ และสถานศึกษา

(เงินอุดหนุน)

29 โครงการคัดแยกขยะ  - เพื่อสร้างความตระหนักใน  - จดัต้ังธนาคารขยะในชุมชน   -   - 15,000         15,000         15,000         -มีการจดัต้ังธนาคารขยะ  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

ในชุมชน การรักษาความสะอาดในชุมชน  - ประชาชนมีถังขยะ จ านวน 1 แห่ง ความส าคัญในการคัดแยกขยะ และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนบ้านไผ่  - เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน แยกประเภทในชุมชน -มีถังขยะแยกประเภท -ชุมชนมีถังขยะแยกประเภท (เงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุน)  - เพื่อการมีส่วนร่วมในการ ในชุมชน -ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียก ชุมชนบ้านไผ่)

จดัการขยะจากชุมชน -มีธนาคารขยะชุมชน

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
          2. ยทุธศาสตรด์้านพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
                แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี
แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี ๑๐4 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการควบคุมและปูองกัน - เพื่อสร้างความตระหนักของ -จดักิจกรรมรณรงค์ปูองกันและ 8,000           8,000           3,000           3,000           3,000             -แกนน าและประชาชน  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออกตามแนว ปัญหาของโรคไข้เลือดออก ควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างน้อย มีความเข้าใจเกีย่วกับ ความส าคัญกับการควบคุม และส่ิงแวดล้อม

พระราชด าร าของสมเด็จ -สร้างแกนน า ความร่วมมือ เดือนละ ๑ คร้ัง การปูองกันการเกิดโรค โรคไข้เลือดออก (เงินอุดหนุน

พระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จ ในชุมชน ไข้เลือดออก -ลดอัตราผู้ปุวยด้วยโรค ชุมชนบ้านไผ่)

พระเทพรัตนราชสุดาฯ - เพื่อจดักิจกรรมรณรงค์พัฒนา   -จ านวนผู้ปุวยด้วยโรค ไข้เลือดออก

ชุมชนบ้านไผ่ รักษาส่ิงแวดล้อมให้ปลอดโรค ไข้เลือดออกลดลง -สามารถควบคุมและก าจดัแหล่ง

(เงินอุดหนุน) ไข้เลือดออก เพาะพันธุย์ุงลายในชุมชน

31 โครงการพัฒนาสุขาภิบาล -เพื่อสร้างจติส านึกในการรักษา -จดักิจกรรมให้ความรู้ 7,000           7,000           - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ -ประชาชนมีจติส านึกในการ กองสาธารณสุข

ในชุมชนตามแนวพระราชด าริ ความสะอาดและส่ิงแวดล้อม -ด าเนินการท าความสะอาด เกีย่วกับการท าความสะอาด รักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

พระบาทสมเด็จ ชุมชน ชุมชน ปรับภูมิทัศน์และ ชุมชน การรักษาส่ิงแวดล้อม ชุมชน (เงินอุดหนุน

พระปรมินทรมหาภูมิพล -เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม -สภาพแวดล้อมชุมชนเอือ้ต่อการ ชุมชนบ้านไผ่)

อดุลยเดช ชุมชนให้เอือ้ต่อการส่งเสริม ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค

ชุมชนบ้านไผ่ สุขภาพและปูองกันโรค

(เงินอุดหนุน)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
             แผนงานสาธารณสุข 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๐5 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการควบคุมโรคขาดสาร  -เพื่อให้ความรู้เร่ืองการปูองกัน  -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5,000           5,000           2,000           2,000           2,000            -ร้อยละ 80 ของจ านวน  - ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ กองสาธารณสุข

ไอโอดีน ตามแนวพระราชด าริ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จดัท าส่ือให้ความรู้ ครัวเรือนที่ได้รับความรู้ ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน และส่ิงแวดล้อม

ของสมเด็จพระกนิษฐธริาชเจา้ ในชุมชน จดันิทรรศการในชุมชน เร่ืองการปูองกันโรค   - ไม่พบประชาชนที่ปุวยด้วย (เงินอุดหนุน

กรมสมเด็จพระเทพรัตน  - เพื่อรณรงค์การบริโภค ขาดสารไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ชุมชนบ้านโนนคุณ)

ราชสุดาฯ เกลือที่มีสารไอโอดีนในครัวเรือน

ชุมชนบ้านโนนคูณ และสถานศึกษา

(เงินอุดหนุน)

33 โครงการคัดแยกขยะ  - เพื่อสร้างความตระหนักใน  - จดัต้ังธนาคารขยะในชุมชน   -   - 15,000         15,000         15,000         -มีการจดัต้ังธนาคารขยะ  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

ในชุมชน การรักษาความสะอาดในชุมชน  - ประชาชนมีถังขยะ จ านวน 1 แห่ง ความส าคัญในการคัดแยกขยะ และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนบ้านโนนคูณ  - เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน แยกประเภทในชุมชน -มีถังขยะแยกประเภท -ชุมชนมีถังขยะแยกประเภท (เงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุน)  - เพื่อการมีส่วนร่วมในการ ในชุมชน -ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียก ชุมชนบ้านโนนคุณ)

จดัการขยะจากชุมชน -มีธนาคารขยะชุมชน

          2. ยทุธศาสตรด์้านพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
                แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี
ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี ๑06 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการควบคุมและปูองกัน - เพื่อสร้างความตระหนักของ -จดักิจกรรมรณรงค์ปูองกันและ 8,000           8,000           3,000           3,000           3,000             -แกนน าและประชาชน  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออกตามแนว ปัญหาของโรคไข้เลือดออก ควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างน้อย มีความเข้าใจเกีย่วกับ ความส าคัญกับการควบคุม และส่ิงแวดล้อม

พระราชด าร าของสมเด็จ -สร้างแกนน า ความร่วมมือ เดือนละ ๑ คร้ัง การปูองกันการเกิดโรค โรคไข้เลือดออก (เงินอุดหนุน

พระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จ ในชุมชน ไข้เลือดออก -ลดอัตราผู้ปุวยด้วยโรค ชุมชนบ้านโนนคุณ)

พระเทพรัตนราชสุดาฯ - เพื่อจดักิจกรรมรณรงค์พัฒนา   -จ านวนผู้ปุวยด้วยโรค ไข้เลือดออก

ชุมชนบ้านโนนคูณ รักษาส่ิงแวดล้อมให้ปลอดโรค ไข้เลือดออกลดลง -สามารถควบคุมและก าจดัแหล่ง

(เงินอุดหนุน) ไข้เลือดออก เพาะพันธุย์ุงลายในชุมชน

35 โครงการพัฒนาสุขาภิบาล -เพื่อสร้างจติส านึกในการรักษา -จดักิจกรรมให้ความรู้ 7,000           7,000           - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ -ประชาชนมีจติส านึกในการ กองสาธารณสุข

ในชุมชนตามแนวพระราชด าริ ความสะอาดและส่ิงแวดล้อม -ด าเนินการท าความสะอาด เกีย่วกับการท าความสะอาด รักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

พระบาทสมเด็จ ชุมชน ชุมชน ปรับภูมิทัศน์และ ชุมชน การรักษาส่ิงแวดล้อม ชุมชน (เงินอุดหนุน

พระปรมินทรมหาภูมิพล -เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม -สภาพแวดล้อมชุมชนเอือ้ต่อการ ชุมชนบ้านโนนคุณ)

อดุลยเดช ชุมชนให้เอือ้ต่อการส่งเสริม ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค

ชุมชนบ้านโนนคูณ สุขภาพและปูองกันโรค

(เงินอุดหนุน)

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
             แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี ๑07 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 โครงการควบคุมโรคขาดสาร  -เพื่อให้ความรู้เร่ืองการปูองกัน  -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5,000           5,000           2,000           2,000           2,000            -ร้อยละ 80 ของจ านวน  - ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ กองสาธารณสุข

ไอโอดีน ตามแนวพระราชด าริ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จดัท าส่ือให้ความรู้ ครัวเรือนที่ได้รับความรู้ ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน และส่ิงแวดล้อม

ของสมเด็จพระกนิษฐธริาชเจา้ ในชุมชน จดันิทรรศการในชุมชน เร่ืองการปูองกันโรค   - ไม่พบประชาชนที่ปุวยด้วย (เงินอุดหนุน

กรมสมเด็จพระเทพรัตน  - เพื่อรณรงค์การบริโภค ขาดสารไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ชุมชนบ้านรุ่งเจริญ)

ราชสุดาฯ เกลือที่มีสารไอโอดีนในครัวเรือน

ชุมชนบ้านรุ่งเจริญ และสถานศึกษา

(เงินอุดหนุน)

37 โครงการคัดแยกขยะ  - เพื่อสร้างความตระหนักใน  - จดัต้ังธนาคารขยะในชุมชน   -   - 15,000         15,000         15,000         -มีการจดัต้ังธนาคารขยะ  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

ในชุมชน การรักษาความสะอาดในชุมชน  - ประชาชนมีถังขยะ จ านวน 1 แห่ง ความส าคัญในการคัดแยกขยะ และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนบ้านรุ่งเจริญ  - เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน แยกประเภทในชุมชน -มีถังขยะแยกประเภท -ชุมชนมีถังขยะแยกประเภท (เงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุน)  - เพื่อการมีส่วนร่วมในการ ในชุมชน -ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียก ชุมชนบ้านรุ่งเจริญ)

จดัการขยะจากชุมชน -มีธนาคารขยะชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
          2. ยทุธศาสตรด์้านพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
                แผนงานสาธารณสุข 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี ๑08 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 โครงการควบคุมและปูองกัน - เพื่อสร้างความตระหนักของ -จดักิจกรรมรณรงค์ปูองกันและ 8,000           8,000           3,000           3,000           3,000             -แกนน าและประชาชน  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออกตามแนว ปัญหาของโรคไข้เลือดออก ควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างน้อย มีความเข้าใจเกีย่วกับ ความส าคัญกับการควบคุม และส่ิงแวดล้อม

พระราชด าร าของสมเด็จ -สร้างแกนน า ความร่วมมือ เดือนละ ๑ คร้ัง การปูองกันการเกิดโรค โรคไข้เลือดออก (เงินอุดหนุน

พระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จ ในชุมชน ไข้เลือดออก -ลดอัตราผู้ปุวยด้วยโรค ชุมชนบ้านรุ่งเจริญ)

พระเทพรัตนราชสุดาฯ - เพื่อจดักิจกรรมรณรงค์พัฒนา   -จ านวนผู้ปุวยด้วยโรค ไข้เลือดออก

ชุมชนบ้านรุ่งเจริญ รักษาส่ิงแวดล้อมให้ปลอดโรค ไข้เลือดออกลดลง -สามารถควบคุมและก าจดัแหล่ง

(เงินอุดหนุน) ไข้เลือดออก เพาะพันธุย์ุงลายในชุมชน

39 โครงการพัฒนาสุขาภิบาล -เพื่อสร้างจติส านึกในการรักษา -จดักิจกรรมให้ความรู้ 7,000           7,000           - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ -ประชาชนมีจติส านึกในการ กองสาธารณสุข

ในชุมชนตามแนวพระราชด าริ ความสะอาดและส่ิงแวดล้อม -ด าเนินการท าความสะอาด เกีย่วกับการท าความสะอาด รักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

พระบาทสมเด็จ ชุมชน ชุมชน ปรับภูมิทัศน์และ ชุมชน การรักษาส่ิงแวดล้อม ชุมชน (เงินอุดหนุน

พระปรมินทรมหาภูมิพล -เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม -สภาพแวดล้อมชุมชนเอือ้ต่อการ ชุมชนบ้านรุ่งเจริญ)

อดุลยเดช ชุมชนให้เอือ้ต่อการส่งเสริม ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค

ชุมชนบ้านรุ่งเจริญ สุขภาพและปูองกันโรค

(เงินอุดหนุน)

      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
             แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี
ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑09 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 โครงการควบคุมโรคขาดสาร  -เพื่อให้ความรู้เร่ืองการปูองกัน  -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5,000           5,000           2,000           2,000           2,000            -ร้อยละ 80 ของจ านวน  - ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ กองสาธารณสุข

ไอโอดีน ตามแนวพระราชด าริ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จดัท าส่ือให้ความรู้ ครัวเรือนที่ได้รับความรู้ ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน และส่ิงแวดล้อม

ของสมเด็จพระกนิษฐธริาชเจา้ ในชุมชน จดันิทรรศการในชุมชน เร่ืองการปูองกันโรค   - ไม่พบประชาชนที่ปุวยด้วย (เงินอุดหนุน

กรมสมเด็จพระเทพรัตน  - เพื่อรณรงค์การบริโภค ขาดสารไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ชุมชนสามทหาร)

ราชสุดาฯ เกลือที่มีสารไอโอดีนในครัวเรือน

ชุมชนสามทหาร และสถานศึกษา

(เงินอุดหนุน)

41 โครงการคัดแยกขยะ  - เพื่อสร้างความตระหนักใน  - จดัต้ังธนาคารขยะในชุมชน   -   - 15,000         15,000         15,000         -มีการจดัต้ังธนาคารขยะ  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

ในชุมชน การรักษาความสะอาดในชุมชน  - ประชาชนมีถังขยะ จ านวน 1 แห่ง ความส าคัญในการคัดแยกขยะ และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนสามทหาร  - เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน แยกประเภทในชุมชน -มีถังขยะแยกประเภท -ชุมชนมีถังขยะแยกประเภท (เงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุน)  - เพื่อการมีส่วนร่วมในการ ในชุมชน -ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียก ชุมชนสามทหาร)

จดัการขยะจากชุมชน -มีธนาคารขยะชุมชน

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
          2. ยทุธศาสตรด์้านพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
                แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี
แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑10 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 โครงการควบคุมและปูองกัน - เพื่อสร้างความตระหนักของ -จดักิจกรรมรณรงค์ปูองกันและ 8,000           8,000           3,000           3,000           3,000             -แกนน าและประชาชน  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออกตามแนว ปัญหาของโรคไข้เลือดออก ควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างน้อย มีความเข้าใจเกีย่วกับ ความส าคัญกับการควบคุม และส่ิงแวดล้อม

พระราชด าร าของสมเด็จ -สร้างแกนน า ความร่วมมือ เดือนละ ๑ คร้ัง การปูองกันการเกิดโรค โรคไข้เลือดออก (เงินอุดหนุน

พระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จ ในชุมชน ไข้เลือดออก -ลดอัตราผู้ปุวยด้วยโรค ชุมชนสามทหาร)

พระเทพรัตนราชสุดาฯ - เพื่อจดักิจกรรมรณรงค์พัฒนา   -จ านวนผู้ปุวยด้วยโรค ไข้เลือดออก

ชุมชนสามทหาร รักษาส่ิงแวดล้อมให้ปลอดโรค ไข้เลือดออกลดลง -สามารถควบคุมและก าจดัแหล่ง

(เงินอุดหนุน) ไข้เลือดออก เพาะพันธุย์ุงลายในชุมชน

43 โครงการพัฒนาสุขาภิบาล -เพื่อสร้างจติส านึกในการรักษา -จดักิจกรรมให้ความรู้ 7,000           7,000           - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ -ประชาชนมีจติส านึกในการ กองสาธารณสุข

