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ค าน า 
เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่ วนต าบล       
บุพราหมณ์  จึงต้องด าเนินการจึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ได้  โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  
ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  ในคราวประชุม  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  ๑/
๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และด าเนินการประกาศใช้
ต่อไป   
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              (นายธัญญา แสงสวรรค์) 

                                           ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ 
                                วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส่วนที่ 1 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.ด้านกายภาพ 
     1.1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 672 หมู่ที่ 1 ถนนนครราชสีมา -ฉะเชิงเทรา 
(ถนน 304) ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
ห่างจากตัวอ าเภอนาดี ประมาณ 36 กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 95 กิโลเมตร ได้รับการยกฐานะจาก
สภาต าบลเป็นองค์การริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539  องค์การบริหารส่วนต าบล
บุพราหมณ์ มีเนื้อที่ประมาณ  406   ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 253,750  ไร่ 

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ      ต าบลศาลเจ้าพ่อ         อ าเภอวังน้ าเขียว   จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต้           ติดต่อกับ      ต าบลทุ่งโพธิ์              อ าเภอนาดี        จังหวัดปราจีนบุรี  

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ      ต าบลครบุรี               อ าเภอครบุรี         จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ      ต าบลนาดี, ต าบลส าพันตา  อ าเภอนาดี      จังหวัดปราจีนบุรี 

แผนที่ต าบลบุพราหมณ์ 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 เป็นภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน มียอดเขาสูงที่สุด คือ เขาละมั่ง สูงประมาณ 992 เมตร มีหุบเขาตาม
ธรรมชาติ เหว และน้ าตก เป็นแหล่งก าเนิดของแม่น้ ามูล และแม่น้ าบางปะกง ในบริเวณที่ท าการอุทยานแห่งชาติ 
ท้องที่ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มีพรรณไม้เฉพาะถิ่น คือ ต้นลาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นป่าลานผืนสุดท้ายที่
สมบูรณ์และสวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

มีลักษณะทางภูมิประเทศและที่ตั้งเป็นที่ราบเชิงเขาตั้งอยู่ในเขตอ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีประวัติ
ความเป็นมาที่น่าสนใจคือ แต่เดิมต าบลบุพราหมณ์ เคยเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นตรงต่อต าบลทุ่งโพธิ์ และด้วยเหตุผล
ทางด้านการปกครองเมื่อราวปี พ.ศ. 2522  ได้แยกตัวออกมาจัดตั้งเป็นต าบลบุพราหมณ์ในปัจจุบัน และยกฐาน
ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์เมื่อ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอนา
ดีไปทางทิศเหนือมีระยะทางโดยประมาณ 36 กิโลเมตร ฮ่อมล้อมด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและมีทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ภูเขา ล าธาร ป่าไม้ แร่ และสัตว์ป่า เป็นต้น 
 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ (โอโซนอันดับ 7 ของโลก) 

มีสภาพอากาศที่แห้งแล้งและชุ่มชื้นสลับกันแบบฝนเมืองร้อน ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม 3 ฤดู 
คือ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม - เดือนมกราคม 
 ฤดูกาลประกอบด้วย 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนของทุกปี บางปีอาจเลื่อนมา
จนถึงพฤษภาคม ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ของทุกปี บางปีอาจเลื่อนมาจนถึงเดือนตุลาคม         
ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม ของทุกปี แต่ทั้งนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
1.4 ลักษณะของดิน 
 เป็นดินร่วนและดินทราย  
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ มีจ านวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ จ านวน 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น หมายเหตุ 
1 บ้านทับลาน               นายช านาญ  จิตรสมาน       1.นายเสนอ  เจริญราษฎร์ 

2.นายเพียร  นาแล 
 

2 บ้านขุนศรี                 จ.ส.อ.วงค์ทอง  จันกง  1.นายสมจิตร์  กัลลา 
2.นางสาวยุพิน  มาลัย 

 

3 บ้านบุพราหมณ์               นางคณิศร  เจียมผักแว่น          1.นายโสริยา  สิงห์เคน 
2.นายสงกรานต์  ป้องหอม 

 

4 บ้าน กม. 80         นายวิโรจน์  ใจตรง 
(ก านันต าบลบุพราหมณ์)         

1.นายประโยชน์  ช่างไม้ 
2.นายฉลอง  แย้มจันทึก 

 

5 บ้านวังมืด              นายดอม  จามจังหรีด          1.นายสมครบ  สุมะหิงพันธุ์ 
2.นายจารุวัฒน์  ลักษณะพรมราช 

 

6 บ้านวังขอนแดง    นายอุไร  แจ้งอรุณ         1.นายสุวัฒน์  กองธรรม  
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2.นายดาว  ช่อทองสุวรรณ์ 
7 บ้านวังหิน         นายวรรณรภย์  สุวรรณสุข       1.นางสมหมาย  พิมรัตน์ 

2.นายธนวัฒน์ บุตรดีวงษ์ 
 

8 บ้านวังใหม่ นายศักดิ์ดา  หงษ์สา 1.นายกฤติ  อาบพรมราช 
2.นายมนนต์ชัย  ประชุมชน 

 

9 บ้านแสนสุข นายสมพงษ์ สิมศรี 1.นายมานพ  นาทสูงเนิน 
2.นายสุนทร  ปั้งจันอัด 

 

10 บ้านทับลานใน นางสาวอ าไพ  ดีเลิศ 1.นายสวงค์   ฉิมก่ิง 
2.นายธนนท์  ทานกิ่ง 

 

 
2.2 การเลือกตั้ง 
แบ่งออกเป็น 10 เขตเลือกตั้ง………มีสมาชิกทั้งหมดจ านวน 20 คน.........…….…………………………………………….. 

3.ประชากร 

3.1....ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)... 

3.2....ช่วงอายุและจ านวนประชากร.....ประชากรและครัวเรือน 

ประชากรต าบลบุพราหมณ์ มีจ านวนประชากร  9,106 คน แยกเป็น/ชาย  4,511 คน/หญิง  4,595 คน 
จ านวนครัวเรือน   3,397 ครัวเรือน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย 22.42 คน /ตร.กม)............................. 

ประชากรแยกตามช่วงอายุ 

 ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม หมายเหตุ 
 น้อยกว่า 1 ปี 38 39 77  
 1-9 ปี 563 468 1,031  
 10-19 619 619 1,238  
 20-29 640 659 1,299  
 30-39 745 760 1,505  
 40-49 727 760 1,487  
 50-59 576 609 1,185  
 60-69 346 339 685  
 70-79 175 205 380  
 80-89 63 96 159  
 90-99 11 18 29  
 100 ขึ้นไป 1 - 1  
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 
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  แยกออกเป็นรายหมู่บ้านได้ ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
ประชากร 

(คน) 

จ านวน
หลังคาเรือน 

 จ านวน
พื้นที่ (ไร่) 

หมู่ที่  1    บ้านทับลาน 784 782 1,566 666  
หมู่ที่  2    บ้านขุนศรี 527 521 1,048 338  
หมู่ที่  3    บ้านบุพราหมณ์ 482 473 955 294  
หมู่ที่  4    บ้าน กม.80 278 300 578 313  
หมู่ที่  5    บ้านวังมืด 418 421 839 293  
หมู่ที่  6   บ้านวังขอนแดง 369 390 759 373  
หมู่ที่  7    บ้านวังหิน 562 587 1,149 337  
หมู่ที่  8 บ้านวังใหม่ 526 530 1,056 317  
หมู่ที่  9 บ้านแสนสุข 215 217 432 202  
หมู่ที่ 10  บ้านทับลานใน 350 374 724 264  
 รวม 4,511 4,595 9,106 3,397  

หมายเหตุ   ข้อมูล ณ  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

 ที่มา : ทะเบียนราษฎร อ าเภอนาดี 

4.สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา......โรงเรียนขยายโอกาสจ านวน 2 โรง (มัธยมศึกษา) และโรงเรียนประถมศึกษา 4 โรง........ 

4.2 สาธารณสุข.......รพ.สต.จ านวน 3 แห่ง......... 

4.3 อาชญากรรม...........สถานีต ารวจภูธรวังขอนแดง และหน่วยบริการต ารวจทางหลวงนาดี.................... 

4.4 ยาเสพติด...........-................. 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

การสังคมสงเคราะห์....ผู้สูงอายุ.... ผู้พิการ.... ผู้ป่วยเอดส์ 
 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทับลาน รับผิดชอบ หมู่ที่ 1,6,10 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขุนศรี รับผิดชอบ หมู่ที่  3,2,7 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน กม.80 รับผิดชอบ หมู่ที่ 5,4,8,9 
 จ านวนผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

              ปีงบประมาณ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี  2560 ปี 2561 หมายเหตุ 
1 จ านวนผู้สูงอาย ุ(คน) 904 988  985  1,051 1,079 รวมทั้งต าบล 
2 จ านวนผู้พิการ (คน) 87 213  201 239 254 รวมทั้งต าบล 
3 จ านวนผู้ป่วยเอดส์ (คน) 12 12 12 21 21 รวมทั้งต าบล 

รวม 1,003 1,213 1,194 1,311 1,354  
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5.ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก ทางน้ า ทางราง ฯลฯ) 

 -มีถนนทางหลวง 304 กบินทร์บุรี-ปักธงชัยผ่านเป็นถนนสายหลัก 

5.2 การไฟฟ้า 

 -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนาดีให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ 

5.3 การประปา 

 -มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่ 

5.4 โทรศัพท์............ 

 -มีเสาส่งสัญญาณครอบคลุมพ้ืนที่............ 

5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  -ที่ท าการไปรษณีย์เอกชน 1 แห่ง........... 

6.ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร.......ปลูกข้าว/ท าไรมันส าปะหลัง/ไผ่ตรง/ปลูกขมิ้น/ทุเรียน/เงาะ/ 
6.2 การประมง..........-................... 

6.3 การปศุสัตว์.......มีกลุ่มเลี้ยงโคจ านวน 3 กลุ่ม................. 

6.4 การบริการ...............-........ 

6.5 การท่องเที่ยว.....มีอุทยานแห่งชาติทับลาน และเดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน....... 

6.6 อุตสาหกรรม.....-.................. 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ.........กลุ่มจักสานใบลาน กลุ่มดอกไม้จันทร์.............. 

6.8 แรงงาน.........-........................ 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา.......พุธ...................... 

7.2 ประเพณี และงานประจ าปี.....ประเพณีลอยกระทง ............ 

7.3 ภูมิปัญหาท้องถิ่น ภาษาถิ่น……-…………. 

7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก......เครื่องจักสานจากใบลาน............ 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า….แหล่งน้ าธรรมชาติในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารของแม่น้ า
ปราจีน (แม่น้ าบางปะกง) และมีแหล่งน้ าธรรมชาติ  อ่างเก็บน้ าทับลาน คลองล าพญาธารไหลผ่าน  

8.2 ป่าไม้ ลักษณะของป่าไม้………………………………………….. 
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 อุทยานแห่งชาติทับลานมีสังคมพืชที่จัดเป็นป่าลุ่มต่ าที่มีความสมบูรณ์มาก หากพิจารณาตามประเภทของ
ป่าแล้วสามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น เบญจพรรณ และป่าเต็งรัง จัดเป็นสังคมพืชที่มี
การซ้อนทับกันของลักษณะทางนิเวศวิทยาของป่าภาคกลางกับนิเวศวิทยาของป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าชุมชุม เป็นพื้นที่ท่ีมีต้นลานขึ้นกระจายในพ้ืนที่อย่างหนาแน่น ได้แก่ 
บริเวณบ้านทับลาน บ้านขุนศรี บ้านบุพราหมณ์ และบ้านวังมืด จึงได้ชื่อว่าป่าลานผืนสุดท้ายที่สมบูรณ์และ
สวยงามที่สุดของประเทศไทย ซึ่งต้นลานจัดเป็นไม้ตระกูลปาล์ม เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง    
ล าต้นตรงและแข็ง ภายในเนื้อเป็นเส้นใย มีใบอ่อนรอบล าต้นเป็นชั้น ๆ ก้านใบยาวประมาณ 3 - 4 เมตร หนึ่งก้าน
มีหนึ่งใบ ใบกว้างประมาณ 2 - 3 เมตร จนมีค าสอนในอดีตกาลว่า "ใครที่ชอบตีพ่อแม่ ตายไปมือจะใหญ่เท่าใบ
ลาน" ล าต้นสูงประมาณ 10-26 เมตร มีลักษณะพิเศษหลายอย่าง เช่น เป็นต้นไม้ที่มีอายุขัยประมาณ 60-80ปี 
เมื่อต้นแก่ก็จะออกดอกและผล ดอกมีสีขาว ซึ่งต้นลานจะออกดอกเพียงครั้งเดียว และเมื่อออกดอกก็หมายความ
ว่าต้นลานจะต้องตาย เมื่อเมล็ดร่วงหล่น ต้นลานก็จะเริ่มเหี่ยวเฉา และเหี่ยวแห้งตายลงในที่สุด 

8.3 ภูเขา………..มีลักษณะสูงชัน หินปนทราย  

8.4 ทรัพยากรที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.........ต้นลาน.............(ต้นลานจัดเป็นไม้ตระกูลปาล์ม) เป็น
ไม้ประจ าถิ่น 

9.อ่ืนๆ............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 



 

๗ 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 
 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให๎รัฐพึงจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช๎เป็นกรอบในการจัดท าแผนตํางๆให๎สอดคล๎อง
และบูรณาการกันเพ่ือให๎เกิดเป็นพลังผลักดันรํวมกันไปสูํเปูาหมายดังกลําว โดยให๎เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
วําด๎วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และตํอมาได๎มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนทุกภาค
สํวนด าเนินการให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให๎เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านตํางๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด๎วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการ
สร๎างความสามารถในการแขํงขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่ งแวดล๎อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได๎จัด
ให๎มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องอยํางกว๎างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล๎ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องน าไปสูํการปฏิบัติเพ่ือให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทั ศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชํวงเวลาดังกลําว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต๎นมาไดส๎ํงผลให๎ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได๎รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลาง ในด๎านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสํงผลให๎ประเทศไทยหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศยากจน และในด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ประเทศไทยมี
ข๎อได๎เปรียบในความหลากหลายเชิงนเิวศ อยํางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท๎าทายตอํการพัฒนาที่ส าคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร๎อยละ ๓.๙ ถือวําอยูํในระดับต่ ากวําศักยภาพ เมื่อ
เทียบกับร๎อยละ ๖.๐ ตอํปีในชํวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผํานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



 