ในชุมชนตามแนวพระราชด าริ ความสะอาดและส่ิงแวดล้อม -ด าเนินการท าความสะอาด เกีย่วกับการท าความสะอาด รักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

พระบาทสมเด็จ ชุมชน ชุมชน ปรับภูมิทัศน์และ ชุมชน การรักษาส่ิงแวดล้อม ชุมชน (เงินอุดหนุน

พระปรมินทรมหาภูมิพล -เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม -สภาพแวดล้อมชุมชนเอือ้ต่อการ ชุมชนสามทหาร)

อดุลยเดช ชุมชนให้เอือ้ต่อการส่งเสริม ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค

ชุมชนสามทหาร สุขภาพและปูองกันโรค

(เงินอุดหนุน)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
             แผนงานสาธารณสุข 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑11 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการควบคุมโรคขาดสาร  -เพื่อให้ความรู้เร่ืองการปูองกัน  -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5,000           5,000           2,000           2,000           2,000            -ร้อยละ 80 ของจ านวน  - ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ กองสาธารณสุข

ไอโอดีน ตามแนวพระราชด าริ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จดัท าส่ือให้ความรู้ ครัวเรือนที่ได้รับความรู้ ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน และส่ิงแวดล้อม

ของสมเด็จพระกนิษฐธริาชเจา้ ในชุมชน จดันิทรรศการในชุมชน เร่ืองการปูองกันโรค   - ไม่พบประชาชนที่ปุวยด้วย (เงินอุดหนุน

กรมสมเด็จพระเทพรัตน  - เพื่อรณรงค์การบริโภค ขาดสารไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ชุมชนนครกบินทร์)

ราชสุดาฯ เกลือที่มีสารไอโอดีนในครัวเรือน

ชุมชนนครกบินทร์ และสถานศึกษา

(เงินอุดหนุน)

45 โครงการคัดแยกขยะ  - เพื่อสร้างความตระหนักใน  - จดัต้ังธนาคารขยะในชุมชน   -   - 15,000         15,000         15,000         -มีการจดัต้ังธนาคารขยะ  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

ในชุมชน การรักษาความสะอาดในชุมชน  - ประชาชนมีถังขยะ จ านวน 1 แห่ง ความส าคัญในการคัดแยกขยะ และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนนครกบินทร์  - เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน แยกประเภทในชุมชน -มีถังขยะแยกประเภท -ชุมชนมีถังขยะแยกประเภท (เงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุน)  - เพื่อการมีส่วนร่วมในการ ในชุมชน -ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียก ชุมชนนครกบินทร์)

จดัการขยะจากชุมชน -มีธนาคารขยะชุมชน

          2. ยทุธศาสตรด์้านพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
                แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี
ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี ๑๑2 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 โครงการควบคุมและปูองกัน - เพื่อสร้างความตระหนักของ -จดักิจกรรมรณรงค์ปูองกันและ 8,000           8,000           3,000           3,000           3,000             -แกนน าและประชาชน  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออกตามแนว ปัญหาของโรคไข้เลือดออก ควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างน้อย มีความเข้าใจเกีย่วกับ ความส าคัญกับการควบคุม และส่ิงแวดล้อม

พระราชด าร าของสมเด็จ -สร้างแกนน า ความร่วมมือ เดือนละ ๑ คร้ัง การปูองกันการเกิดโรค โรคไข้เลือดออก (เงินอุดหนุน

พระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จ ในชุมชน ไข้เลือดออก -ลดอัตราผู้ปุวยด้วยโรค ชุมชนนครกบินทร์)

พระเทพรัตนราชสุดาฯ - เพื่อจดักิจกรรมรณรงค์พัฒนา   -จ านวนผู้ปุวยด้วยโรค ไข้เลือดออก

ชุมชนนครกบินทร์ รักษาส่ิงแวดล้อมให้ปลอดโรค ไข้เลือดออกลดลง -สามารถควบคุมและก าจดัแหล่ง

(เงินอุดหนุน) ไข้เลือดออก เพาะพันธุย์ุงลายในชุมชน

47 โครงการพัฒนาสุขาภิบาล -เพื่อสร้างจติส านึกในการรักษา -จดักิจกรรมให้ความรู้ 7,000           7,000           - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ -ประชาชนมีจติส านึกในการ กองสาธารณสุข

ในชุมชนตามแนวพระราชด าริ ความสะอาดและส่ิงแวดล้อม -ด าเนินการท าความสะอาด เกีย่วกับการท าความสะอาด รักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

พระบาทสมเด็จ ชุมชน ชุมชน ปรับภูมิทัศน์และ ชุมชน การรักษาส่ิงแวดล้อม ชุมชน (เงินอุดหนุน

พระปรมินทรมหาภูมิพล -เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม -สภาพแวดล้อมชุมชนเอือ้ต่อการ ชุมชนนครกบินทร์)

อดุลยเดช ชุมชนให้เอือ้ต่อการส่งเสริม ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค

ชุมชนนครกบินทร์ สุขภาพและปูองกันโรค

(เงินอุดหนุน)

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
             แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี ๑๑3 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 โครงการควบคุมโรคขาดสาร  -เพื่อให้ความรู้เร่ืองการปูองกัน  -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5,000           5,000           2,000           2,000           2,000            -ร้อยละ 80 ของจ านวน  - ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ กองสาธารณสุข

ไอโอดีน ตามแนวพระราชด าริ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จดัท าส่ือให้ความรู้ ครัวเรือนที่ได้รับความรู้ ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน และส่ิงแวดล้อม

ของสมเด็จพระกนิษฐธริาชเจา้ ในชุมชน จดันิทรรศการในชุมชน เร่ืองการปูองกันโรค   - ไม่พบประชาชนที่ปุวยด้วย (เงินอุดหนุน

กรมสมเด็จพระเทพรัตน  - เพื่อรณรงค์การบริโภค ขาดสารไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ชุมชนบ้านเหล่าหลวง)

ราชสุดาฯ เกลือที่มีสารไอโอดีนในครัวเรือน

ชุมชนบ้านเหล่าหลวง และสถานศึกษา

(เงินอุดหนุน)

49 โครงการคัดแยกขยะ  - เพื่อสร้างความตระหนักใน  - จดัต้ังธนาคารขยะในชุมชน   -   - 15,000         15,000         15,000         -มีการจดัต้ังธนาคารขยะ  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

ในชุมชน การรักษาความสะอาดในชุมชน  - ประชาชนมีถังขยะ จ านวน 1 แห่ง ความส าคัญในการคัดแยกขยะ และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนบ้านเหล่าหลวง  - เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน แยกประเภทในชุมชน -มีถังขยะแยกประเภท -ชุมชนมีถังขยะแยกประเภท (เงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุน)  - เพื่อการมีส่วนร่วมในการ ในชุมชน -ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียก ชุมชนบ้านเหล่าหลวง)

จดัการขยะจากชุมชน -มีธนาคารขยะชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
          2. ยทุธศาสตรด์้านพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
                แผนงานสาธารณสุข 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี ๑๑4 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการควบคุมและปูองกัน - เพื่อสร้างความตระหนักของ -จดักิจกรรมรณรงค์ปูองกันและ 8,000           8,000           3,000           3,000           3,000             -แกนน าและประชาชน  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออกตามแนว ปัญหาของโรคไข้เลือดออก ควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างน้อย มีความเข้าใจเกีย่วกับ ความส าคัญกับการควบคุม และส่ิงแวดล้อม

พระราชด าร าของสมเด็จ -สร้างแกนน า ความร่วมมือ เดือนละ ๑ คร้ัง การปูองกันการเกิดโรค โรคไข้เลือดออก (เงินอุดหนุน

พระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จ ในชุมชน ไข้เลือดออก -ลดอัตราผู้ปุวยด้วยโรค ชุมชนบ้านเหล่าหลวง)

พระเทพรัตนราชสุดาฯ - เพื่อจดักิจกรรมรณรงค์พัฒนา   -จ านวนผู้ปุวยด้วยโรค ไข้เลือดออก

ชุมชนเหล่าหลวง รักษาส่ิงแวดล้อมให้ปลอดโรค ไข้เลือดออกลดลง -สามารถควบคุมและก าจดัแหล่ง

(เงินอุดหนุน) ไข้เลือดออก เพาะพันธุย์ุงลายในชุมชน

51 โครงการพัฒนาสุขาภิบาล -เพื่อสร้างจติส านึกในการรักษา -จดักิจกรรมให้ความรู้ 7,000           7,000           - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ -ประชาชนมีจติส านึกในการ กองสาธารณสุข

ในชุมชนตามแนวพระราชด าริ ความสะอาดและส่ิงแวดล้อม -ด าเนินการท าความสะอาด เกีย่วกับการท าความสะอาด รักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

พระบาทสมเด็จ ชุมชน ชุมชน ปรับภูมิทัศน์และ ชุมชน การรักษาส่ิงแวดล้อม ชุมชน (เงินอุดหนุน

พระปรมินทรมหาภูมิพล -เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม -สภาพแวดล้อมชุมชนเอือ้ต่อการ ชุมชนบ้านเหล่าหลวง)

อดุลยเดช ชุมชนให้เอือ้ต่อการส่งเสริม ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค

ชุมชนบ้านเหล่าหลวง สุขภาพและปูองกันโรค

(เงินอุดหนุน)

      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
             แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี
ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๑5 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 โครงการควบคุมโรคขาดสาร  -เพื่อให้ความรู้เร่ืองการปูองกัน  -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5,000           5,000           2,000           2,000           2,000            -ร้อยละ 80 ของจ านวน  - ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ กองสาธารณสุข

ไอโอดีน ตามแนวพระราชด าริ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จดัท าส่ือให้ความรู้ ครัวเรือนที่ได้รับความรู้ ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน และส่ิงแวดล้อม

ของสมเด็จพระกนิษฐธริาชเจา้ ในชุมชน จดันิทรรศการในชุมชน เร่ืองการปูองกันโรค   - ไม่พบประชาชนที่ปุวยด้วย (เงินอุดหนุน

กรมสมเด็จพระเทพรัตน  - เพื่อรณรงค์การบริโภค ขาดสารไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ชุมชนบ้านเมืองใหม่)

ราชสุดาฯ เกลือที่มีสารไอโอดีนในครัวเรือน

ชุมชนบ้านเมืองใหม่ และสถานศึกษา

(เงินอุดหนุน)

53 โครงการคัดแยกขยะ  - เพื่อสร้างความตระหนักใน  - จดัต้ังธนาคารขยะในชุมชน   -   - 15,000         15,000         15,000         -มีการจดัต้ังธนาคารขยะ  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

ในชุมชน การรักษาความสะอาดในชุมชน  - ประชาชนมีถังขยะ จ านวน 1 แห่ง ความส าคัญในการคัดแยกขยะ และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนบ้านเมืองใหม่  - เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน แยกประเภทในชุมชน -มีถังขยะแยกประเภท -ชุมชนมีถังขยะแยกประเภท (เงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุน)  - เพื่อการมีส่วนร่วมในการ ในชุมชน -ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียก ชุมชนบ้านเมืองใหม่)

จดัการขยะจากชุมชน -มีธนาคารขยะชุมชน

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
          2. ยทุธศาสตรด์้านพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
                แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี
แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี ๑16 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 โครงการควบคุมและปูองกัน - เพื่อสร้างความตระหนักของ -จดักิจกรรมรณรงค์ปูองกันและ 8,000           8,000           3,000           3,000           3,000             -แกนน าและประชาชน  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออกตามแนว ปัญหาของโรคไข้เลือดออก ควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างน้อย มีความเข้าใจเกีย่วกับ ความส าคัญกับการควบคุม และส่ิงแวดล้อม

พระราชด าร าของสมเด็จ -สร้างแกนน า ความร่วมมือ เดือนละ ๑ คร้ัง การปูองกันการเกิดโรค โรคไข้เลือดออก (เงินอุดหนุน

พระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จ ในชุมชน ไข้เลือดออก -ลดอัตราผู้ปุวยด้วยโรค ชุมชนบ้านเมืองใหม)่

พระเทพรัตนราชสุดาฯ - เพื่อจดักิจกรรมรณรงค์พัฒนา   -จ านวนผู้ปุวยด้วยโรค ไข้เลือดออก

ชุมชนบ้านเมืองใหม่ รักษาส่ิงแวดล้อมให้ปลอดโรค ไข้เลือดออกลดลง -สามารถควบคุมและก าจดัแหล่ง

(เงินอุดหนุน) ไข้เลือดออก เพาะพันธุย์ุงลายในชุมชน

55 โครงการพัฒนาสุขาภิบาล -เพื่อสร้างจติส านึกในการรักษา -จดักิจกรรมให้ความรู้ 7,000           7,000           - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ -ประชาชนมีจติส านึกในการ กองสาธารณสุข

ในชุมชนตามแนวพระราชด าริ ความสะอาดและส่ิงแวดล้อม -ด าเนินการท าความสะอาด เกีย่วกับการท าความสะอาด รักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

พระบาทสมเด็จ ชุมชน ชุมชน ปรับภูมิทัศน์และ ชุมชน การรักษาส่ิงแวดล้อม ชุมชน (เงินอุดหนุน

พระปรมินทรมหาภูมิพล -เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม -สภาพแวดล้อมชุมชนเอือ้ต่อการ ชุมชนบ้านเมืองใหม)่

อดุลยเดช ชุมชนให้เอือ้ต่อการส่งเสริม ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค

ชุมชนบ้านเมืองใหม่ สุขภาพและปูองกันโรค

(เงินอุดหนุน)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
             แผนงานสาธารณสุข 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี ๑17 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 โครงการควบคุมโรคขาดสาร  -เพื่อให้ความรู้เร่ืองการปูองกัน  -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5,000           5,000           2,000           2,000           2,000            -ร้อยละ 80 ของจ านวน  - ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ กองสาธารณสุข

ไอโอดีน ตามแนวพระราชด าริ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จดัท าส่ือให้ความรู้ ครัวเรือนที่ได้รับความรู้ ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน และส่ิงแวดล้อม

ของสมเด็จพระกนิษฐธริาชเจา้ ในชุมชน จดันิทรรศการในชุมชน เร่ืองการปูองกันโรค   - ไม่พบประชาชนที่ปุวยด้วย (เงินอุดหนุน

กรมสมเด็จพระเทพรัตน  - เพื่อรณรงค์การบริโภค ขาดสารไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ชุมชนบ้านดงเย็น)

ราชสุดาฯ เกลือที่มีสารไอโอดีนในครัวเรือน

ชุมชนบ้านดงเย็น และสถานศึกษา

(เงินอุดหนุน)

57 โครงการคัดแยกขยะ  - เพื่อสร้างความตระหนักใน  - จดัต้ังธนาคารขยะในชุมชน   -   - 15,000         15,000         15,000         -มีการจดัต้ังธนาคารขยะ  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

ในชุมชน การรักษาความสะอาดในชุมชน  - ประชาชนมีถังขยะ จ านวน 1 แห่ง ความส าคัญในการคัดแยกขยะ และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนบ้านดงเย็น  - เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน แยกประเภทในชุมชน -มีถังขยะแยกประเภท -ชุมชนมีถังขยะแยกประเภท (เงินอุดหนุน

(เงินอุดหนุน)  - เพื่อการมีส่วนร่วมในการ ในชุมชน -ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียก ชุมชนบ้านดงเย็น)

จดัการขยะจากชุมชน -มีธนาคารขยะชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี
ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
          2. ยทุธศาสตรด์้านพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
                แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี ๑18 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 โครงการควบคุมและปูองกัน - เพื่อสร้างความตระหนักของ -จดักิจกรรมรณรงค์ปูองกันและ 8,000           8,000           3,000           3,000           3,000             -แกนน าและประชาชน  - ประชาชนตระหนักและให้ กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออกตามแนว ปัญหาของโรคไข้เลือดออก ควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างน้อย มีความเข้าใจเกีย่วกับ ความส าคัญกับการควบคุม และส่ิงแวดล้อม

พระราชด าร าของสมเด็จ -สร้างแกนน า ความร่วมมือ เดือนละ ๑ คร้ัง การปูองกันการเกิดโรค โรคไข้เลือดออก (เงินอุดหนุน

พระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จ ในชุมชน ไข้เลือดออก -ลดอัตราผู้ปุวยด้วยโรค ชุมชนบ้านดงเย็น)

พระเทพรัตนราชสุดาฯ - เพื่อจดักิจกรรมรณรงค์พัฒนา   -จ านวนผู้ปุวยด้วยโรค ไข้เลือดออก

ชุมชนบ้านดงเย็น รักษาส่ิงแวดล้อมให้ปลอดโรค ไข้เลือดออกลดลง -สามารถควบคุมและก าจดัแหล่ง

(เงินอุดหนุน) ไข้เลือดออก เพาะพันธุย์ุงลายในชุมชน

59 โครงการพัฒนาสุขาภิบาล -เพื่อสร้างจติส านึกในการรักษา -จดักิจกรรมให้ความรู้ 7,000           7,000           - - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ -ประชาชนมีจติส านึกในการ กองสาธารณสุข

ในชุมชนตามแนวพระราชด าริ ความสะอาดและส่ิงแวดล้อม -ด าเนินการท าความสะอาด เกีย่วกับการท าความสะอาด รักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

พระบาทสมเด็จ ชุมชน ชุมชน ปรับภูมิทัศน์และ ชุมชน การรักษาส่ิงแวดล้อม ชุมชน (เงินอุดหนุน

พระปรมินทรมหาภูมิพล -เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม -สภาพแวดล้อมชุมชนเอือ้ต่อการ ชุมชนบ้านดงเย็น)

อดุลยเดช ชุมชนบ้านดงเย็น ชุมชนให้เอือ้ต่อการส่งเสริม ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค

(เงินอุดหนุน) สุขภาพและปูองกันโรค

60 โครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อด าเนินการกิจกรรมตามนโยบาย ประชาชนในเขตได้รับการดูแล 30,000         20,000         10,000         10,000         10,000         ด าเนินโครงการจ านวน ด าเนินโครงการส าเร็จตาม กองสาธารณสุข

หรือนโยบายผู้บริหารหรือ แห่งรัฐและนโยบายผู้บริกหาร ส่งเสริมตามนโยบายรัฐบาล ร้อยละ 80 ของโครงการ โครงการนโยบายรับและผู้บริหาร และส่ิงแวดล้อม

ตามหนังสือส่ังการ ให้ส าเร็จลุล่วงตามประสงค์ และผู้บริหาร ที่ต้องด าเนินการ

รวม 60  โครงการ 1,150,000 1,310,000 1,165,000 1,875,000 1,375,000

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
             แผนงานสาธารณสุข 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑19 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงหรือซ่อมแซม เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับ -ด าเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซม - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความส าเร็จ -บ้านพักอาศัยของผู้ยากไร้ กองวชิาการและ

บ้านผู้ยากไร้ ประชาชนผู้ยากไร้ด้านที่พักอาศัย บ้านพักอาศัยของผู้ยากไร้ ของการด าเนินการ ได้รับการซ่อมแซมบรรเทา และแผนงาน

-ประสานหน่วยงานอืน่ที่เกีย่วข้อง ปรับปรุงหรือซ่อมแซม ความเดือนร้อน

เพื่อให้ความช่วยเหลือ บ้านพักผู้ยากไร้ -คุณภาพชีวติผู้ยากไร้ดีขึน้

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไข ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ - 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนที่ได้รับความ สามารถช่วยเหลือและแก้ไข กองวชิาการและ

ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนา ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ เดือนร้อนและได้รับ ปัญหาความเดือนร้อนและ และแผนงาน

คุณภาพชีวติ คุณภาพขีวติของประชาชน ตาม ที่กฏหมายก าหนด การช่วยเหลือไม่น้อยกวา่ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ

ระเบียบค่าใช้จา่ยในการช่วยเหลือ ร้อยละ 80 ของประชาชน

ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ (ตามรายละเอยีดโครงการที่

อปท. พ.ศ. 2560 เทศบาลก าหนด)

3 โครงการฝึกอบรมการปูองกัน -เพื่อสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการ -จดักิจกรรมฝึกอบรมให้ 60,000 60,000 - - - ผู้เช้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี กองวชิาการและ

และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวยัรุ่น ความรู้ มีความรู้ความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง และแผนงาน

ก่อนวยัอันควร ตามกฏหมาย -เปูาหมายผู้เข้าอบรม ปัญหาการต้ังภรรค์ใน เพศสัมพันธ ์และสามารถ

-เพื่อให้ความรู้ในเร่ืองเพศศึกษา ไม่น้อยกวา่ 80 คน วยัรุ่น และเป็นแกนน า ปูองกันปัญหาการต้ังครรภ์

ให้กับวยัรุ่น ในการรณรงค์ปูองกัน ก่อนวยัอันควรได้

-เพื่อพัฒนาเครือข่ายปูองกันและ (ตามรายละเอยีดโครงการที่ และแก้ไขปัญหาวยัรุ่น

แก้ไขปัญหาวยัรุ่นในโรงเรียน เทศบาลก าหนด)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมืองเก่า

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
            แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑20 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการฝึกอบรมการปูองกัน -เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับรู้ถึง -จดักิจกรรมอบรให้ความรู้แก่ผู้น า 70,000 60,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม -ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก กองวชิาการและ

และแก้ไขปัญหาความรุนแรง สิทธกิารคุ้มครองทางกฎหมาย ชุมชน ผู้น าสตรี ผู้น ากลุ่มต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจใน สตรี และบุคคลในครอบครัว แผนงาน

ต่อเด็ก สตรีและบุคคลใน -เพื่อให้สังคม ชุมชนมีส่วนร่วม ในเขตเทศบาล สิทธหิน้าที่ตามกฎหมาย ในพื้นที่เขตเทศบาลลดลง

ครอบครัว ในการปูองกันแก้ไขปัญหา (ตามรายละเอยีดโครงการที่ -ประชาชนรู้จกัรักษากฎ

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ เทศบาลก าหนด) และเคารพในสิทธขิอง

บุคคลในครอบครัว บุคคลอืน่

5 โครงการฝึกอบรมและศึกษา -เพื่อพัฒนาศักยภาพองผู้น าชุมชน จดักิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ 1,300,000 1,300,000 150,000 300,000 300,000 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม -สามารถพัฒนาศักยภาพองผู้น า กองวชิาการและ

ดูงานของคณะกรรมการชุมชน  และผู้ที่เกีย่วข้อง ให้มีความรู้ และศึกษาดูงานการบริหารจดัการ มีความเข้าใจเกีย่วกับ ชุมชนและผู้ที่เกีย่วข้อง ให้มีความรู้ แผนงาน

ผู้น าชุมชน ผู้น าเครือข่ายและ ความสามารถและเข้าใจ ชุมชนในด้านต่างๆ บทบาทหน้าที่ของผู้น าชุมชน ความสามารถและเข้าใจ

ผู้ที่เกีย่วข้อง ในบทบาทหน้าที่ของในการเป็น ต่อการบริหารจดัการชุมชน ในบทบาทหน้าที่ของในการเป็น

ผู้น าชุมชนในด้านต่างๆ ผู้น าชุมชนในด้านต่างๆ

-ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง (ตามรายละเอยีดโครงการที่ -เป็นการส่งเสริมและสร้าง

การแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการ เทศบาลก าหนด) ความเข้มแข็ง การแลกเปล่ียน

ท างานในหลากหลายรูปแบบ เรียนรู้กระบวนการ

ท างานในหลากหลายรูปแบบ

ที่ โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
            แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี ๑21 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม -เพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรีในเขต -จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้ 150,000 200,000 200,000 250,000 250,000 -ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ -กลุ่มสตรีของเทศบาลต าบลเมืองเกา่ กองวชิาการและ

ความเข้มแข็งของสตรี เทศบาล ให้มีความเขม้แขง็มีคุณภาพ -จดักิจกรรมการศึกษาดูงาน เข้าใจเกีย่วกับบทบาทของ มีความเข้มแข็งและสามารถเป็น และแผนงาน

-เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรี -กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วย สตรีที่มีต่อสังคมและครอบครัว แกนน าประชาชนในด้านการพัฒนา

-เพือ่ส่งเสริมบทบาทสตรีในด้านต่างๆ คณะกรรมการพัฒนาสตรี -เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ต่างๆ 

เทศบาลและสตรีในพื้นที่ และได้ประสบการณ์ใหม่ๆ

(ตามรายละเอยีดโครงการที่ จากการศึกษาดูงาน

เทศบาลก าหนด) หรือเป็นไปตามวต้ถุประสงค์

7 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพือ่ให้ประชาชนในเขตพืน้ที่เทศบาล จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้และ 100,000 90,000 50,000 90,000 90,000 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม -ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล กองวชิาการและ

ให้แก่ประชาชน มีอาชีพและสามารถสร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้กับประชาชน มีความรู้ในอาชีพที่เข้ารับการ มีอาชีพและสามารถสร้างรายได้ และแผนงาน

ให้แก่ตัวเองและครอบครัว ในเขตเทศบาล การฝึกอบรมเพิ่มมากขึน้ ให้แก่ตัวเองและครัวเรือน

(ตามรายละเอยีดโครงการที่ -คุณภาพขีวติของประชาชน

เทศบาลก าหนด) ดีขึน้

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ -เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ -จดักิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 80,000 60,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม -ผู้เข้าอบรมมีความรู้และมีความ กองวชิาการและ

เกีย่วกับกฎหมาย ความเข้าใจในสิทธขิองตนเองตาม ผู้น าชุมชน เยาวชนและประชาชน มีความรู้เกีย่วกับกฎหมาย เข้าใจสิทธขิองตนเองตามกฎหมาย แผนงาน

กฎหมายต่างๆ ทั่วไป มากขึน้ -เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

-เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย (ตามรายละเอยีดโครงการที่ ให้กับประชาชนทั่วไป

ให้กับประชาชนทั่วไป เทศบาลก าหนด)

รวม 8 โครงการ 1,760,000 1,790,000 570,000 810,000 810,000

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า
ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
            แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๒2 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน   -เพื่อการสนับสนุนงบประมาณ ด าเนินการสมทบเงินให้กับกองทุน 160,000       160,000       155,000       155,000       155,000       ได้สมทบงบประมาณให้กับ     -ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

สุขภาพเทศบาลต าบลเมืองเก่า ด้านการส่งเสริม ควบคุม ปูองกัน หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต าบลเมืองเก่า ได้รับการดูแล และส่ิงแวดล้อม

และฟื้นฟูสุขภาพให้กับประชาชน เมืองเก่า เทศบาลต าบลเมืองเก่า สุขภาพผ่านกองทุนหลักประกัน

ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า สุขภาพอย่างทั่วถึง

2 สมทบเงินกองทุนสวสัดิการ เพือ่สมทบงบประมาณให้กบักองทุน ด าเนินการสมทบเงินให้ - 146,000 145,000 150,000 150,000 กองทุนสวสัดิการชุมชน กองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาล กองวชิาการและ

ชุมชนเทศบาลต าบลเมืองเก่า สวสัดิการชุมชนเทศบาลต าบล กองทุนสวสัดิการชุมชน เทศบาลต าบลเมืองเก่า ต าบลเมืองเก่า สามารถดูแล แผนงาน

เมืองเก่า  น าไปดูแลสวสัดิการของ เทศบาลต าบลเมืองเก่า ได้รับเงินสมทบและมี สวสัดิการของสมาชิกและประชาชน

สมาชิกและประชาชนได้ รายได้เพียงพอในการ ได้ตามวตัถุประสงค์

ตามวตัถุประสงค์ ด าเนินงาน

3 โครงการสงเคราะห์ -เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสวสัดิการ จา่ยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สุงอาย 6,200,000 6,600,000 6,700,000 6,800,000 6,900,000 ผู้สูงอายุในเขต -ผู้สูงอายุได้รับสวสัดิการ กองวชิาการและ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย เบี้ยยังชีพครบทุกคน ที่อยูใ่นเขตเทศบาลที่ขึน้ เทศบาลฯ ที่ขึน้ เบี้ยยังชีพครบทุคนตามที่ แผนงาน

-เพื่อคุณภาพชีวคิที่ดีขึน้ของ ทะเบียนขอรับสิทธิ ทะเบียนได้รับเงิน ขึน้ทะเบียนแจง้รับสิทธิ

ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพครบทุกคน -คุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี
ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการศึกษา
             แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี ๑๒3 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสงเคราะห์ -เพื่อให้ผู้พิการได้รับสวสัดิการ จา่ยเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ 1,800,000 2,200,000 2,300,000 2,400,000 2,500,000 ผู้พิการในเขต -ผู้พิการได้รับสวสัดิการ กองวชิาการและ

เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการครบทุกคน ที่อยูใ่นเขตเทศบาลที่ขึน้ เทศบาลฯ ที่ขึน้ เบี้ยยังชีพครบทุคนตามที่ แผนงาน

-เพือ่คุณภาพชีวิคที่ดีขึ้นของผู้พิการ ทะเบียนรับสิทธทิุกคน ทะเบียนได้รับเงิน ขึน้ทะเบียนแจง้รับสิทธิ

เบี้ยยังชีพผู้พิการ -คุณภาพชีวติของผู้พิการ

ครบทุกคน ดีขึน้

5 โครงการสงเคราะห์ -เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์ได้รับสวสัดิการ จา่ยเบี้ยยังชีพให้กับผู้ปุวย 80,000 80,000 75,000 75,000 75,000 ผู้ปุวยเอดส์ในเขต -ผู้ปุวยเอดส์ได้รับสวสัดิการ กองวชิาการและ

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เบี้ยยังชีพครบทุกคน เอดส์ที่อยูใ่นเขตเทศบาล เทศบาลฯ ที่ขึน้ เบี้ยยังชีพครบทุคนตามที่ แผนงาน

-เพื่อคุณภาพชีวคิที่ดีขึน้ของ ที่ขึน้ทะเบียนขอรับสิทธิ ทะเบียนได้รับเงิน ขึน้ทะเบียนแจง้รับสิทธิ

ผู้ปุวยเอดส์ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ -คุณภาพชีวติของ