๘ 
 

ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไมํฟ้ืนตัวได๎เต็มที่โครงสร๎างเศรษฐกิจไทยที่ยังไมํ
สามารถขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข๎ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไมํสอดคล๎องกับความต๎องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัยยังคงเป็นปัจจัยท๎า
ทายส าคัญตํอการพัฒนาประเทศ แม๎วําการเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร๎างพ้ืนฐานตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แตํยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให๎บริการที่มีมาตรฐานแตกตํางกันระหวํางพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให๎
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด๎านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท๎า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให๎ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้นและแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ าอยํางยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช๎ และการรักษาทรัพยากรอยํางบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผํานมายังขาดความชัดเจน สํงผลให๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช๎อยํางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยํางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกลําวข๎างต๎นมีสาเหตุสํวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตํอเนื่องและความยืดหยุํนในการตอบสนองตํอความต๎องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต๎องเสริมสร๎างให๎เกิดความ
เข๎มแข็ง ลดความขัดแย๎งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไมํเสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสํงเสริม
คนในชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให๎เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรที่มีสัดสํวนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให๎
การพัฒนาประเทศในมิติตําง ๆ มีความท๎าทายมากขึ้น ทั้งในสํวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท๎าทายตํอ
การขับเคลื่อนประเทศไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม๎วําประเทศไทยจะมีต าแหนํงที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสูํเอเชีย แตํการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ๎านหลายประเทศ ท าให๎ปัญหาด๎านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎านยังคงเป็นความท๎าทายด๎านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต๎องให๎
ความส าคัญกับปัญหาด๎านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ๎อน ละเอียดอํอน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท๎าทายตํอการสร๎างบรรยากาศความไว๎วางใจระหวํางรัฐกับประชาชนและระหวํางประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร๎างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสูํการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางกลุํม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตํางกันอยํางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูํระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย๎ายขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไมํใชํรัฐ อาทิ 
องค์การระหวํางประเทศ และบรรษัทข๎ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลตํางๆ ทั้งในด๎านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุํมเศรษฐกิจและการ



 

๙ 
 

เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสูํความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงด๎านอาชญากรรมข๎ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค๎ามนุษย ์และการลักลอบเข๎าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได๎รับการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดจะกํอให๎เกิดนวัตกรรมอยํางพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ หุํนยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหมํ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยํางแนวโน๎มการพัฒนาเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดดเหลํานี้ คาดวําจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ชํวยท าให๎เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน๎มที่จะกลับมาขยายตัวได๎เข๎มแข็งขึ้น 
แนวโน๎มส าคัญที่จ าเป็นต๎องมีการติดตามอยํางใกล๎ชิด อาทิการรวมกลุํมทางการค๎าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแขํงขันท่ีคาดวําจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร๎างความหลากหลายของสินค๎า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหมํๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวําจะเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔จะกํอให๎เกิดโอกาสใหมํๆ ในการตอบสนองความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสํวน
เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์วําครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีชํวงอายุที่แตกตํางกันและจะมีกลุํมคนชํวงอายุใหมํๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
สํงผลตํอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตํางกัน ดังนั้น การเตรียมความพร๎อมของประชากรให๎มีคุณภาพและ
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท๎าทายส าคัญในระยะ
ตํอไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร๎างประชากรทีเ่ข๎าสูํสังคมสูงวัย อาจท าให๎เกิดความต๎องการ
แรงงานตํางชาติเพิ่มมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด๎านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก๎าวหนา๎ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงในภูมิภาคจะท าให๎การเคลื่อนย๎ายแรงงานและการย๎ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายประชากรเข๎าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุํมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน๎มในการเคลื่อนย๎ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย๎ายถิ่นสํวนใหญํมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได๎ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู๎รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ๎านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย๎ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวํา  อาจท าให๎
การแยํงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให๎เกิดความเสี่ยงตํอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวําจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว๎างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร๎างความเสียหายตํอ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ตํอเนื่องกับ
ความมั่นคงด๎านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศตํางๆ มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได๎
คํอนข๎างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรบัความต๎องการของมนุษย์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพอยํางไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศตําง ๆ ดังกลําวที่แตํละประเทศจะต๎องเผชิญจะมีความแตกตํางกัน ท าให๎การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการจะได๎รับความส าคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและอาหารมีแนวโน๎มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข๎อตกลงด๎านสิ่งแวดล๎อมจะมีความเข๎มข๎นและเข๎มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข๎อตกลงระหวําง



 

๑๐ 
 

ประเทศตํางๆ ที่ส าคัญ เชํน เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได๎รับการน าไป
ปฏิบัติอยํางจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน๎มเหลํานี้จะกํอให๎เกิดความท๎าทายตํอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งใน
สํวนของการจ๎างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมํๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด๎านอื่นๆ ที่ซับซ๎อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการกํอสงครามที่ใช๎เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ เทคโนโลยี
และสินค๎าและบริการ การปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได๎ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมํที่จะสํงผลให๎การเฝูาระวังด๎านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสูํปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได๎ หากไมํมีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบตํางๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร๎อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยํางรวดเร็วโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งหากการเข๎าถึงเทคโนโลยี โครงสร๎างพ้ืนฐาน และองค์ความรู๎สมัยใหมํมีระดับความแตกตํางกัน
ระหวํางกลุํมประชากรตํางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลําวจะสํงผลตํอทั้งการ
จ๎างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต๎องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด๎วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต๎องการทักษะระดับต่ า กํอให๎เกิดความเสี่ยงตํอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตวัไมํทันหรอืขาดความรู๎และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะ
ท าให๎เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยํางรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกลําวจะสํงผลให๎ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน๎มที่คาดวําจะสํงผลตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ตํางๆข๎างต๎น เห็นได๎วําบริบทและสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน๎มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อยํางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ๎อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศอยําง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต๎องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด๎านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข๎อง มีความรํวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสํวนตาํงๆ ในรูปแบบของหุ๎นสํวนการพัฒนาที่
เป็นการด าเนินงานอยํางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข๎องซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจ าเป็นต๎องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู๎ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล๎องกับการ
เปลี่ยนแปลงตํางๆ สามารถรู๎เทําทันและปรับตัวให๎สามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง 
สร๎างรายได๎ ทํามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหมํๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยสํงเสริมตําง  ๆ ที่เกี่ยวข๎องไป
พร๎อมกัน ทั้งในสํวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล๎องกันกับการพัฒนา
ของคนในแตํละชํวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร๎างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให๎ความส าคัญกับการสํงเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ๎าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก๎าวทัน
โลก จากการตํอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สํงผลให๎เกิดการสร๎างหํวงโซํมูลคําทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสูํการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสํวน 



 

๑๑ 
 

   นอกจากนี้ ประเทศไทยต๎องให๎ความส าคัญกับการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว๎ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสํงเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่องที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  พร๎อมกับการมี
ข๎อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต๎องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความ
สะดวกและสํงเสริมใหป๎ระเทศมศีักยภาพการแขํงขันที่สูงขึ้น และสามารถใช๎จุดแข็งในเรื่องต าแหนํงที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให๎เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให๎ความส าคัญของการ
รวมกลุํมความรํวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสร๎างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร๎างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะกํอให๎เกิดการสร๎างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจ าเป็นต๎องสร๎างความพร๎อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให๎เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด๎านตํางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต๎องเรํงให๎มีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให๎เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให๎เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย๎งภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาตํางๆ จ าเป็นต๎องค านึงถึงความสอดคล๎องกับโครงสร๎างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกตํางจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต๎เงื่อนไขโครงสร๎างประชากร โครงสร๎างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล๎อม และปัจจัยการพัฒนาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎ประเทศไทยจ าเป็นต๎องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยํางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให๎เกิดการปรับตัวซึ่งจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให๎ประเทศเจริญก๎าวหน๎าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต๎องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต๎อง
บรรลุ พร๎อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด๎านตํางๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเดํนของประเทศ และปรับปรุงแก๎ไขจุดอํอนและจุดด๎อยตําง 
ๆ อยํางเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเปน็เปาูหมายใหญใํนการขับเคลื่อนประเทศ และถํายทอดไปสูํแผน
ในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษตํางๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให๎การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได๎อยํางมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตํอ
ผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แก ํการมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยูํอยํางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทางสังคม
ทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวําง
ประเทศ และการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 



 