ครบทุกคน ผู้ปุวยเอดส์ดีขึน้

 (หลังใหม่)

รวม 5 โครงการ 8,240,000 9,186,000 9,375,000 9,580,000 9,780,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

             แผนงานงบกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบนิทร์บรุี  จังหวดัปราจีนบรุี
ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
      2. ยทุธศาสตร ์ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต แลการศึกษา

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๒4 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดังานวนัเทศบาล เพื่อระลึกถงึความส าคัญของวนั จดักจิกรรมวนัเทศบาลโดยมกีาร 50,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม  - ได้ร าลึกถงึความส าคัญของวนั ส านักปลัด

จดัต้ังเทศบาลและมกีารจดักจิกรรม จดัท าบุญตักบาตร จดันิทรรศการ ได้ร่วมกจิกรรมการจดังาน จดัต้ังเทศบาล เทศบาล

บ าเพ็ญประโยชน์ รณรงค์ท าความสะอาดบริเวณ เป็นไปตามเป้าหมายของ  - ประชาชนได้เขา้ใจบทบาทและ

อาคารส านักงานและพื้นที่โดยรอบ โครงการ และภารกจิของเทศบาล

2 โครงการจดัท ามาตรฐานความ เพื่อให้มาตรฐานความโปร่งใส ให้ความรู้การด าเนินการ - - (ไมใ่ช้งบประมาณ) (ไมใ่ช้งบประมาณ) (ไมใ่ช้งบประมาณ) พนักงานเทศบาล เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ ส านักปลัด

โปร่งใสและตรวจสอบได้ และตรวจสอบได้ ความโปร่งใสและตรวจสอบ และประชาชนทั่วไป มมีาตรฐานด้านความ เทศบาล

(ด าเนินการตามแนวส านัก ขององค์กร มคีวามรู้ความเขา้ใจ โปร่งใสและตรวจสอบได้

คณธกรรมการ ปปช.) และปฏบิัติราชการ

ด้วยความโปร่งใส

3 โครงการจดัท าวารสาร  -ประชาสัมพันธก์จิกรรมและ จดัท าวารสารประชาสัมพันธ์ 50,000 50,000 40,000 40,000 40,000 มวีารสารผลการด าเนินงาน  -ประชาชนได้รับทราบถงึผล กองวชิาการและ

งานงานผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานของเทศบาล รายงานผลการด าเนินงาน ของเทศบาลส าหรับ การด าเนินงานของเทศบาล แผนงาน

ให้กบัหน่วยงานอื่นและประชาชน และประชาสัมพันธก์จิกรรม ประชาสัมพันธใ์ห้หน่วยงาน -ประชาชนมคีวามเขา้ใจถงึ

ทั่วไปได้รับทราบ ของเทศบาล และประชาชนทั่วไป โครงการสร้างบริหารงานและภารกจิ

 -ส่งเสริมความรู้ความใจเกี่ยวกบั (รายละเอยีดเป็นไปตามโครงการ หน้าที่ของเทศบาล

โครงสร้างการบริหารและภารกจิ ทีเ่ทศบาลก าหนด)

หน้าที่ของเทศบาล

รวม 3 โครงการ 100,000      80,000        70,000        70,000        70,000        

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
             แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๒5 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การจดัการเลือกต้ังท้องถิ่น เพื่อสนับสนุกจิกรรมในการสร้าง จดัการเลือกต้ังท้องถิ่นเพื่อให้ได้ - 350,000      500,000       -  - มนีายกเทศมนตรีต าบล  -ประชาชนมคีวามเขา้ใจ ส านักปลัด

ประชาธปิไตยในระดับท้องถิ่น  -นายกเทศมนตรีจ านวน 1 คน เมอืงเกา และมสีมาชกิสภา กระบวนการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น เทศบาล

เพื่อให้มนีายกเทศมนตรีและ  -สมาชกิสภาเทศบาล  จ านวน เทศบาลต าบลเมอืงเกา่  -ประชาชนไปใชสิ้ทธเิลือกต้ัง

สมาชกิสภาเทศบาล ที่มาจาก 12  คน ตามระบอบประชาธปิไตย

กาเลือกต้ังของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
             แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๒5 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๒6 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการฝึกอบรมจดัต้ังและ 1.เพื่อให้เทศบาลต าบลเมอืงเกา่มี -จดักจิกรรมการฝึกอบรมเพื่อให้ - 200,000 - - - สมาชกิ อปพร.ที่ผ่านการ เทศบาลต าบลเมอืงเกา่มสีมาชกิ ส านักปลัด

ทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยั สมาชกิอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย ความรู้และทักษะให้กบัผู้เขา้รับการ ฝึกอบรมและทบทวน อปพร. เพิ่มขึ้นและเป็นการทบทวน เทศบาล

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พลเรือน (อปพร.) เพิ่มขึ้น ฝึกอบรม อปพร.รายใหมแ่ละทบทวน มคีวามรู้เกี่ยวกบัการป้องกนั พัฒนาศักยภาพสมาชกิ อปพร.เดิม (งานป้องกนั)

2.เพื่อทบทวนสมาชกิเกา่ให้มี ความรู้ให้กบัสมาชกิ อปพร.รายเดิม และบรรเทาสาธารณภยั ให้มคีวามรู้ ความสามารถในการ

ความรู้ ทักษะในการป้องกนัและ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้าน เพิ่มขึ้นไมน่้อยกวา่ ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

บรรเทาสาธารณภยัที่เกดิขึ้นให้กบั การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ร้อยละ 80

สมาชกิฯ เพื่อจะได้น าไปชว่ยหลือ -จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการฯ

สาธารณภยัในพื้นที่ได้ ประกอบด้วย สมาชกิ อปพร.

รายใหมแ่ละรายเดิม รวม 50 คน

3 โครงการพัฒนาศักยภาพและ  -เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ  - จดักจิกรรมการอบรมให้ 300,000      450,000      300,000      400,000      400,000      ร้อยละหรือจ านวนผู้เขา้  - ผู้เขา้รับการอบรมได้เสริมสร้าง ส านักปลัด

ดูงานของสมาชกิอาสาสมคัร บทบาทหน้าที่ในการป้องกนัและ ความรู้และศึกษาดูงานตาม อบรมมคีวามรู้หรือทักษะ ความรู้  ความเขา้ใจในการป้องกนั เทศบาล

ภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) บรรเทาสาธารณภยัที่อาจเกดิขึ้น โครงการไมน่้อยกวา่ 1 คร้ัง เพิ่มขึ้น และบรรเทาสาธารณภยั (งานป้องกนั)

ให้กบัสมาชกิ อปพร. ต่อปี  - สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ

 - เพื่อศึกษาดูงานการป้องกนัและ  - เป้าหมายผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ศึกษาดูงานป้องกนัและบรรเทา

บรรเทาสาธารณภยัจากหน่วยงาน เป็นสมาชกิอาสาสมคัรป้องกนั สาธารณภยัมาประยกุต์ใชใ้ห้เกดิ

อื่นที่เกี่ยวขอ้ง ภยัฝ่ายพลเรือน   เขา้ร่วม ประโยชน์ต่อท้องถิ่น

 -เพื่อศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น ๆ กจิกรรมไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

ที่เกี่ยวขอ้ง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

        3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
             แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจา้งเหมาดูแลและรักษา 1.เพื่อให้การรักษาความปลอดภยั เพื่อจา่ยเหมาบุคคลภายนอก  -  - 120,000 120,000 120,000 ลดการสูญเสียกล้อง cctv มบีุคลากรที่ตรวจและซ่อมแซม ส านักปลัด

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชวีติและทรัพยสิ์นของประชาชน ดูแลและรักษากล้อง cctv ที่ไมส่ามารถใชใ้นชมุชนได้ เบื้องต้น กล้อง cctv ให้สามารถ เทศบาล

ในเขตเทศบาลต าบลเมอืงเกา่ อยู่ในสภาพใชง้านได้ ในเขตเทศบาลต าบลเมอืงเกา่ ใชง้านได้ตามปกติโดยเร็วหากมกีาร (งานป้องกนั)

2. เพื่อให้สามารถน าภาพจากกล้อง อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจนีบุรี ช ารุด

cctv ตามจดุต่างๆ ในเขตชมุชน

หากมกีารร้องขอสามารถเปิดดูได้

ประกอบกบัสามารถเป็นหลักฐาน

ในการด าเนินคดีได้

5 โครงการติดต้ังอปุกรณ์บันทึก เพื่อป้องกนัปัญหามจิฉาชพี  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออปุกรณ์ 37,300  -  -  -  - ลดจ านวนการเกดิเหตุลงได้ ประชาชนได้รับความปลอดภยั ส านักปลัด

ภาพและโทรทัศน์พร้อมอปุกรณ์ ป้องกนัการกอ่เหตุร้าย บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย แบบ ในชวีติและทรัพยสิ์น เทศบาล

การติดต้ังครบชดุ ป้องกนัการเกดิปัญหายาเสพติด 8 ชอ่ง  จ านวน  1  ชดุ (งานป้องกนั)

หมู่ 8 ชมุชนสามทหาร ดูอบุัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆ  -จดัซ้ือโทรทัศน์ แอล อ ีดี  

ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

 - พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
             แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 128 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์ เพื่อป้องกนัปัญหามจิฉาชพี  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือกล้อง 149,000  -  -  -  - ลดจ านวนการเกดิเหตุลงได้ ประชาชนได้รับความปลอดภยั ส านักปลัด

วงจรปิด (CCTV)พร้อมอปุกรณ์ ป้องกนัการกอ่เหตุร้าย โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย ในชวีติและทรัพยสิ์น เทศบาล

การติดต้ังครบชดุ ป้องกนัการเกดิปัญหายาเสพติด แบบมมุมองคงที่ ส าหรับติดต้ัง (งานป้องกนั)

หมู่ 16 ชมุชนนครกบินทร์ ดูอบุัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆ ภายนอกอาคาร จ านวน 4 จดุ

 - พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง

7 โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์ เพื่อป้องกนัปัญหามจิฉาชพี  - เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือกล้อง 453,700  -  -  -  - ลดจ านวนการเกดิเหตุลงได้ ประชาชนได้รับความปลอดภยั ส านักปลัด

วงจรปิด (CCTV)พร้อมอปุกรณ์ ป้องกนัการกอ่เหตุร้าย โทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย ในชวีติและทรัพยสิ์น เทศบาล

การติดต้ังครบชดุ ป้องกนัการเกดิปัญหายาเสพติด แบบมมุมองคงที่ ส าหรับติดต้ัง (งานป้องกนั)

หมู่ 11 ชมุชนบ้านดงเยน็ ดูอบุัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆ ภายนอกอาคาร จ านวน 9 จดุ

 - อปุกรณ์บันทึกภาพผ่าน

เครือขา่ย แบบ  16  ชอ่ง 

จ านวน  1  ชดุ

 -เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 

800 VA  จ านวน  1  เคร่ือง

 -โทรทัศน์ แอล อ ีดี  ขนาด  

32 นิ้ว จ านวน  1  เคร่ือง

-พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
             แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 129 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการชว่ยเหลือประชาชน เพือด าเนินการชว่ยเหลือและ ด าเนินการให้ความชว่ยเหลือ - 20,000 20,000         20,000         20,000         ประชาชนผู้ได้รับความ สามารถชว่ยเหลือและแกไ้ข ส านักปลัด

ด้านสาธารณภยั แกไ้ขปัญหาความเดือนร้อน ประชาชนด้านสาธารณภยั เดือดร้อนด้านสาธารณภยั ปัญหาความเดือดร้อนของ เทศบาล

ของประชาชนด้านสาธารณภยั ได้รับการชว่ยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณภยัได้ (งานป้องกนั)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วา่ด้วยค่าใชจ้า่ยเพื่อชว่ยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2560

9 โครงการรณรงค์ลดอบุัติเหตุ เพื่อลดอบุัติเหตุจากการใชร้ถ จดัต้ังจดุตรวจติดต้ังป้ายเตือน 30,000         30,000         50,000         50,000         50,000         อบุัติเหตุลดลง  - ลดปัญหาการเกดิอบุัติ ส านักปลัด

บนท้องถนนในชว่งเทศกาล ใชถ้นนในชว่งเทศกาล ในชมุชนต่างๆ เหตุการจราจร เทศบาล

 - ท าให้ประชาชนมจีติส านึกในการ (งานป้องกนั)

ใชร้ถใชถ้นน

10 โครงการอดุหนุนอ าเภอ เพื่ออดุหนุนอ าเภอกบินทร์บุรี ด าเนินการอดุหนุนงบประมาณ 100,000 - - - - อดุหนุนงบประมาณให้กบั สามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ส านักปลัด

กบินทร์บุรี (ที่ท าการปกครอง) (ที่ท าการปกครองอ าเภอฯ) ให้กบัอ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอกบินทร์บุรี ยาเสพติดในพื้นที่อ าเภอกบินทร์บุรี เทศบาล

ในการป้องกนัและแกไ้ข เกี่ยวกบัการด าเนินโครงการ (ที่ท าการปกครองอ าเภอ) และเขตเทศบาลต าบลเมอืงเกา่ได้ (งานป้องกนั)

ปัญหายาเสพติด ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

(เงินอดุหนุน)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
             แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑30 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 อดุหนุนศูนยป์ฏบิัติการร่วม เพื่อให้การด าเนินการชว่ยเหลือ ด าเนินการให้ความชว่ยเหลือ  - 20,000  -  -  - ประชาชนได้รับความ สามารถชว่ยเหลือและแกไ้ข ส านักปลัด

ในการชว่ยเหลือประชาชนของ แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ พึงพอใจในการได้รับ ปัญหาความเดือดร้อนและ เทศบาล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชวีติของ ที่กฎหมายก าหนด ความชว่ยเหลือ ส่งเสริมคุณภาพชวีติของ (งานป้องกนั)

ประชาชนตามระเบียบกระทรวง ประชาชน (เงินอดุหนุน

(เงินอดุหนุน) มหาดไทยวา่ด้วยค่าใชจ้า่ยในการ ศูนยป์ฏบิัติการร่วม)

ชว่ยเหลือ ประชาชนตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

รวม 11   โครงการ 1,070,000 1,070,000 990,000 590,000 590,000

        3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
             แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑31 

แบบ ผ.02 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัท าแผนพัฒนา -เพื่อน าปัญหาและความต้องการ จดัท า ทบทวน แกไ้ข เปล่ียนแปลง 50,000 60,000 30,000 40,000 40,000 - จ านวนผู้เขา้ร่วม -ปัญหาและความต้องการของ กองวชิาการและ

ท้องถิ่น ของประชาชนในพื้นที่มาวเิคราะห์ และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมมคีวามเขา้ใจ ประชาชนได้รับการบรรจไุว้ แผนงาน

เพื่อน าเขา้สู่กระบวนการจดัท าแผน โดยผ่านกระบวนการประชาคม ในกระบวนการจดัท า ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการแกไ้ข และประชมุคณะกรรมการต่างๆ แผนพัฒนาท้องถิ่น รองรับการแกไ้ขจากหน่วย

ปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ' -มแีผนพัฒนาท้องถิ่น งานที่เกี่ยวขอ้ง