๑๒ 
 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอํุน ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข๎มแข็ง 
ขณะเดียวกันต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตํางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให๎
สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต
เพ่ือให๎สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางแนํนแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให๎เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไปได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให๎เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ
สอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล๎อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืนและให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน  และทุกภาคสํวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์สํวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด๎วย 

๑) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ 



 

๑๓ 
 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร๎างมูลคํา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต 
(๓) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว 
๔.๔ โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพ

ทรพัยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร๎างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 



 

๑๔ 
 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และ

ให๎บริการอยํางสะดวกรวดเร็ว โปรํงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุก

ภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุํงม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําท่ีจ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได๎จัดทาขึ้นใน
ชํวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล๎ชิดกันมากขึ้น 
โดยได๎น๎อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตํอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันและชํวยให๎สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูํได๎อยํางมั่นคง  เกิด
ภูมิค๎ุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยํางเหมาะสม สํงผลให๎การพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ (สศช.) ได๎จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร๎างประเทศไทยไปสูํประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได๎
ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสํวน ทั้งในระดับกลุํมอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง เพ่ือรํวมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งรํวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุํงสูํ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมตํอกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสูํการปฏิบัติ โดยในแตํละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได๎ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร๎อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต๎องดาเนินการให๎เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในชํวง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร๎อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให๎สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได๎ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให๎การพัฒนาเป็นไปอยํางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีส าคัญในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 



 

๑๕ 
 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน๎มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน๎มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

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

 



 

๑๖ 
 

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
 
๑. สภาพทั่วไป 

๑.๑ ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ ภาคตะวันออก ประกอบด๎วย ๘ จังหวัด ได๎แกํ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก๎ว มีอาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ ทิศใต๎ ติดกับ อําวไทย ทิศตะวันออก ติดกับ กัมพูชา ทิศตะวันตกติดกับ กรุงเทพฯ ปทุมธานีสมุทรปราการ 
อําวไทย 

๑.๒ พ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นท่ีรวม ๒๒.๘๑ ล๎านไรํ หรือร๎อยละ ๗.๑ ของประเทศ ภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ภูเขาสูงและปาุไม๎โดยตอนกลางเป็นที่ราบสลับภูเขา ตอนลํางเป็นที่ราบลุํมน้ าและท่ีราบชายฝั่งทะเล 

๑.๓ ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันออกคล๎ายคลึง 
กับภาคใต๎ คือ-ทางตอนบนของภาคจากปราจีนบุรี สระแก๎ว ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทราจะมีลักษณะอากาศแบบสะ 
วันนา (Aw) สํวนทางตอนลําง คือจันทบุรีและตราด จะมีลักษณะอากาศแบบร๎อนชื้นแบบมรสุม (Am) คือ มีฝนตก 
ชุก อากาศร๎อนชื้น จังหวัดที่มีปริมาณฝนมากที่สุดคือ ตราด และจังหวัดที่มีฝนตกน๎อยที่สุดคือ ชลบุรี ปริมาณ 
น้ าฝนเฉลี่ย ประมาณ ๑,๕๑๘.๖ มิลลิเมตรตํอปี 

๑.๔ การใช๎ประโยชน์จากที่ดิน ปี ๒๕๕๙ ภาคตะวันออก มีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด ๑๒.๘๘ ล๎านไรํ 
คิดเป็นร๎อยละ ๕๖.๕ ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยเป็นพื้นที่ไม๎ยืนต๎นและไม๎ผล ๕.๒๐ ล๎านไรํ พืชไรํ ๓.๒๒ ล๎านไรํ 
และท านาข๎าว ๒.๗๘ ล๎านไรํ และพ้ืนที่นอกการเกษตร ๕.๗๕ ล๎านไรํ 

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ 
๑.๕.๑ ดิน สํวนใหญํเป็นดินปนทราย ระบายน้ าได๎ดี ไมํอุดมสมบูรณ์ บริเวณที่มีน้ าทะเลทํวมถึงจะเป็นดินโคลน
หรือดินเหนียว สํวนบริเวณที่สูงเป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินบะซอลต์ หินปูนเหมาะแกํการปลูกพืชสวน 
เชํน เงาะ ทุเรียน มังคุด เป็นต๎น สํวนบริเวณท่ีราบลุํมแมํน้ ามีดินอัลลูเวียนที่เหมาะใช๎ท านา 
๑.๕.๒ แหลํงน้ า ภาคตะวันออกมีลุํมน้ าที่ส าคัญ คือ ลุํมน้ าปราจีนบุรี ลุํมน้ าบางประกง ลุํมน้ าโตนเลสาบ และลุํม
น้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก มีแมํน้ าสายส าคัญ ได๎แกํ แมํน้ าระยอง แมํน้ าจันทบุรี แมํน้ าประแสร์ แมํน้ าตราดและ
แมํน้ าบางปะกง 
๑.๕.๓ ปุาไม๎ สํวนใหญํเป็นปุาดงดิบ ปุาดิบเขา ปุาสนเขา ปุาชายเลน และปุาเบญจพรรณ ในปี ๒๕๖๐ มีพ้ืนที่ปุา
ไม๎ ๕.๑๑ ล๎านไรํ คิดเป็นร๎อยละ ๒๒.๓ ของพ้ืนที่ภาค ซึ่งต่ ากวําคํามาตรฐานความสมดุลของระบบนิเวศที่
ก าหนดให๎มีพื้นที่ปาุไม๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ทัง้หมด หรือร๎อยละ ๕ ของพ้ืนที่ปุาทั้งประเทศ โดยจังหวัด
ที่มีพ้ืนที่ปุามากที่สุด คือ จันทบุรี สระแก๎ว และปราจีนบุรี ตามล าดับ ส าหรับปุาชายเลน ภาคตะวันออก (ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา) ปี ๒๕๕๗ ภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ปุาชายเลนทั้งหมด ๒ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออก ประมาณ ๑๖๔,๖๔๙.๗๑ ไรํ คิดเป็นร๎อยละ ๑๐.๗ ของพ้ืนที่ปุาชายเลนทั้งประเทศ ซึ่งจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ปุาชายเลนมากที่สุด คือ จังหวัดจันทบุรี น๎อยที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี 
 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมหลัก (Industrial Heartland) และเป็นที่ตั้งของทําเรือน้ าลึกและทําอากาศยานนานาชาติ เชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ยังเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต๎ของอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง (Southern 
Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor ) ที่เชื่อมโยงเมียนมาไทย-กัมพูชา-
เวียดนาม ซึ่งเป็นเส๎นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตก และโลก



 