-เพื่อสร้างความเขา้ใจและ (หรือเป็นไปตามรายละเอยีดโครงการ) ที่มปีระสิทธภิาพ -ประชาชนเกดิความเขา้ใจ

กระบวนการมสีวนรว่มของประชาชน และมส่ีวนร่วมในกระบวน

ในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่ การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

2 โครงการจดัท า/ทบทวน -เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชน -จดักจิกรรมให้ความรู้เกี่ยวกบั - - - 30,000 30,000 -จ านวนผู้เขา้ร่วม -'ประชาชนในพื้นที่เขา้ใจวธิี กองวชิาการและ

แผนชมุชนเพื่อน าเขา้สู่ ได้วเิคราะห์ปัญหาของชมุชนและ การจดัท าแผนชมุชนให้กบัผู้น า กจิกรรมมคีวาม และกระบวนการจดัท า แผนงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น หาแนวทางในการแก้ไขปญัหาของชุมขน ชมุชนและ'ประชาชนทั่วไป เขา้ใจในกระบวนการ แผนชมุชน

-เพื่อสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วม จดัท าแผนชมุชน -ทุกชมุชนในเขตเทศบาล

ในการจดัท า/ทบทวนแผนชมุชน (ตามรายละเอยีดโครงการที่ -มแีผนชมุชนที่มี มแีผนชมุชนที่มปีระสิทธภิาพ

เทศบาลก าหนด) ประสิทธภิาพ

รวม 2 โครการ 50,000 60,000 30,000 70,000 70,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
            แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๓2 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการชว่ยเหลือประชาชน เพื่อชว่ยเหลือบรรเทาความ ให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบ 200,000 260,000 300,000      300,000      300,000      ผู้ประสบภยัหรือผู้ที่ สามารถชว่ยเหลือบรรเทา ส านักปลัด

ผู้ประสบสาธารณภยัหรือ เดือดร้อนของประชาชนเนื่องจาก ภยัหรือผู้ที่ได้รับความ ได้รับความเดือดร้อน ความเดือดร้อนของของ เทศบาล

ภยัพิบัติฉกุเฉนิ เหตุสาธารณภยัหรือเหตุอื่นๆ เดือดร้อน ได้รับการชว่ยเหลือ ประชาชนได้ (งานป้องกนั)

(เงินส ารองจา่ย) ตามอ านาจหน้าที่

รวม 1 โครงการ 200,000 260,000 300,000 300,000 300,000

             แผนงานงบกลาง
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๓3 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังระบบเคร่ืองเสียง ติดต้ังระบบเคร่ืองเสียงและระบบ  - เคร่ืองมลัติมเิดียโปรเจคเตอร์ 340,000       -  -  -  - ติดต้ัวอปุกรณ์  - หอประชมุเทศบาล ส านักปลัด

และระบบโสตทัศนูปกรณ์ โวสตทัศนูปกรณ์หอประชมุ ขนาดความสวา่ง 4,500 ANSI เคร่ืองเสียงและระบบ ต าบลเมอืงเกา่มรีะบบ เทศบาล

หอประชมุเทศบาล เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ Lumens  จ านวน  1 เคร่ือง โสตทัศนูปกรณ์ เคร่ืองเสียงและระบบ

ต าบลเมอืงเกา่ เพื่อให้สามารถรองรับการใชง้าน  - จอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ในหอประชมุ ทัศนูปกรณ์

ในลักษณะต่างๆ โดยจดัหาระบบ ขนาดเส้นทแยงมมุ 150 นิ้ว เทศบาลต าบลเมอืงเกา่   -เพื่อให้สามารถรองรับ

โสตทัศนุปกรณ์ จ านวน  1  เคร่ือง ครบตามเป้าหมาย การใชง้านในลักษณะ

หอประชมุเทศบาลต าบลเมอืงเกา่  -Mira czst จ านวน 1 ชดุ ต่าง ๆ ได้

 - ล าโพงแนวต้ัง จ านวน 6 ตัว  -

 - Power amplifier ขนาด

500+500 watts

จ านวน  1  เคร่ือง

 - Mixer จ านวน 1 เคร่ือง

 - ไมล์ลอย จ านวน 3 ตัว

 - โทรทัศน์แอล ออี ดี แบบ 

smart TV ขนาด 55  นิ้ว

จ านวน  2  เคร่ือง

 - พร้อมอปุกรณ์

        4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองและองค์กร
            แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๓4 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการพิธีเปิดอาคารส านักงาน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในพิธเีปิด ด าเนินการพิธเีปิดอาคาร 50,000         300,000       -  -  - ภาครัฐ ภาคเอกชน เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด

เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ อาคารส านักงานเทศบาล (หลังใหม่) ส านักงาน ประชาชนทั่วไป จดัพิธเีปิดอาคารส านักงานและ เทศบาล

 (หลังใหม่) ร่วมพิธเีปิดอาคาร สร้าขวญัก าลังใจให้แก ผู้บริหาร

ส านักงานเทศบาล สมาชกิสภา พนักงานเทศ่บาล

ต าบลเมอืงเกา่ และพนังานจา้ง

3 การจดังานวนัส าคัญของชาติ เพื่อจดักจิกรรมแสดงออกถงึ จดักจิกรรมเทิดพระเกยีรติ 650,000 800,000 1,100,000    1,000,000    1,000,000     - จ านวนคร้ังของ ประชาชนได้แสดงออกถงึ ส านักปลัด

หรืองานรัฐพิธต่ีางๆ การจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา กจิกรรมถวายพระพร ประดับ การจดักจิกรรม ความจงรักภกัดีต่อชาติ เทศบาล

และพระมหากษัตริยเ์นื่องใน ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติไทยหรือ  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ศาสนาและพระมหากษัตริย์

วนัส าคัญหรืองานรัฐพธต่ีางๆ กจิกรรอื่นตามสมควร

4 โครงการจา้งเหมาท าความสะอาด  - เพื่อให้มกีารดูแลรักษา จา้งเหมาเอกชนท าความสะอาด 240,000 280,000 280,000      280,000      280,000      พื้นที่ภายในและภายนอก อาคารส านักงานเทศบาลต าบล ส านักปลัด

อาคารส านักงานและบริเวณ ความสะอาดอาคารส านักงาน อาคารส านักงานเทศบาลต าบล อาคารส านักงานได้รับการ เมอืงเกา่มคีวามสะอาดเรียบร้อย เทศบาล

โดยรอบอาคารส านักงาน ให้มคีวามสะอาด  สวยงาม เมอืงเกา่ทั้งภายในและภายนอก ดูแลท าความสะอาด สวยงาม

เรียบร้อย อาคารส านักงาน 

จ านวน  2  คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองและองค์กร
            แผนงานบริหารงานทั่วไป 

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๓5 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจา้งเหมาบุคคล จา้งเหมาเจา้หน้าที่ชว่ยปฏบิัติงาน มบีุคลากรเพียงพอในการ  -  - 300,000 300,000      300,000      ปฏบิัติงานได้ทันเวลา งานมปีระสิทธภิาพมากขึ้น ส านักปลัด

ชว่ยปฏบิัติงานในงานของ ในส านักปลัดเทศบาล ปฏบิัติงาน เทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล

6 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ  - เพือ่ใหส้ามารถใช้ระบบสารบรรณ มรีะบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000  ร้อยละ หรือจ านวน  - สามารถใชร้ะบบสารบรรณ ส านักปลัด

อเิล็กทรอนิกส์ อเิลกทรอนิกส์ในการรับ-ส่ง หนังสือ ในการรับ-ส่ง หนังสือราชการ หนังสือในการรับ-ส่ง อเิล็กทรอสิกส์ในการ รับ - เทศบาล

ราชการระหวา่งองค์กรปกครอง กบัสนง. ท้องถิ่นอ าเภอ ส่งหนังสือราชการกบั

ส่วนท้องถิ่น สนง.ท้องถิ่นอ าเภอ กบินทร์บุรี และ สนง. หน่วยงานต่าง ๆ ได้อยา่ง

กบินทร์บุรี และส านักงานท้องถิ่น รวดเร็ว และมปีระสิทธภิาพ

จงัหวดัปราจนีบุรี  - สามารถลดขั้นตอนการ

 - เพื่อลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน ปฏบิัติราชการในการ

และลดค่าใชจ้า่ยในการรับ-ส่ง รับ - ส่ง หนังสือราชการ

หนังสือขององค์กรปกครองส่วน  - มกีารจดัเกบ็เอกสาร

ท้องถิ่นจงัหวดัปราจนีบุรี และสืบค้นอยา่งเป็นระบบ

 - เพื่อพัฒนาระบบการจดัเกบ็ และลดการสูญหาย

เอกสารและการสืบค้นเอกสาร ของเอกสารทางราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นไปอยา่งมรีะบบ ชว่ยป้องกนั

เอกสารราชการสูญหาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองและองค์กร
            แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๓6 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  - ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร  - จดักจิกรรมการฝึกอบรมและ 300,000 200,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละหรือจ านวนผู้เขา้อบรม  - ผู้เขา้รับการอบรมเขา้ใจ ส านักปลัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะ  สมาชกิสภาเทศบาล พนักงาน ศึกษาดูงาน ไมน่้อยกวา่ 1 คร้ัง มคีวามรู้เพิ่มขึ้น บทบาทของตนเอง เทศบาล

ผู้บริหาร สมาชกิสภาเทศบาล  เทศบาลและพนักงานจา้งเกดิ ต่อปี ผู้ร่วมงานและองค์กร

พนักงานเทศบาล  พนักงานจา้ง ความรู้มคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบั  - กลุ่มเป้าหมาย  คณะผู้บริหาร  - เกดิความตระหนักถงึ

วนิัยราชการคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา ความส าคัญของการท างาน

และจรรยาบรรณของขา้ราชการ เทศบาลพนักงานเทศบาล เป็นทีม

 - ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชกิ และพนักงานจา้ง  - มกีารวางแผนการท างาน

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และจกัล าดับความส าคัญ

และพนักงานจา้งมคีวามคิดริเร่ิม  - มทีัศนคติที่ดีต่อการ

สร้างสรรค์  ทุ่มเทและเสียสละ ท างานและเพื่อนร่วมงาน

 - ส่งเสริมให้เกดิความสามคัคี  - เขา้ใจเป้าหมาย

และทัศนคติที่ดีต่อกนั ขององค์กร

 - ศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวขอ้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองและองค์กร
            แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๓7 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง  - เพื่อให้บุคลากรมคีวามรู้  - จดักจิกรรมการอบรมให้ 50,000 50,000 50,000         50,000         50,000         ร้อยละหรือจ านวนผู้เขา้รับ  - เพื่อให้บุคลากรมคีวามรู้เกี่ยวกบั ส านักปลัด

คุณธรรม จริยธรรม เร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม และ ความรู้ตามโครงการไมน่้อย การอบรมมคีวามรู้เพิ่มขึ้น คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาล เทศบาล

ธรรมาภบิาล กวา่ 1  คร้ังต่อปี  - สร้างจติส านึกในการปฏบิัติงาน

 - สร้างจติส านึกในการปฏบิัติ   - เป้าหมายผู้เขา้ร่วม โดยยดึหลักคุณธรรม จริยธรรม

งานให้กบับุคลากรในองค์กร กจิกรรมคณะผู้บริหาร และธรรมาภบิาล เกดิความโปร่งใส

โดยยดึหลัก  คุณธรรม จริยธรรม สมาชกิสภา  พนักงาน ไร้การทุจริตคอรัปชั่น

และธรรมาภบิาล เทศบาล  พนักงานจา้ง

9 โครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อด าเนินการกจิกรรม ประชาชนในเขตได้รับการดูแล 30,000         20,000         40,000         40,000         40,000         ด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการส าเร็จตาม ส านักปลัดเทศบาล

หรือนโยบายผู้บริหารหรือ ตามนโยบายแห่งรัฐ ส่งเสริมตามนโยบายรัฐบาล จ านวนร้อยละ ๘๐ โครงการนโยบายรับและผู้บริหาร กองวชิาการฯ

ตามหนังสือส่ังการ และนโยบายผู้บริหาร ฯลฯ และผู้บริหาร ของโครงการที่ต้อง

ให้ส าเร็จลุล่วงตามประสงค์ ด าเนินการ

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองและองค์กร
            แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๓8 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 เชา่รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เพื่อให้มรีถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง เชา่รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง  - 300,000      300,000      300,000      300,000      มรีถโดยสาร  ขนาด การปฏบิัติงานของเทศบาลเป็นไป ส านักปลัด

ใชใ้นราชการ (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอก 12 ที่นั่ง ใชใ้นราชการ อยา่งมปีระสิทธภิาพและ เทศบาล

สูบไมต่ ากวา่ 2,400 ซีซี. จ านวน  1  คัน มยีานพาหนะเพียงพอรองรับ

จ านวน  1  คัน การปฏบิัติงาน

ตามหนังสือกรมบัญชกีลาง 

ด่วนที่สุด ที่ กค  0406.4/ว64

ลงวนัที่ 4 กรกฎาคม 2555

11 เชา่รถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อให้มรีถบรรทุก  ส าหรับใชใ้น เชา่รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ  - 390,000      390,000      390,000      390,000      มรีถบรรทุกใชใ้น การปฏบิัติงานของเทศบาลเป็นไป ส านักปลัด

แบบดับเบิ้ลแคบ ราชการ ดับเบิ้ลแคบ  ขบัเคล่ือน  2 ล้อ ราชการอยา่งเพียงพอ อยา่งมปีระสิทธภิาพและ เทศบาล

ขนาด 1  ตัน ปริมาตรกระบอก จ านวน  2  คัน มยีานพาหนะเพียงพอรองรับ

สูบไมต่่ ากวา่ 2,400  ซีซี. การปฏบิัติงาน

จ านวน  2  คัน

ตามหนังสือกรมบัญชกีลาง 

ด่วนที่สุด ที่ กค  0406.4/ว64

ลงวนัที่ 4 กรกฎาคม 2555

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
        4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองและองค์กร
            แผนงานบริหารงานทั่วไป 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๓9 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการปรับปรุงข้อมูล 1.เพือ่ให้เทศบาลต าบลเมืองเก่า จา้งหมาจดัท าโครงการ 190,000 500,000 150,000      150,000      - รายได้จากการจดัเก็บภาษี 1.เทศบาลต าบลเมืองเก่า กองคลัง

แผนที่ภาษีและทะเบียน ใช้แผนที่ภาษีและทะเบียน แผนที่ภาษีและทะเบียน ที่เทศบาลต าบลเมืองเก่า ใช้แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิ์น LTAX 3000 ทรัพยสิ์นเป็นข้อมูลในการ ทรัพยสิ์นให้ครอบคลุมพืน้ที่ จดัเก็บเองเป็นไปอยา่ง ทรัพยสิ์นเป้นข้อมูลในการ

จดัเก็บภาษีต่างๆ ได้อยา่ง ทีรับผิดชอบของเทศบาล ถูกต้อง ครอบคลุมและ จดัเก็บภาษีต่างๆ

ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม ต าบลเมืองเก่า  ทั้ง 2 ต าบล เป็นธรรม 2.สามารถปรับปรุงข้อ