๑๗ 
 

ตะวันออก นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังเป็นแหลํงผลิตอาหารส าคัญของประเทศ ได๎แกํ สุกร กุ๎ง ไกํ ข๎าว และผลไม๎ 
รวมถึงเป็นแหลํงทํองเที่ยวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ดังนั้น การพัฒนาภาค
ตะวันออกระยะตํอไป จะต๎องพัฒนาตํอยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยูํของพ้ืนที่เขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
โดยใช๎นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร๎างสรรค์และการค๎าบริการ ควบคูํ  ไปกับการใช๎ศักยภาพความอุดม
สมบูรณ์ของดินและน้ าและความพร๎อมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับ ๒๑ แผนพัฒนาภาคตะวันออก สินค๎า
การเกษตรและบริการให๎มีมูลคําสูง เพ่ือให๎ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการ  พัฒนา
ประเทศให๎หลุดพ๎นกบัดกั “ประเทศรายได๎ปานกลาง” ๘.๑ เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ เปูาหมายการพัฒนาภาค
ตะวันออกจะมุํงพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน โดยรักษา ฐานเศรษฐกิจเดิมท่ีมีอยูํให๎เติบโตอยํางยั่งยืน 
และสร๎างฐานเศรษฐกิจใหมํเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ  แขํงขันและสนับสนุนให๎ประเทศเติบโตอยํางมี
เสถียรภาพ โดยเน๎นการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ได๎แกํ พ้ืนที่ ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความ
เจริญในภูมิภาค และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน ๘.๒ วัตถุประสงค์ ๘.๒.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทาง
เศรษฐกิจไปสูํภูมิภาคอยํางทั่วถึงมากขึ้น ๘.๒.๒ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํให๎สนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขันและ การพัฒนาในพ้ืนที่อยํางยั่งยืน ๘.๒.๓ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็น
เมืองนําอยูํส าหรับคนทุกกลุํมในสังคม โดยมี ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล๎อมเมืองมีมาตรฐาน บริการ
สาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนสํง สาธารณะในเขตเมืองอยํางทั่วถึง ๘.๒.๔ เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อม และสร๎างความสมดุลของระบบนิเวศ ๘.๓ เปูาหมาย ๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ภาคตะวันออกขยายตัวเพ่ิมขึ้น ๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได๎
ของภาค ตะวันออกลดลง ๘.๔ ตัวชี้วัดและคําเปูาหมาย ตัวชี้วัด คําฐาน คําเปูาหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๒๕๖๕ 2562-2565 อัตราการขยายตัวของ มูลคําผลิตภัณฑ์ภาค ตะวันออก 1,647,422 ลบ. (มูลคํา CVM     
ปี 2559) อัตราการ ขยายตัว ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 6.5 อัตราการ ขยายตัว ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 6.5 อัตราการ 
ขยายตัว ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 6.5 อัตราการ ขยายตัว ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 6.5 อัตราการ ขยายตัวเฉลี่ย ไมํน๎อย
กวํา ร๎อยละ 6.5 สัมประสิทธิ์ความไมํ เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ กระจายรายได๎ภาค ตะวันออก 
0.397 (ปี 2560) สัมประสิทธิ์ ความไมํเสมอ ภาคน๎อยกวํา 0.397 สัมประสิทธิ์ ความไมํ เสมอภาค น๎อยกวํา 
0.397 สัมประสิทธิ์ ความไมํเสมอ ภาคน๎อยกวํา 0.397 สัมประสิทธิ์ ความไมํเสมอ ภาคน๎อยกวํา 0.397 
สัมประสิทธิ์ ความไมํเสมอ ภาคน๎อยกวํา 0.397 ๒๒ แผนพัฒนาภาคตะวันออก ๘.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๘.๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให๎เป็นเขตเศรษฐกิจ พิเศษที่มีความทันสมัย
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ตัวชี้วัดและคําเปูาหมาย ตัวชี้วัด คําฐาน คําเปูาหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
2562-2565 อัตราการขยายตัวของ มูลคําผลิตภัณฑ์ กลุํมจังหวัดภาค ตะวันออก 1 1,335,353 ล๎านบาท 
(CVM ปี 2559) อัตราการ ขยายตัว ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 6.3 อัตราการ ขยายตัว ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 6.3 อัตรา
การ ขยายตัว ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 6.3 อัตราการ ขยายตัว ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 6.3 อัตราการ ขยายตัวเฉลี่ย      
ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 6.3 มูลคําการลงทุน ภาครัฐและเอกชนใน พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ไมํน๎อยกวํา 
300,000 ล๎านบาท ไมํน๎อยกวํา 300,000 ล๎านบาท ไมํน๎อยกวํา 300,000 ล๎านบาท ไมํน๎อยกวํา 300,000 
ล๎านบาท มูลคําการลงทุน ไมํต่ ากวํา 1.2 ล๎านล๎านบาท แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎าน
คมนาคมขนสํง และตํอยอดโครงสร๎างพ้ืนฐานทุก ระบบให๎เชื่อมโยงเข๎าสูํพ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือให๎เอ้ือประโยชน์ตํอ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได๎แกํ สนามบินอํูตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ทําเรือ
แหลมฉบังระยะ ๓ ทําเรือมาบตาพุตระยะ ๓ ทําเรือสัตหีบ รถไฟทางคํูเชื่อม ๓ ทําเรือ และทางหลวงพิเศษระหวําง
เมือง ชํวงพัทยา-มาบตาพุด รวมทั้ง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ได๎แกํ ระบบไฟฟูา ระบบประปา ภายในพ้ืนที่และ
พ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือรองรับความ ต๎องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องจากการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออกได๎อยํางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 2) สํงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เปูาหมายพิเศษ เพ่ือให๎เกิดการลงทุนของ ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเปูาหมายที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและ
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อุตสาหกรรมแหํงอนาคตในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ  ภาคตะวันออก เชํน จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนักลงทุนที่มีศักยภาพและ เหมาะสม เป็นต๎น 3) พัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย และ
เทคโนโลยีเพ่ือผลิตก าลังคนให๎ตรงกับความ ต๎องการของอุตสาหกรรมเปูาหมาย และกํอให๎เกิดการวิจัย สร๎าง
นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการตํอยอด และขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่อยํางยั่งยืน อาทิ EEC of 
Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi) 4) พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัด
ชลบุรี-ระยอง ให๎เป็นฐานการ กระจายรายได๎และการสร๎างงานให๎แกํชุมชน 5) พัฒนาสภาพแวดล๎อมเมืองส าคัญ
ของจังหวัดให๎เป็นเมืองใหมํอัจฉริยะนําอยูํ เอ้ือตํอ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางมีสมดุล ฉะเชิงเทรา : 
พัฒนาเป็นเมืองที่อยูํอาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของ กรุงเทพฯ และการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ๒๓ แผนพัฒนาภาคตะวันออก พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองทํองเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และ
นันทนาการ ศูนย์ประชุม และศูนย์แสดงสินค๎านานาชาติชั้นน าของอาเซียน และศูนย์การให๎บริการด๎านการแพทย์
ระดับนานาชาติ (Medical Tourism) อํูตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน ระยอง : 
พัฒนาเป็นเมืองแหํงการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย  ๘.๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนา
ภาคตะวันออกให๎เป็นแหลํงผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได๎ มาตรฐานสากล ตัวชี้วัดและคําเปาูหมาย ตัวชี้วัด คําฐาน 
คําเปูาหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 อัตราการขยายตัวของ มูลคําผลิตภัณฑ์ภาค เกษตร
ของภาค ตะวันออก 80,562 ล๎านบาท (CVM ปี 2559) เพ่ิมขึ้น ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 3.5 เพ่ิมขึ้น ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 3.5 เพ่ิมขึ้น ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 3.5 เพ่ิมขึ้น ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 3.5 เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 
3.5 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการผลิตและการค๎าผลไม๎ภาคตะวันออก ให๎เป็นศูนย์ผลไม๎เมืองร๎อนแหํง เอเชีย
โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคูํไปกับการรักษาคุณภาพสินค๎า ตั้งแตํขั้นตอนการผลิต  การบรรจุหีบหํอ 
การแปรรูป และการจัดจ าหนําย 2) สํงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได๎แกํ สุกร ไกํ และโค ในจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทรา 
และ สระแก๎ว ให๎ผลผลิตมีคุณภาพและได๎มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภค ทั้งใน 
ประเทศและตํางประเทศ โดยสํงเสริมให๎เกษตรกรมีความรู๎ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 
และพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให๎มีประสิทธิภาพ 3) พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ด๎านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งอําวไทย ได๎แกํ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให๎คงความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งอยํางยั่งยืนตํอไป โดย เรํงรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการใช๎ประโยชน์ทรัพยากร
ประมงและสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นระบบเหมาะสม ควบคูํไปกับการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพ เชํน การสํงเสริมการวิจัย
และถํายทอดเทคโนโลยีการจัดการและ วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร๎างมูลคําเพ่ิม 
การสํงเสริมและพัฒนาการประมง พ้ืนบ๎าน รวมทั้งการสํงเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต๎น  ๘.๕.๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค๎าและธุรกิจบริการด๎านการทํองเที่ยว ตัวชี้วัดและคําเปูาหมาย ตัวชี้วัด คํา
ฐาน คําเปูาหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 รายได๎จากการ ทํองเที่ยวภาค ตะวันออก 
321,959.76 ล๎านบาท (ปี 2560) เพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 20 เพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 20 เพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 20 เพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 
20 เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ร๎อยละ 20 ๒๔ แผนพัฒนาภาคตะวันออก แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหลํง
ทํองเที่ยวชายทะเลในจังหวัดจันทบุรี และตราด โดยค านึงถึง ความยั่งยืนของแหลํงทํองเที่ยวและการมีสํวนรํวม
ของชุมชน โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกให๎ได๎
มาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และชุมชนในพ้ืนที่ 2) ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการทํองเที่ยวใน
จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ระยองและตราด ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ศาสนา และวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และอนุรักษ์เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ การทํองเที่ยวโดยชุมชน แหลํงทํองเที่ยวเพ่ือ
นันทนาการ และทอํงเที่ยว เมืองเกํา โดยฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยว พร๎อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเส๎นทาง สิ่งอ านวย
ความสะดวก กิจกรรม การทํองเที่ยว สินค๎าและบริการด๎านการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานสากล  3) ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์การทํองเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก๎ว ให๎เป็นแหลํง  ทํองเที่ยวอารยธรรมขอม โดยฟ้ืนฟูบูรณะ
โบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและควบคุมการใช๎ที่ดินอยําง
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เหมาะสม เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืนตํอไป ๘.๕.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให๎เป็น
ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ ประเทศเพ่ือนบ๎านให๎เจริญเติบโตอยํางยั่งยืน ตัวชี้วัดและคําเปูาหมาย ตัวชี้วัด คําฐาน 
คําเปูาหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 มูลคําการค๎าชายแดน ภาคตะวันออก 121,523 
ล๎านบาท (ปี 2560) เพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 15 เพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 15 เพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 15 เพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 15 เพ่ิมขึ้น
เฉลี่ย ร๎อยละ 15 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก๎ว 
ให๎เป็น ประตูและศูนย์กลางทางการค๎า การทํองเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม  
โดยจัดระเบียบการใช๎ประโยชน์ที่ดินให๎เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงขํายคมนาคมขนสํงและระบบโลจิสติกส์ ให๎มี
ประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผํานแดน 2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก  
อ าเภอคลองใหญํ จังหวัดตราด ให๎เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค๎าชายแดนและการทํองเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะ
กง กัมพูชา โดยจัดระเบียบ การใช๎ประโยชน์ที่ดิน ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมขนสํงและระบบโลจิสติกส์รวมถึง
ยกระดับมาตรฐานการ ให๎บริการและอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผํานแดน 3) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน
บ๎านแหลมและบ๎านผักกาด อ าเภอโปูงน้ าร๎อน จังหวัดจันทบุรี ให๎เป็นศูนย์กลางการค๎าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัด
พระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดย ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจ ชายแดนเพ่ือให๎บริการได๎อยํางมีประสิทธิภาพและได๎มาตรฐานสากล  ๒๕ 
แผนพัฒนาภาคตะวันออก ๘.๕.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แก๎ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการ 
มลพิษให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัดและคําเปูาหมาย ตัวชี้วัด คําฐาน คําเปูาหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๒๕๖๕ 2562-2565 สัดสํวนพ้ืนที่ปุาไม๎ภาค ตะวันออก ร๎อยละ 22.3 ของพ้ืนที่ภาค (ปี 2560) ร๎อยละ 25 
ของพ้ืนที่ภาค ร๎อยละ 27 ของพ้ืนที่ภาค ร๎อยละ 29 ของพ้ืนที่ภาค ร๎อยละ 31 ของพ้ืนที่ภาค ร๎อยละ 31 ของ
พ้ืนที่ภาค คุณภาพอากาศภาค ตะวันออก (ปริมาณ ก๏าซโอโซน) คํามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชม.สูงสุด 100 ppb ไมํเกิน 
คํามาตรฐาน ไมํเกิน คํามาตรฐาน ไมํเกิน คํามาตรฐาน ไมํเกิน คํามาตรฐาน ไมํเกิน คํามาตรฐาน จ านวนแหลํงน้ า
ของ ภาคตะวันออกที่มี คุณภาพในเกณฑ์ดี 0 แหลํง (ปี 2560) 2 แหลํง 3 แหลํง 4 แหลํง 5 แหลํง 5 แหลํง 
สัดสํวนปริมาณขยะมูล ฝอยที่ถูกก าจัดอยําง ถูกต๎องและนํากลับมา ใช๎ใหมํของภาค ตะวันออก ร๎อยละ 76         
(ปี 2560) ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 ของปริมาณ ขยะที่เกิดขึ้น ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 85 ของปริมาณ ขยะที่เกิดขึ้น      
ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 90 ของปริมาณ ขยะที่เกิดขึ้น ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 95 ของปริมาณ ขยะที่เกิดขึ้น ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 95 ของปริมาณ ขยะที่เกิดขึ้น แนวทางการพัฒนา 1) บริหารจัดการน้ าเพ่ือบรรเทาภาวะภัยแล๎งและน้ า
ทํวมจันทบุรีตราด และสระแก๎ว โดยปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหลํงน้ าเดิม จัดสรรน้ า และพัฒนาแหลํงน้ าเพ่ิมเติม 
รองรับความต๎องการใช๎น้ าที่ เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได๎อยํางพอเพียงและมี
เสถียรภาพ รวมทั้งสํงเสริม การท าแหลํงเก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจายในพื้นที่การเกษตรเพ่ือแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง 2) 
ฟ้ืนฟูปาุต๎นน้ าให๎เกดิความสมดุลตํอระบบนิเวศ โดยปลูกปุาเพ่ิมเติม และเพ่ิม มาตรการเฝูาระวังติดตามการบุกรุก
ปุา โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการ  บริหารจัดการพ้ืนที่ปุาของชุมชนไมํให๎
เสื่อมโทรม 3) คุ๎มครองและฟ้ืนฟูปาุชายเลน ปะการัง หญ๎าทะเล และปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะจังหวัด
ที่มีพ้ืนที่กัดเซาะรุนแรง ได๎แกํ จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการก ก าหนดพ้ืนที่ และหลักเกณฑ์ การใช๎ประโยชน์ 
ภายใต๎กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น หรือข๎อตกลงรํวมกันของภาคีพัฒนา ในการ จัดการฟ้ืนฟูปุาชาย
เลน การเฝูาระวังการลักลอบจับสัตว์น้ า การคุ๎มครองปะการัง หญ๎าทะเล พ้ืนที่จับสัตว์น้ า พ้ืนที่เพาะเลี้ยง และ
การท าประมงชายฝั่ง เพ่ือปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง ไมํให๎ทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรมลงไปอีก 4) ด าเนินการตาม
มาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได๎แกํ สารอินทรีย์ระเหยงําย และฝุุนละอองขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี 
และฉะเชิงเทรา โดยก ก าหนดมาตรการควบคุม และมาตรการ จูงใจในการปูองกัน และควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมให๎อยูํในเกณฑ์ มาตรฐาน เพื่อให๎ชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถอยูํ
รํวมกันได๎อยํางเกื้อกูลกันและสันติสุข ๒๖ แผนพัฒนาภาคตะวันออก 5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
บ าบัดน้ าเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็น ศูนย์กลางการค๎า การทํองเที่ยว และพ้ืนที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ า
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ทิ้งจากครัวเรือนและโรงงาน ให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือควบคุมและบรรเทาปัญหาน้ าเสีย โดยเฉพาะ ใน
บริเวณแมํน้ าสายหลักที่อยูํ ในเกณฑ์เสื่อมโทรมอยํางตํอเนื่อง ได๎แกํ แมํน้ าระยองตอนบน ตอนลําง และแมํน้ าพัง
ราดตอนบน 6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย๎าย และการก าจัดขยะจังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา ให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยใช๎มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตาม ประเภทการคัดแยก
ขยะให๎เป็นระบบ สํวนของเสียอันตรายที่มีแนวโน๎มเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ บริเวณพ้ืนที่ อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และ
ระยอง สนับสนุนให๎ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข๎ามามีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหา และการลงทุนก าจัดให๎เป็นระบบและ
ถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2   
(จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) (พ.ศ. 2562 – 2565)  
(ฉบับทบทวน) 