2.เพือ่ปรับปรุงข้อมูลให้ พืน้ที่ 10 ตารางกิโลเมตร มูลให้พร้อมสมบูรณ์และ

พร้อมสมบูรณ์และแจง้เจา้ของ แจง้เจา้ของทรัพยสิ์นที่อยู่

ทรัพยสิ์นที่อยูใ่นข่ายต้องช าระ ในข่ายต้องช าระภาษี

ภาษีทราบก่อนเดือนมกราคม ทราบก่อนเดือนมกราคม

ของทุกปี ของทุกปี

3. เพือ่เป็นการรวบรวมข้อมูล 3.เพือ่เป็นการรวบรวม

ทรัพยสิ์นของผู้ที่อยูใ่นข่าย ข้อมูลของเทศบาลต าบล

เสียภาษี เมืองเก่าไวใ้นฐานข้อมูล

ผ่านระบบแผนที่ภาษีและ

รวม 12 โครงการ 1,857,000 2,847,000 3,017,000 2,917,000 2,767,000

        4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบา้นเมืองและองค์กร
               แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 140 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง ฝังกลบ   -เพื่อปรับปรุง ฝังกลบ ขยะมลูฝอยภายในบ่อขยะ 500,000      500,000      - - - ขยะที่เทกองถกูฝังกลบ ขยะถกูฝังกลบอยา่งถกู กองสาธารณสุข

ขยะมลูฝอย ในบ่อขยะ ขยะมลูฝอยในบ่อขยะ ถกูก าจดัโดยการฝังกลบ ร้อย ๘๐ ของพื้นที่ สุขลักษณะ และส่ิงแวดล้อม

ของเทศบาล  - เพื่อเปิดพื้นที่รองรับปริมาณ และบ่อทิ้งขยะมลูฝอยได้รับ ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม

ขยะมลูฝอยในบ่อขยะของ ปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะ

(ตามแบบแปลนและรายการที่

เทศบาลก าหนด)

2 โครงการก าจดัขยะของเทศบาล   - เพื่อก าจดัขยะมลูฝอย ที่ตกค้าง ขยะมลูฝอยภายในบ่อขยะ - - 500,000      500,000      500,000       ขยะเทกองถกูฝังกลบไมน่้อย ลดปริมาณขยะที่ตกค้าง เพิ่มพื้นที่ กองสาธารณสุข

ต าบลเมอืงเกา่ ในบ่อขยะ และที่สะสมในแต่วนั โดย ถกูก าจดัโดยการฝังกลบ กวา่ร้อยละ ๘๐ ก าจดัขยะ ลดปัญหามลพิษ ป้องกนั และส่ิงแวดล้อม

การก าจดัขยะ ด้วยวธิกีารต่าง  ๆ แลวธิกีารอื่น  ๆ หรืออาจให้ผู้อื่น ปัญหาไฟไหมบ้่อขยะ

อาทิฝังกลบ เกล่ีย เปิด หรืออาจให้ ด าเนินการแทน

ผู้อื่นด าเนินการแทน อยา่งน้อย 3 เดือน ต่อ 1 คร้ัง

ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด)

3 โครงการก าจดัวัชพืช/ผักตบขวา   -เพื่อปรับปรุงภมูทิัศน์และ ก าจดัวชัพืช /ผักตบชวาและ 500,000      200,000      100,000      200,000      200,000      วชัพืช ผักตบ และอื่น ๆ แหล่งน้ าสาธารณะ กองสาธารณสุข

ในแหล่ง่น้ าสาธารณะ บ ารุงรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ อื่นๆ ในแหล่งน้ าสาธารณะ ในแหล่งน้ าสาธารณะ ได้รับการปรับปรุง และส่ิงแวดล้อม

ในเขตเทศบาลให้เป็นระเบียบ ในเขตเทศบาล ในเขตได้รับการก าจดั รักษาให้มคีวามสะอาด

เรียบร้อย สะอาด สวยงาม ไมน่้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ เรียบร้อย และสวยงาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
         5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑41 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการท าความสะอาด   -เพื่อให้มกีารดูแลภมูทิัศน์ จา้งเหมาปรับปรุงภมูทิัศน์และบ ารุง 1,800,000    1,900,000    1,860,000    1,860,000    1,860,000    ส่ีแยกสามทหาร ชมุชน บ้านเมอืงสะอาด กองสาธารณสุข

ถนนและปรับปรุงภมูทิัศน์ เกาะกลางถนนให้มคีวามสะอาด รักษาเกาะกลางถนนในเขตเทศบาล และถนนในเขตเทศบาล เป็นระเบียบเรียบร้อย และส่ิงแวดล้อม

บริเวณส่ีแยกสามทหารและ สวยงาม เรียบร้อย ได้รับการดูแล  สวยงาม

ในเขตเทศบาล ร้อยละ 100

5 โครงการลอกท่อระบายน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธภาพ ท าความสะอาด ดิน เลน ขยะ - 60,000         - - - ท่อระบายน้ าในชมุชน -ท่อระบายน้ าสะอาด ไมม่ขียะ กองสาธารณสุข

หรือรางระบายน้ าหมู่บ้าน การระบายน้ าในชมุชน วชัพืช  ออกจากท่อในชมุชน ได้รับการท าความสะอาด อดุตัน และส่ิงแวดล้อม

เชลล์การ์เด้น   -หมู่บ้านเชลล์การ์เด้น -การระบายน้ าสะดวกขึ้น

หมู่ 16 ชมุชนบ้านเหล่าหลวง

(ตามแบบแปลนและรายการที่

เทศบาลก าหนด)

6 โครงการลอกท่อระบายน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธภาพ ท าความสะอาด ดิน เลน ขยะ - - - - 100,000      ท่อระบายน้ าในชมุชน -ท่อระบายน้ าสะอาด ไมม่ขียะ กองสาธารณสุข

ชมุชนบ้านโนนคูณหมู่ 17 การระบายน้ าในชมุชน วชัพืช  ออกจากท่อในชมุชน ได้รับการท าความสะอาด อดุตัน และส่ิงแวดล้อม

 ต.เมอืงเกา่ บ้านโนนคุณตลอดสาย -การระบายน้ าสะดวกขึ้น

ชมุชนบ้านโนนคูณ (ตามแบบแปลนและรายการที่

เทศบาลก าหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
         5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑42 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการลอกท่อระบาย เพื่อเพิ่มประสิทธภาพ ท าความสะอาด ดิน เลน ขยะ - 100,000      - 100,000      - ท่อระบายน้ าในชมุชน -ท่อระบายน้ าสะอาด ไมม่ขียะ กองสาธารณสุข

น้ าภายในชมุชนบ้านหนองกลุา การระบายน้ าในชมุชน วชัพืช  ออกจากท่อในชมุชน ได้รับการท าความสะอาด อดุตัน และส่ิงแวดล้อม

หมู่ 13 ชมุชนบ้านหนองกลุา บ้านหนองกลุาตลอดสาย -การระบายน้ าสะดวกขึ้น

(ตามแบบแปลนและรายการที่

เทศบาลก าหนด)

8 โครงการลอกท่อระบายน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธภาพ ท าความสะอาด ดิน เลน ขยะ - 200,000      75,000         - 200,000      ท่อระบายน้ าในชมุชน -ท่อระบายน้ าสะอาด ไมม่ขียะ กองสาธารณสุข

หรือรางระบายน้ าภายใน การระบายน้ าในชมุชน วชัพืช  ออกจากท่อน้ าหรือ ได้รับการท าความสะอาด อดุตัน และส่ิงแวดล้อม

ชมุชนสามทหาร รางระบายน้ าในชมุชนสามทหาร -การระบายน้ าสะดวกขึ้น

(ตามแบบแปลนและรายการที่

เทศบาลก าหนด)

9 โครงการลอกท่อระบายน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธภาพ ท าความสะอาด ดิน เลน ขยะ - - 85,000         - - ท่อระบายน้ าในชมุชน -ท่อระบายน้ าสะอาด ไมม่ขียะ กองสาธารณสุข

หรือรางระบายน้ าภายใน การระบายน้ าในชมุชน วชัพืช  ออกจากท่อน้ าหรือ ได้รับการท าความสะอาด อดุตัน และส่ิงแวดล้อม

ชมุชนบ้านนครกบินทร์ รางระบายน้ าในชมุชนนครกบินทร์ -การระบายน้ าสะดวกขึ้น

(ตามแบบแปลนและรายการที่

เทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
         5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๔3 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการลอกท่อระบายน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธภาพ ด าเนินการลอกรางระบายน้ า - - 40,000         - - ท่อระบายน้ าในชมุชน -ท่อระบายน้ าสะอาด ไมม่ขียะ กองสาธารณสุข

หรือรางระบายน้ าภายใน การระบายน้ าในชมุชน ภายในชมุชนบ้านไผ่ ได้รับการท าความสะอาด อดุตัน และส่ิงแวดล้อม

ชมุชนบ้านไผ่ -การระบายน้ าสะดวกขึ้น

(ตามแบบแปลนและรายการที่

เทศบาลก าหนด)

11 โครงการจา้งเหมาดูแลบ ารุงรักษา เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ ดูแลบ ารุงรักษาสวนสาธารณภายใน - - 600,000 - - ประชาชนร้อยละ  -มสีถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ กองชา่ง

สวนสาธารณภายในเขต ภายในสวนสาธารณ เขตเทศบาลต าบลเมอืงเกา่ 80 มคีวามพึงพอใจ และสถานที่ออกก าลังกาย

เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ ให้มคีวามสวยงามและ เนื้อที่รวมทั้งหมด ที่สะอาดร่มร่ืน

เป็นระเบียบเรียบร้อย 46  ไร่ หรือประมาณ  

ดูแลรักษาต้นไม ้สวนสาธารณะ    73,600  ตารางเมตร

สวนหยอ่ม สนามหญ้า

ให้ดูสวยงาม

รวม 11 โครงการ 2,800,000 2,960,000 3,260,000 2,660,000 2,860,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
         5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๔4 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริม อนุรักษณ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและส่งเสริม ปลูกต้นไมใ้นบริเวณพื้นที่ในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เพิ่มพื้นที่สีเขยีวและมสีถานที่ เขตพื้นที่เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ ส านักปลัด

การปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขยีว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลต าบลเมอืงเกา่และสวน พักผ่อนมพีื้นที่ป่าลดมลภาวะ ไร้มลภาวะ เทศบาล

สาธารณะอทุยานเฉลิมราชย์

(หนองปลาแขยง)

รวม 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
        5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๔5 











 



   6. ยุทธศาสตร์  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน กีฬาและนันทนาการ
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการแขง่ขนักฬีาหรือ  -เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนออกก าลัง  -จดักจิกรรมการแขง่ขนักฬีา 100,000 100,000 - - - เยาวชน ประชาชน  -เยาวชน ประชาชนหันมาออก กองการศึกษา

นันทนาการเพื่อสร้างความ กายและใชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน์ ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล เขา้ร่วมกจิกรรม ก าลังกายมากขึ้น

ปรองดองสมานฉนัฑ์  -เพื่อส่งเสริมให้เกดิความรักความ เมอืงเกา่ ร้อยละ 80  -เกดิความสามคัคีปรองดอง

สามคัคีในหมู่คณะ  -เยาวชน ประชาชน เขา้ร่วม ในหมู่คณะ

 -เพื่อสุขภาพร่างกายแขง็แรง กจิกรรมไมน่้อยกวา่  100 คน  -เยาวชน ประชาชนมสุีขภาพ

ร่างการแขง็แรง

2 โครงการแขง่ขนักฬีาชมุชน  -เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน จดักจิกรรมการแขง่ขนักฬีา - - 200,000 200,000 200,000 เยาวชน ประชาชน  -เยาวชน ประชาชน ได้ออก กองการศึกษา

เชื่อมความสามคัคี ออกก าลังกายและใชเ้วลาวา่งให้เกดิ  -ฟุตบอล 7 คน / ฟุตซอล เขา้ร่วมกจิกรรม ก าลังกายและใชเ้วลาวา่งให้ (ชมุชนทุกชมุชน)

ประโยชน์  -เปตอง ร้อยละ 80 เกดิประโยชน์

 -เพื่อส่งเสริมให้เกดิความรักความ  -เกดิความรักความสามคัคี

สามคัคีในหมู่คณะ ในหมู่คณะ

 -เพื่อส่งเสริมให้มสุีขภาพร่างกาย  -เยาวชน ประชาชนมสุีขภาพ

แขง็แรง ร่างกายแขง็แขง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

     เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๔6 



   6. ยุทธศาสตร์  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน กีฬาและนันทนาการ
        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการจด้งานท าบุญ  -เพื่อให้ เด็ก เยาวชน ประชาชน  -จดักจิกรรมท าบุญวนัขึ้นปีใหม่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก  เยาวชน  -เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ กองการศึกษา

วนัขึ้นปีใหม่ ร่วมกนัอนุรักษ์ประเพณีอนัดีงาม ในพื้นที่เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ ประชาชนเขา้ร่วม ร่วมกนัท าบุตรตักบาตร (ชมุชนทุกชมุชน)

 -เพื่อเป็นการแสดงออกถงึความยดึ  -ประชาชนเขา้ร่วมกจิกรรม กจิกรรม ร้อยละ 80

มั่นในพระพุทธศาสนา ไมน่้อยกวา่ 200 คน

หรือเป็นไปตามรายละเอยีดโครงการ

 

4 โครงการจดังานประเพณี  -เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอด  -จดักจิกรรมประเพณีลอยกระทง 200,000 150,000 100,000 200,000 200,000 เด็ก  เยาวชน  -อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม กองการศึกษา

ลอยกระทง ศิลปวฒันธรรม ในพื้นที่เทศบาลต าบลเมอืงเกา่ ประชาชนเขา้ร่วม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดี (ชมุชนทุกชมุชน)

 -ปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหมม่ี  -ประชาชนเขา้ร่วมกจิกรรม โครงการร้อยละ 80 ของไทย

จติส านึกและภาคภมูใิจใน ไมน่้อยกวา่  200 คน  -ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิ

ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดี หรือเป็นไปตามรายละเอยีดโครงการ วฒันธรรม

งามของไทย

 -ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

     เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๔7 



   6. ยุทธศาสตร์  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน กีฬาและนันทนาการ
        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการจดังานประเพณี  -เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอด  -จดักจิกรรมประเพณี 200,000 200,000 100,000 200,000 200,000 เด็ก  เยาวชน  -อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม กองการศึกษา

สงกรานต์ ศิลปวฒันธรรม สงกรานต์ในพื้นที่เทศบาล ประชาชนเขา้ร่วม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดี (ชมุชนทุกชมุชน)

 -ปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหมม่จีติส านึกต าบลเมอืงเกา่ โครงการร้อยละ 80 ของไทย

และภาคภมูใิจในขนบธรรมเนียม  -ประชาชนเขา้ร่วมกจิกรรม  -ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิ

ประเพณีอนัดีงามของไทย ไมน่้อยกวา่  200  คน วฒันธรรม

 -ส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือเป็นไปตามรายละเอยีดโครงการ  -การแสดงออกของบุตร

 -เพื่อแสดงออกถงึความเคารพ หลานที่มต่ีอผู้สูงอายุ

กตัญญูต่อผู้สูงอายแุละบุคคลใน

ครอบครัว

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง

     เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด
(KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๔8 



   6. ยุทธศาสตร์  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน กีฬาและนันทนาการ
       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการอุดหนุนส านักงาน อุดหนุนส านักงาน เพือ่อุดหนุนส านักงานวฒันธรรม 50,000 - - - - อุดหนุนส านักงาน ได้ด าเนินการอุดหนุน กองการศึกษา

วฒันธรรมจงัหวดัปราจนีบุรี วฒันธรรมจงัหวดัปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี วฒันธรรมจงัหวดั ส่วนราชการตามอ านาจ

เพือ่ด าเนินกิจกรรมโครงการ  ปราจนีบุรี หน้าที่

มาฆปูรศรีปราจนี

(เงินอุดหนุน)

7 โครงการอุดหนุนที่ท าการ  -อุดหนุนที่ท าการปกครอง เพือ่อุดหนุนงบประมาณให้ - 20,000        - - - จงัหวดัปราจนีบุรีได้จดั อุดหนุนงบประมาณให้ กองการศึกษา

ปกครองจงัหวดัปราจนีบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี เพือ่จดังาน ที่ท าการปกครองจงัหวดั งานโครงการงานแสง สี เสียงที่ท าการปกครองจงัหวดั

(โครงการงานแสง สี เสียง โครงการงานแสง สี เสียง ปราจนีบุรี เพือ่เป็นค่าใช้จา่ย "เจา้พระยาอภัยภูเบศร" ปราจนีบุรี

"เจา้พระยาอภัยภูเบศร") "เจา้พระยาอภัยภูเบศร" "เจา้พระยาอภัยภูเบศร"

(เงินอุดหนุน)

รวม 7  โครงการ   570,000     490,000 420,000 620,000 620,000

     เทศบาลต าบลเมอืงเก่า

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง

ที่

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล

ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๔9 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ  จ านวน  19  เครือง 710,400  -  -  -  - ส านักปลัด

เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดรับแขกหนัง  จ านวน  3  ชุด 46,500  -  -  -  - ส านักปลัด

เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

 และคุณลักษณะทีก่ าหนด

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดรับแขกไม้  จ านวน  2  ชุด 50,000  -  -  -  - ส านักปลัด

เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา  จ านวน 3   ชุด 25,500   -  -  -  - ส านักปลัด

เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑50 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้กระจก  2  บานเล่ือน  108,000  -  -  -  - ส านักปลัด

(18 ตู้) เทศบาล

 ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ติดต้ังตู้สาขา  (โทรศัพท)์   จ านวน  1  เคร่ือง 45,000  -  -  -  - ส านักปลัด

 ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่ เทศบาล

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารไม้  จ านวน  6 ตู้ 24,000  -  -  -  - ส านักปลัด

เทศบาล

 ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรศัพท์   จ านวน  18  เคร่ือง 18,000  -  -  -  - ส านักปลัด

เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑51 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน แท่นค ากล่าวรายงาน  จ านวน  3  ตัว 31,000  -  -  -  - ส านักปลัด

เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

 และคุณลักษณะทีก่ าหนด

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับขาว   จ านวน  6  ชุด 12,000  -  -  -  - ส านักปลัด

เทศบาล

 ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ  (รูปตัวโอ)  พร้อมเก้าอี้   จ านวน 1 ชุด 75,000   -  -  -  - ส านักปลัด

เทศบาล

 ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นวางหนังสือพิมพ์  จ านวน  1  ชุด 3,500  -  -  -  - ส านักปลัด

เทศบาล

 ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๕2 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จ านวน   4 ตู้  -  - 22,000  -  - ส านักปลัด

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่ เทศบาล

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก จ านวน 2 ตู้ 11,000 - - - - กองวชิาการและ

แผนงาน

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

15 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก จ านวน 2 ตู้ 12,000 - - - - กองวชิาการและ

แผนงาน

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

16 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ จ านวน 1 ตู้ 6,000 - - - - กองวชิาการและ

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่ แผนงาน

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

17 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก็บเอกสารแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น 40 ช่อง 12,000 - - - - กองวชิาการและ

จ านวน 2 ตู้ แผนงาน

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๕3 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารไม้ จ านวน 5 ตู้ 20,000 - - - - กองวชิาการและ

แผนงาน

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

19 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 8,000 - - - - กองวชิาการและ

จ านวน 2 ชุด แผนงาน

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

20 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล๊อคเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 1 ตู้ - 8,000 - - - กองวชิาการและ

แผนงาน

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด  

21 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ - 5,500 - - - กองวชิาการและ

แผนงาน

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด  

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๕4 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบบานเล่ือนกระจก จ านวน 2 ตู้ 11,000 - - - กองวชิาการและ

แผนงาน

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

23 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้ - 7,900 - - - กองวชิาการและ

แผนงาน

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

24 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -พาร์ทิชั่น แบบทึบ ขนาด  0.80 x 1.60 ม. - - 32,000 - - กองวชิาการและ

จ านวน 2 แผ่น แผนงาน

-จดัซ้ือพาร์ทิชั่น แบบกระจกลาย  ขนาด

0.80 x 1.60  ม. จ านวน 1 แผ่น

-จดัซ้ือพาร์ทิชั่น แบบกระจกลาย  ขนาด

1.00 x 1.60 ม. จ านวน 3 แผ่น

-เสาพาร์ทิชั่น (เสาจบ) จ านวน 4 ต้น

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๕5 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 ตัว - - 3,600 - - กองวชิาการและ

แผนงาน

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

26 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 15 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้ - - 5,500 - - กองวชิาการและ

แผนงาน

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

27 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารไม้ จ านวน 2 ตู้ 8,000 - - - - กองคลัง

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่ ( 2 ตู้)

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

28 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บานทึบ จ านวน 3 ตู้ 16,500 - - - - กองคลัง

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่ (3 ตู้)

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๕6 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นก็บแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น 40 ช่อง 6,000 - - - - กองคลัง

จ านวน 1 ตู้ (1 ตู้)

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

30 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ไมค์ส าหรับบันทึกเสียง จ านวน 1 ตัว - - 13,500 - - กองวชิาการ

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่ และแผนงาน

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

31 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV - - 27,500 - - กองวชิาการและ

จ านวน 1 เคร่ือง แผนงาน

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

32 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ 54,400  -  -  -  - ส านักปลัด

XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumes เทศบาล

จ านวน 1 เคร่ือง

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๕7 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

33 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 21,800  -  -  -  - ส านักปลัด

เส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

34 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  Mira Cast จ านวน 1 ชุด 1,000  -  -  -  - ส านักปลัด

เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาท้องถิ่น

และคุณลักษณะที่ก าหนด

35 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ล าโพงแนวต้ัง จ านว 6 ตัว 51,000  -  -  -  - ส านักปลัด

เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

36 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  Power amplifier ขนาด 500+500 50,000  -  -  -  - ส านักปลัด

watts จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๕8 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  Mixer  จ านวน 1 เคร่ือง 10,000  -  -  -  - ส านักปลัด

เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

38 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ไมค์ลอย จ านวน 3 ตัว 60,000  -  -  -  - ส านักปลัด

เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

39 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบSmart TV 53,000  -  -  -  - ส านักปลัด

ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

40 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จดัซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจติอล จ านวน 1 เคร่ือง 19,300  -  -  -  - ส านักปลัด

เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

งบประมาณ

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๕9 

แบบ ผ.03 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

41 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ซ้ือกล้องวดีีโอพร้อมอุปกรณ์ 26,160   -  -  -  - ส านักปลัด

 จ านวน 1 ชุด เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

42 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว 20,600  -  -  -  - ส านักปลัด

จ านวน 2 เคร่ือง (ใช้กบั cctv ดงเยน็และสามทหาร) เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

43 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูป (ดิจติอล) จ านวน 1 ตัว - - 35,000 - - กองวชิาการและ

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่ แผนงาน

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

44 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภ ณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เยน็ขนาด 9 คิว จ านวน 2 เคร่ือง 30,000  -  -  -  - ส านักปลัด

เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑60 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

45 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภ ณฑ์งานบ้านงานครัว ติดต้ังผ้าม่านภายในห้องท างานและห้องประชุม 370,000  -  -  -  - ส านักปลัด

หอประชุมของส านักงานเทศบาลต าบลเมืองเก่า เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาท้องถิ่น

และคุณลักษณะที่ก าหนด

46 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภ ณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ าไฟฟ้า จ านวน 2 ใบ 10,000  -  -  -  - ส านักปลัด

เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

47 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภ ณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ท าน้ าร้อนน้ าเยน็ จ านวน 1 เคร่ือง 6,500 - - - - กองวชิาการและ

แผนงาน

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

48 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภ ณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ าไฟฟ้า - - 6,500 - - กองวชิาการและ

ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 6.5 ลิตร จ านวน 1 ถัง แผนงาน

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑61 

แบบ ผ.03 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

49 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ขนิดเลเซอร์หรือชนิด LED  - 23,700  -  -  - ส านักปลัด

 ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้าต่อนาท)ี เทศบาล

จ านวน  3 เคร่ือง

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

50 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 44,000 44,000  -  - ส านักปลัด

ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ( 2 เคร่ือง) ( 2 เคร่ือง) เทศบาล

จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

51 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  -   - 12,900  -  - ส านักปลัด

 (Ink Tank Printer)  จ านวน 3 เคร่ือง) ( 3 เคร่ือง) เทศบาล

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

52 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  -  - 5,000  -  - ส านักปลัด

จ านวน 2 เคร่ือง (2 เคร่ือง) เทศบาล

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ (ส านักงาน)

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๖2 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

53 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 2,100 4,200  -  -  - ส านักปลัด

(Smart Card Reader) (3 เคร่ือง) (6 เคร่ือง) เทศบาล

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด  กระทรงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

54 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (หน้าจอ 16,000 - - - - กองวชิาการและ

ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน  1 เคร่ือง แผนงาน

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐฏจิและสังคม

55 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 8,600 - - - กองวชิาการและ

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 2 เคร่ือง แผนงาน

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐฏจิและสังคม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

บัญชคีรุภัณฑ์
แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๖3 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

56 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ - 2,800 - - - กองวชิาการและ

(Smart Card Reader) จ านวน 4 เคร่ือง แผนงาน

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐฏจิและสังคม

57 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส าหรับงานประมวลผล   -  - ๒๒,๐๐๐   -  - กองวชิาการและ

จ านวน 1 ชุด แผนงาน

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

58 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง - - 4,300 - - กองวชิาการและ

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง แผนงาน

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐฏจิและสังคม

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๖4 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

59 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,600 - 2,500 - - กองวชิาการและ

(2 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) แผนงาน

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐฏจิและสังคม

60 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 16,000 - - - - กองคลัง

(จอขนาดไม่น้อยกวา่19 นิ้ว )  จ านวน 1 เคร่ือง

 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

61 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED  สี 12,000 - - - 12,000 กองคลัง

แบบ Network (1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง)

 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๖5 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

62 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง - 8,600 - - - กองคลัง

ถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (2 เคร่ือง)

จ านวน 2 เคร่ือง

 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

63 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ ประมวลผลแบบที่ 1 - - 22,000 22,000 22,000 กองคลัง

(จอขนาดไม่น้อยกวา่19 นิ้ว )  (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

64 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ 2 - - 30,000 - - กองคลัง

(จอขนาดไม่น้อยกวา่19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง (1 เคร่ือง)

 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๖6 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

65 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวด า - - 17,800 8,900 8,900 กองคลัง

Network แบบที่ 1 (2 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

66 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,800 - 5,000 2,500 2,500 กองคลัง

(1 เคร่ือง) (2 เคร่ือง) (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

67 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดก าลังเคร่ืองยนต์   - 70,000  - 70,000  - ส านักปลัด

 2  แรงม้า แผ่นบังคับบาร์ยาว 18  นิ้ว  ( 2 เคร่ือง) ( 2 เคร่ือง) เทศบาล

จ านวน 1 เคร่ือง (งานป้องกัน)

เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ขนาดเคร่ืองยนต์เบนซิน 

 2  จงัหวะ   5.3  แรงม้า แผ่นบังคับบาร์ยาว 

 25  นิ้ว  จ านวน  1  เคร่ือง

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 167 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

68 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  ชนิดเครือข่าย  - 65,000  -  - ส านักปลัด

(ชุมชนบ้านนางเลง) แบบมุมมองคงที่  ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (2 เคร่ือง) เทศบาล

ชุมชนบ้านนางเลง  จ านวน 2 เคร่ือง (งานป้องกัน)

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด  กระทรงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

69 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  ชนิดเครือข่าย  -  - 64,000  -  - ส านักปลัด

(ชุมชนบ้านไผ่) แบบมุมมองคงที่  ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร เทศบาล

จ านวน 2 เคร่ือง

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด  กระทรงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

70 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  ชนิดเครือข่าย  -  - 64,000  -  - ส านักปลัด

(ชุมชนนครกบินทร์) แบบมุมมองคงที่  ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร เทศบาล

จ านวน 2  เคร่ือง

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด  กระทรงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

 โทรทัศน์ LED  ขนาด  32 นิ้ว  จ านวน 1 เคร่ือง 9,500

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๖8 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

71 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  ชนิดเครือข่าย  -  - 128,000  -  - ส านักปลัด

(ชุมชนบ้านรุ่งเจริญ) แบบมุมมองคงที่  ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร เทศบาล

จ านวน 4 เคร่ือง

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด  กระทรงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

72 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  ชนิดเครือข่าย  -  - 160,000  -  - ส านักปลัด

(ชุมชนบ้านเมืองใหม)่ แบบมุมมองคงที่  ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร เทศบาล

จ านวน 5 เคร่ือง

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด  กระทรงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

73 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 429,000  -  -  -  - ส านักปลัด

แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร เทศบาล

จ านวน 13 เคร่ือง (งานป้องกัน)

(ชุมชนนครกบินทร์ 4 ชุด,ชุมชนดงเยน็ 9 จดุ)

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด  กระทรงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๖9 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

74 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 24,000  -  -  -  - ส านักปลัด

 แบบ 8 ช่อง  จ านวน  1  ชุด เทศบาล

(ชุมชนสามทหาร) (งานป้องกัน)

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด  กระทรงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

75 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  64,000  -  -  -  - ส านักปลัด

แบบ 16  ช่อง   จ านวน 1  ชุด เทศบาล

(ชุมชนบ้านดงเยน็) (งานป้องกัน)

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้อง

 โทรทัศน์วงจรปิด  กระทรงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

76 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง หัวฉีดน้ าแบบปรับม่านน้ าละเอียด 56,000  -  -  -  - ส านักปลัด

จ านวน 2 หัว เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

 และคุณลักษณะทีก่ าหนด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑70 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

77 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง เคร่ืองช่วยหายใจ (SCBR) แบบสะพายหลัง  -  -  - 250,000  - ส านักปลัด

 จ านวน 2 ชุด เทศบาล

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

78 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง สายดับเพลิง ขนาด  1  1/2 "  จ านวน  5 เส้น  -  -  - 40,000  - ส านักปลัด