 
สํวนที่1 ข๎อมูลเพื่อการพัฒนาของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 
กลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด๎วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก 
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก๎ว ซึ่งเป็น 5 จังหวัดใน 8 จังหวัดของภาคตะวันออก ในสํวน

ของภาคตะวันออก 2 ได๎รับการก าหนดขึ้นเป็นกลุํมจังหวัดใหมํ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการเรื่องการจัดตั้งกลุํมจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุํมจังหวัด (ฉบับที่ 3) ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยให๎จังหวัดปราจีนบุรีเป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุํมจังหวัด และได๎รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีงบประมาณแรก 

1.1 ข๎อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 กลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด๎วย จังหวัด 5 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดจันทบุรี ตราด 
นครนายก ปราจีนบุรี  สระแก๎ว  และครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ งหมด 14,522,812 ไรํ  หรือ 

27,699.081 ตารางกิโลเมตรเป็นกลุํมจังหวัดทางภาคตะวันออก ของ 5 จังหวัดใน 8 จังหวัด โดยพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกทั้งภาคมีเนื้อที่รวม 36,502.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ร๎อยละ 7.114 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 
ประกอบด๎วย 8 จังหวัด ได๎แกํ นครนายก ปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรีระยอง จันทบุรีตราด และสระแก๎ว 
กลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ที่ตั้งของภาคตะวันออกอยูํระหวํางละติจูดที่ 1 องศาเหนือ ถึง 14 องศาเหนือ และ
ลองจิจูด 101 องศาตะวันออก ถึง 103 องศาตะวันออก มีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียงตําง ๆ ดังนี้ ทิศ
เหนือ จรดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตํอกับจังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ ดินแดนที่อยูํ
เหนือ สุดอยูํที่เขาใหญํ อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ทิศใต๎ จรดทะเลด๎านอําวไทย ติดตํอกับอําวไทย 
ดินแดนที่อยูํทางใต๎สุดของภาคตะวันออก คือ แหลมสารพัดพิษ อ าเภอคลองใหญํ จังหวัดตราด ทิศตะวันออก จรด
ราชอาณาจักรกัมพูชา ติดตํอกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีแนวเทือกเขาบรรทัดเป็นพรมแดน ดินแดนที่อยูํทาง
ตะวันออกสุด คือ แหลมสารพัดพิษ อ าเภอคลองใหญํจังหวัดตราด ทิศตะวันตก จรดภาคตะวันออก ติดตํอกับ
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และอําวไทย 1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 1) ลักษณะภูมิประเทศ ภาค
ตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่เทือกเขาและที่ราบสลับภูเขาลูกเตี้ยๆ บริเวณ  ชายฝั่งทะเลตะวันออกมี
เทือกเขาจันทบุรีทอดตัวไปทางตะวันตกจนจรดกับเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งทอดยาว  จากเหนือถึงใต๎ เป็นเส๎นแบํง
อาณาเขต ระหวํางไทยกับประเทศกัมพูชา ทางตะวันตกและทางใต๎ ติดกับทะเลอําวไทยมีแมํน้ าสายส าคัญ ได๎แกํ 
แมํน้ าจันทบุรี แมํน้ าตราด แมํน้ าระยอง และแมํน้ าประแสร์ ซึ่งไหลลงสูํทะเลอําวไทย ชายฝั่งทะเลที่เรียบยาว โค๎ง
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เว๎า ท๎องทะเลตะวันออกเต็มไปด๎วยกลุํมเกาะน๎อยใหญํ หลายแหํงที่ส าคัญได๎แกํ เกาะช๎าง เกาะหมาก เกาะกูด ใน
จังหวัดตราด เกาะเสม็ด เกาะมัน จังหวัดระยอง - 2 - แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 2562 – 
2565) (ฉบับทบทวน) เกาะล๎าน เกาะสีชัง ในจังหวัดชลบุรีสํวนบริเวณปากแมํน้ าเป็นพ้ืนที่ปุาชายเลนที่อุดม
สมบูรณ์ ซึ่งเกิดจาก การทับถมของตะกอนโคลนตมที่แมํน้ าสายตํางๆ พัดพามา เป็นบริเวณที่มีความส าคัญตํอ
ระบบนิเวศ ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันออกจากสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่  
และท๎องทะเลที่กว๎างใหญํ ประชากร จึงประกอบอาชีพที่หลากหลาย ได๎แกํ สวนผลไม๎ เชํน เงาะ ทุเรียน มังคุด  
สับปะรด สวนยางพาราที่น าพันธุ์มาจากภาคใต๎ มีการท าประมงชายฝั่ง ประมงน้ าจืด จ าหนํายอาหารทะเลสด 
รวมทั้งอาหารแปรรูปตํางๆ มีโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งก าหนดให๎เป็นแหลํง 
อุตสาหกรรมหนักที่ต๎องใช๎พลังงานจากก๏าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ เป็นแหลํงรวมแรํอัญมณีที่มีคําของประเทศ รวม
ไปถึงการเป็นผู๎สํงออกรายใหญํของโลกด๎วย ภูมิภาคแหํงนี้ยังเป็นที่ตั้งของสนามบินอํูตะเภา  ซึ่งเป็นสนามบินของ
ทหาร ใช๎เป็นที่จอดเครื่องบินขณะรํวมซ๎อมรบ ระหวํางไทยกับสหรัฐอเมริกา  อีกทั้งยังใช๎เป็นสนามบินส าหรับ
เครื่องบินเชําเหม าของนักทํองเที่ยวจากตํางประเทศลักษณะ โดยมีรายละเอียดของจังหวัดในกลุํมจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 ดังนี้ จังหวัดจันทบุรีตั้งอยูํในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่อุดม  
สมบูรณ์ด๎วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดิน และในน้ ามีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอ้ืออ านวยตํอการ        
ท าการเกษตรโดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไม๎ท่ีขึ้นชื่อของจังหวัด ได๎แกํ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาดและพืชผล ทาง
การเกษตรอ่ืนๆ เชํน พริกไทยและยางพารา สํวนบริเวณชายฝั่งก็มีท าการประมง จึงเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ไป
ด๎วยอาหารทะเลนานาชนิด และในอีกแงํมุมหนึ่ง จันทบุรีคือศูนย์กลางธุรกิจด๎านอัญมณีที่มีชื่อเสียงแพรํหลาย ไป
ทั่วโลก เป็นแหลํงรวมชํางฝีมือในการเจียระไนอัญมณีและท าเครื่องประดับตํางๆ ทั้งยังมีสถานที่ทํองเที่ยว ทาง
ธรรมชาติที่สวยงามหลายแหํง และมีแหลํงทํองเที่ยวอ่ืนๆ ที่นําสนใจมากมายทั้งศาสนสถาน โบราณสถาน  และ
โบราณวัตถุ จึงท าให๎จันทบุรีเป็นจังหวัดทํองเที่ยวที่ส าคัญอีกแหํงหนึ่งของประเทศในปัจจุบัน จันทบุรีอยูํ หํางจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 245 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร จังหวัดจันทบุรีแบํงเขตการ 
ปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ ได๎แกํอ าเภอเมืองจันทบุรี อ าเภอทําใหมํ อ าเภอขลุง อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอโปุง  