เทศบาล

 ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

79 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง สายดับเพลิง ขนาด  2 1/2 "  จ านวน  5 เส้น  -  -  - 50,000  - ส านักปลัด

เทศบาล

 ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

80 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด  1  KVA 34,800  -  -  -  - ส านักปลัด

จ านวน 6 เคร่ือง   (ใช้ในงานส านักงานทั่วไป) เทศบาล

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

 คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑71 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

81 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500  -  -  -  - ส านักปลัด

(1 เคร่ือง) เทศบาล

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ (cctv ดงเยน็) (งานป้องกัน)

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

82 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารไม้  จ านวน  2 ตู้  8,000 - - - - กองการศึกษา

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

83 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก 16,000 - - - - กองการศึกษา

จ านวน 2 ตัว

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาท้องถิ่น

และคุณลักษณะที่ก าหนด  

84 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน จ านวน 2 ตัว 6,000 - - - - กองการศึกษา

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาท้องถิ่น

และคุณลักษณะที่ก าหนด  

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๗2 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

85 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะรับประทานอาหารเด็ก จ านวน 4 ตัว 30000 30000 16,000 16000 - กองการศึกษา

ขนาด 60 x 240 x 30 เซนติเมตร

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาท้องถิ่น

และคุณลักษณะที่ก าหนด  

86 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้นั่งรับประทานอาหารเด็ก จ านวน 8 ตัว - - 16,000 16000 - กองการศึกษา

ขนาด 30 x 240 x 30 เซนติเมตร

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาท้องถิ่น

และคุณลักษณะที่ก าหนด  

87 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง - - 51,000 - - กองการศึกษา

ขนาด 12,000 บีทีย ูจ านวน 3 เคร่ือง (3 เคร่ือง)

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาท้องถิ่น

และคุณลักษณะที่ก าหนด  

88 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง - - 112,000 - - กองการศึกษา

ขนาด 24,000 บีทีย ูจ านวน 4 เคร่ือง

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาท้องถิ่น

และคุณลักษณะที่ก าหนด  

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๗3 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

89 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ - 17,000 - - - กองการศึกษา

หรือชนิด LED สี จ านวน 1 เคร่ือง 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

90 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 100,000 100,000 12,900 - - กองการศึกษา

(Ink Tank Printer)  จ านวน  3  เคร่ือง  ( 3 เคร่ือง)

 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๗4 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๙๑ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐  - กองการศึกษา

-ม้าหมุนวงมาลัย 6 ที่นั่ง จ านวน 1 ตัว

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

๙๒ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก  -  - ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐  - กองการศึกษา

-ถังลอดกระดานล่ืนหน้าการ์ตูน  จ านวน 1 ตัว

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

๙๓ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก  -  - ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐  - กองการศึกษา

-โยกเยกเรือบก  จ านวน 1 ตัว

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๗5 

แบบ ผ.03 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

94 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จ านวน  ๒ ตู้   - ๑๑,๐๐๐  -   -  - กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่  

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

๙๕ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ ๔ ล้ินชัก จ านวน  ๑ ตู้  - ๗,๙๐๐  -   -  - กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่  

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

๙๖ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน ขาเหล็ก จ านวน 1 ตัว   -  - 3,200   -  - กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

๙๗ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์  จ านวน 3 ตัว   -  - 10,800   -  - กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

๙๘ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็ก พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว   -  - 8,000   -  - กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๗6 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๙๙ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -พาทิชั่นแบบคร่ึงกระจกขัดลายไม้ ขนาด  -   - ๒๐,๐๐๐  -   - กองสาธารณสุข

ไม่น้อยกวา่ 100x5.5x120 ซม. จ านวน  3 แผ่น และส่ิงแวดล้อม

-ขารองต้ังพาทิชั่น จ านวน 4 ตัว

- เสาต้ังพาร์ทิชั่น สูง 120 ซม จ านวน 1 เสา

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

100 สาธาณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์บรรทุกขยะ จ านวน  1 คัน 2,400,000 - - - - กองสาธารณสุข

และขนส่ง และส่ิงแวดล้อม

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาท้องถิ่น

และคุณลักษณะที่ก าหนด

101 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควนั  จ านวน 1 เคร่ือง 120,000        - - 60,000 60,000 กองสาธารณสุข

( 2 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) และส่ิงแวดล้อม

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่  

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

๑๐๒ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ คร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ๓๕,๐๐๐   -   -  -      - กองสาธารณสุข

ส าหรับรถประชาสัมพันธเ์คล่ือนที่ จ านวน 1 ชุด และส่ิงแวดล้อม

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด   -

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

บัญชคีรุภัณฑ์
แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๗7 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๐๓ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เคร่ืองบันทึกเสียงชนิดพกพา  จ านวน 1 ชุด   - ๓๐,๐๐๐   -  -      - กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

๑๐๔ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐  - กองสาธารณสุข

( 3 เคร่ือง) ( 5 เคร่ือง) (5 เคร่ือง) และส่ิงแวดล้อม

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

105 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด  1 KVA ๑๑,๖๐๐   -   -   -  - กองสาธารณสุข

จ านวน  2 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

106 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ๒๔,๐๐๐  -  -   -  - กองสาธารณสุข

แบบ Network จ านวน 2 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๗8 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๐๗ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน ๓๒,๐๐๐  - ๑๗,๐๐๐   -  - กองสาธารณสุข

(หน้าจอไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) (2 เคร่ือง) ( 1 เคร่ือง) และส่ิงแวดล้อม

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

108 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส าหรับงานส านักงาน   -  - ๑๖,๐๐๐   -  - กองสาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง ( 1 เคร่ือง) และส่ิงแวดล้อม

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

109 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม   -  - ๘,๐๐๐   -  - กองสาธารณสุข

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

110 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๒,๕๐๐   - ๕,๐๐๐   -  - กองสาธารณสุข

(1 เคร่ือง) ( 2 เคร่ือง) และส่ิงแวดล้อม

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่นเศรษฐกจิและสังคม

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๗9 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

111 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 4 ตู้ - 22,000 - - - กองช่าง

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาท้องถิ่น

และคุณลักษณะที่ก าหนด

112 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบบานเล่ือนกระจก จ านวน 2 ตู้ - 11,000 - - - กองช่าง

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาท้องถิ่น

และคุณลักษณะที่ก าหนด

113 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ติดผนัง - - 28,000 - - กองช่าง

ขนาดไม่ต่ ากวา่ 24,000 บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

114 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พาร์ทิชั่น แบบกระจกลาย - - 88,650 - - กองช่าง

ขนาด  100 x 160 ซม. พร้อมเสาต่อข้าง

จ านวน 17 ชุด

เสาจบพาร์ทิชั่น  จ านวน 10 ต้น

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑80 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

115 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์กระเช้า  จ านวน  1 คัน - 2,600,000 - - - กองช่าง

และขนส่ง

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาท้องถิ่น

และคุณลักษณะที่ก าหนด

116 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง   จ านวน 2 เคร่ือง 19,000 - - - - กองช่าง

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาท้องถิ่น

และคุณลักษณะที่ก าหนด

117 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ ล้อวดัระยะทางแบบดิจติอล 10,000 - - - - กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาท้องถิ่น

และคุณลักษณะที่ก าหนด

118 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก - - 9,000            - - กองช่าง

ยาว 5 เมตร จ านวน 3 อัน

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาท้องถิ่น

และคุณลักษณะที่ก าหนด

119 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีด า 15,000 - - - - กองช่าง

ขนิด Network แบบที่ 2 จ านวน  1  เคร่ือง

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑81 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

120 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล - 60,000 - - - กองช่าง

แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) 

จ านวน 2 เครือ่ง

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

121 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึ  ( Tank Printer) - 7,100 - - - กองช่าง

ส าหรับกระดาษ A 3 จ านวน 1  เคร่ือง

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

122 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึ พร้อมติดต้ังถงัหมกึ - 4,300 - - - กองช่าง

พิมพ์ (Inkjet Tank Printer) 

จ านวน 1 เครือง่

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

123 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - - 10,000 - - กองช่าง

จ านวน   4  เคร่ือง ( 4 เคร่ือง)

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑82 



หน่วยงาน

แผนงาน หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

124 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค - - 22,000 - - กองช่าง

งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง ( 1 เคร่ือง)

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

125 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  - - 22,000 - - กองช่าง

(คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ) จ านวน  1  เคร่ือง ( 1 เคร่ือง)

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

126 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร๊ินเตอร์ มลัติฟังกช์ั่นองิค์เจท็ - - 200,000 - - กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง

ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์หรือราคาท้องถิน่

และคุณลักษณะทีก่ าหนด

5,614,660   3,251,000   1,472,150   645,400     105,400     

งบประมาณ

รวม

เทศบาลต าบลเมอืงเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑๘3 

แบบ ผ.03 



                                                                                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
                                                                                                               เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

 
 

ส่วนที่ ๔ 
 

 
 
 
 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)                   
พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดย
น ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่ วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 

 
 

 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

184 
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                                                                                                               เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

 
 

 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact)  โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact)  โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น า ไปสู่ ก า ร จั ดท า โ ค ร งก าร พัฒนาท้ อ งถิ่ น โ ดย ใช้  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

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

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) 

1)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

            

รวม 9 8,762,000 25 50,309,000 28 52,400,100 30 31,532,000 17 14,730,000 109 157,733,100 
2)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและการศึกษา 

            

รวม 72 15,736,000 78 16,797,000 78 15,419,000 79 16,967,600 78 16,810,000 385 81,729,600 
3)ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

            

รวม 10 1,420,000 10 1,470,000 9 1,390,000 9 1,030,000 9 1,030,000 47 6,340,000 
4)ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองและองค์กร 

            

รวม 9 1,857,000 10 2,847,000 10 3,017,000 10 2,917,000 9 2,767,000 48 13,405,000 
5)ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            

รวม 4 2,830,000 7 2,990,000 8 3,290,000 5 2,690,000 6 2,890,000 30 14,690,000 
6)ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและ
นันทนาการ 

            

รวม 5 570,000 5 490,000 4 420,000 4 620,000 4 620,000 22 2,720,000 
รวมทั้งสิ้น 109 31,175,000 135 74,903,000 137 75,936,100 137 55,756,600 123 38,847,000 641 279,617,700 
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      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 

4.4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. การด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการด าเนินการที่มีกระบวนการ

หลายขั้นตอน  มีความหลากหลายและเชื่อมโยงในหลายหน่วยงาน ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผลรวดเร็วตามท่ีคาดหวัง 
 2. ปัญหาความต้องการในการแก้ไขมี่จ านวนมาก แต่งบประมาณมีจ ากัด ท าให้ไม่ได้รับการ

ตอบสนองทันต่อความต้องการของประชาชน  ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย 
 3. ข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้ และต้องใช้

ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา อาจท าให้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด 
  4. ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง    

วาตภัย น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  5. ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิด
โรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  6 ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  มีหนี้สินเยอะ รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง  
แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน 
ซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน การจ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้  
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของรัฐบาล เพ่ือสร้างช่องทางเพ่ิมรายได้ เช่น การจัดตั้งตลาดประชารัฐ 

  7. ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังพบ
รายงานผู้เสพยาเสพติด  เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การ
ให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 

  8. ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 
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สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการ
ก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

4.4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   1.  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม 
การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้   จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   2. ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
   3.  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชน  มีความ
พึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการทิ้งขยะไม่เป็นที่ การรณรงค์      
คัดแยกขยะจากต้นทางหรือครัวเรือน เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น การเผาหญ้า เผาขยะ  การเลี้ยงสัตว์ วัว  
ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

197 



                                                                                                                                     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
                                                                                                               เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

 
 

 
 

โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจ าปี 2561 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 

(บาท) 
1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติและประดับไฟราว 

ในวันส าคัญต่างๆ บริเวณสี่แยกสามทหาร 
450,000 

2 โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณหน้าศูนย์สงเคราะห์ชุมชนบ้านดงเย็น 49,500 
3 โครงการปรังปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์สงเคราะห์ชุมชนบ้านเหล่าหลวง 95,500 
4 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์สงเคราะห์ชุมชนบ้านเมืองใหม่ 78,900 
5 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 
6 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกบินทร์บุรี) 400,000 
7 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,150,000 
8 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 2,112,000 
9 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000 

10 ส ารองจ่าย (สาธารณภัย) 283,108 
11 เงินส าทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 160,000 
12 โครงการจ้างเหมาคนท าความสะอาดศูนย์การเรียนรู้เทศบาลต าบลเมืองเก่า 110,000 
13 โครงการจ้างเหมายามศูนย์การเรียนรู้เทศบาลต าบลเมืองเก่า 120,000 
14 โครงการจ้างเหมายามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองเก่า 120,000 
15 โครงการอุ่นไอรักสายสัมพันธ์ครอบครัว 150,000 
16 โครงการค่ายเยาวชน ค่ายเรียนรู้ 160,000 
17 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 150,000 
18 โครงการ  KID ดี ไม่มีปัญหา 50,000 
19 ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กไทยเจริญวัยด้วยคุณภาพ 50,000 
20 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก ศพด. 455,700 
21 ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. 158,100 
22 อาหารเสริม (นม) 779,892 
23 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุนส าหรับค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตพ้ืนที่) 1,256,000 
24 โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 60,000 
25 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 200,000 
26 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 100,000 
27 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 40,000 
28 โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 50,000 
29 โครงการรักษ์ชุมชนรักษ์สะอาดและปลอดขยะ 150,000 
30 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 180,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

31 โครงการอนามัยโรงเรียน 20,000 
32 โครงการอาหารปลอดภัย 170,000 
33 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 20,000 
34 โครงการจัดงานวันเทศบาล 30,000 
35 โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกบินทร์บุรี 50,000 
36 โครงการจัดท าวารสารรายงานผลการด าเนินงานของเทศบาล 40,000 
37 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ทบทวน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของ อปพร. 
300,000 

38 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพ่ือน าเข้าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา 10,000 
39 โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 50,000 
40 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 60,000 
41 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน

ครอบครัว 
70,000 

42 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของบทบาทสตรี 120,000 
43 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 80,000 
44 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดภายในและภายนอกอาคารส านักงานเทศบาล

ต าบลเมืองเก่า 
276,000 

45 โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติหรืองานรัฐพิธีต่างๆ 650,000 
46 พิธีเปิดอาคาร (หลังใหม่) ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองเก่า 60,000 
47 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล 20,000 
48 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 70,000 
49 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 25,000 
50 โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงฝังกลบบ่อก าจัดขยะเทศบาล 500,000 
51 โครงการจ้างเหมาเอกชนท าความสะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยก

สามทหารและในเขตเทศบาล 
1,800,000 

52 โครงการจ้างเหมาเอกชนด าเนินการก าจัดวัชพืช/ผักตบชวา ในบริเวณ 
หนองปลาแขยง 

300,000 

53 โครงการจ้างเหมาเอกชนลอกท่อระบายน้ า/รางระบายน้ า 300,000 
54 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์การปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 30,000 
55 อุดหนุนส่วนราชการ 50,000 
56 โครงการแข่งขันกีฬาหรือนันทนาการเพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 100,000 
57 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 150,000 
58 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 250,000 

 

199 