น้ าร๎อน อ าเภอมะขาม อ าเภอสอยดาว อ าเภอนายายอาม อ าเภอแกํงหางแมว และอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
ตราด อยูํหํางจากกรุงเทพฯ 315 กิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกของ ประเทศไทยติดกับ
ประเทศกัมพูชาโดยมีเขาบรรทัดเป็นพรมแดนธรรมชาติ มีเกาะเล็กเกาะใหญํอยูํ 52 เกาะ ประกอบด๎วยสถานที่
ทํองเที่ยวที่สวยงามอาทิเชํน หาดทรายสีขาวยาวและแนวปะการัง อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มี ผลไม๎หลากหลายและเป็น
เขตการประมง ตราดยังเป็นแหลํงอัญมณีท่ีส าคัญมีการขุดพบ “พลอยแดง” หรือ “ทับทิม สยาม”ในเขตอ าเภอบํอ
ไรํเมื่อปี พ.ศ. 2514 จังหวัดตราดอยูํหํางจากกรุงเทพฯ 315 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร 
เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกของประเทศไทย แบํงการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภอเมือง 
อ าเภอเขาสมิง อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอคลองใหญํ อ าเภอบํอไรํ อ าเภอเกาะกูด และอ าเภอเกาะช๎าง จังหวัด
นครนายก เป็นเมืองที่มีขนาดไมํใหญํ เงียบสงบเหมาะกับการอยูํอาศัยและทํองเที่ยว  พักผํอน เป็นเมืองในฝันใกล๎
กรุงเทพฯ ซึ่งมีแหลํงทํองเที่ยวมากมายทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  รวมถึงมีกิจกรรมที่สามารถท าได๎ทั้ง
ครอบครัว สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบอยูํในหุบเขาตอนเหนือ ทางตะวันออกเป็นเนินสูงและปุาเขาติดตํอกับเขา
ดงพญาเย็น สํวนทางตอนกลางและตอนใต๎เป็นที่ราบลุํม - 3 - แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 
2562 – 2565) (ฉบับทบทวน) ภูเขาที่ส าคัญคือเขาใหญํ เขาเขียว เขาชะโงกและเขานางรอง เป็นต๎น ซึ่งเป็น
แหลํงต๎นน้ าล าธารและน้ าตกท่ี สวยงามหลายแหํง จังหวัดนครนายกมีพ้ืนที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 1,326,250 ไรํ แบํงการปกครองเป็น 4 อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอบ๎านนา อ าเภอ
ปากพลี อ าเภอองครักษ์ จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยูํทางทิศตะวันออกของภาคกลาง เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากร 
ในด๎านการทํองเที่ยวมากมายและหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผืนปุามรดกโลกของอุทยานแหํงชาติเขาใหญํ และ
อุทยานแหํงชาติทับลาน ที่นับเป็นสมบัติล้ าคําในด๎านของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งของประเทศและของโลก เดิม
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ปราจีนบุรีเป็นจังหวัดใหญํ มีพ้ืนที่กว๎างขวางเป็นอันดับ 6 ของประเทศ แตํภายหลังได๎มีการแยกจังหวัดออก จาก
มณฑลปราจีน ตั้งเป็นจังหวัดนครนายกและฉะเชิงเทราและในปี พ.ศ. 2536 ก็ได๎มีพระราชบัญญัติแยก พ้ืนที่บาง
อ าเภอออกจากจังหวัดปราจีนบุรีอีกครั้งแล๎วตั้งเป็นจังหวัดสระแก๎ว จังหวัดปราจีนบุรีจึงมีขนาดเทํากับ  ในปัจจุบัน
นับแตํนั้นมา จังหวัดปราจีนบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 4,762 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,054,449 ไรํ จัดเป็น
จังหวัดที่มีขนาดใหญํเป็นอันดับที่ 45 ของประเทศไทย แบํงการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี อ าเภอบ๎านสร๎าง อ าเภอประจันตคาม อ าเภอศรีมโหสถ อ าเภอศรีมหาโพธิ อ าเภอกบินทร์บุรี และ      
อ าเภอนาดี จังหวัดสระแก๎ว เป็นจังหวัดชายแดนตะวันออก แม๎วําเป็นจังหวัดคํอนข๎างใหมํซึ่งแยกออกจาก  จังหวัด
ปราจีนบุรี แตํก็เกําแกํมากด๎วยอารยธรรมโบราณ โดยจะเห็นได๎จากกลุํมปราสาทโบราณที่มีมากมาย  กระจายอยูํ
ทั่วจังหวัด และโบราณวัตถุที่หลงเหลือบอกเลําเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ความรุํงเรืองของแผํนดิน  ในอดีตให๎แกํคน
รุํนหลัง นอกจากแหลํงโบราณสถานที่นําศึกษาทางประวัติศาสตร์แล๎ว จังหวัดสระแก๎ว  ยังมีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ เชํน อุทยานแหํงชาติปางสีดา ที่เป็นที่รู๎จักกันดี ในบรรดาผู๎รักธรรมชาติ และอุทยานแหํงชาติตาพระ
ยา อุทยานแหํงชาติแหํงใหมํ ที่มีแนวเขตติดตํอระหวํางไทยกับกัมพูชา ซึ่งเป็นผืนปุา ที่เชื่อมตํอกัน ท าให๎เป็นเขตที่
มีการเชื่อมโยงของสัตว์ปุาไปมาระหวํางประเทศอยํางนําสนใจ จังหวัดสระแก๎ว  ยังมีประติมากรรมมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติให๎นักทํองเที่ยวชมและศึกษาอยํางเชํน "ละลุ" ที่มีลักษณะแปลกตา ตั้งอยูํสุดชายแดนอรัญประเทศ เป็น
ประตูบานใหญํที่เปิดไปสูํประเทศกัมพูชา เชื่อมการคมนาคมและการ  ทํองเที่ยวระหวํางประเทศให๎เป็นเส๎นทาง
เดียวกัน ชาวไทยและชาวเขมรมีการข๎ามฝั่งเพ่ือค๎าขายสินค๎าและ ทํองเที่ยวกันเป็นประจ าจึงท าให๎ที่นี่มีสีสัน ผู๎คน
หลากหลายเผําพันธุ์ มีเสนํห์นํามอง มีตลาดโรงเกลือที่เต็มไป ด๎วยของแปลกราคาถูกและสินค๎ามือสองจากนานา
ประเทศเพ่ือนบ๎าน จังหวัดสระแก๎วมีพ้ืนที่ประมาณ 7,195.138 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,497 ไรํ ตั้งอยูํ
ระหวํางละติจูดที่ 13 องศา 14 ลิปดา ถึง 14 องศา 11 ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 101 องศา 51 ลิปดา 56 
ลิปดาตะวันออก มีพรมแดนติดตํอกับประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันออกยาวประมาณ 165 กิโลเมตร หํางจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 236 กิโลเมตร จัดเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญํเป็นอันดับที่ 28 ของประเทศไทย 
สภาพพ้ืนที่มีทั้งที่ราบ ที่ราบสูง และภูเขาสูง สลับซับซ๎อนมีความสูงจากระดับน๎ าทะเลปานกลางเฉลี่ย 74 เมตร 
โดยแบํงการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ 1 กิ่งอ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสระแก๎ว อ าเภอคลองหาด อ าเภอตาพระยา 
อ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอวัฒนานคร อ าเภออรัญประเทศ อ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอโคกสูง และกิ่งอ าเภอวังสมบูรณ์ - 
4 - แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 2562 – 2565) (ฉบับทบทวน) โดยรวมของกลุํมจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 ในปัจจุบัน จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์กลางการค๎า อัญมณีขนาดใหญํและมีความโดดเดํนด๎านการ
ทํองเที่ยวชุมชน จังหวัดตราดมีสถานที่ทํองเที่ยวทางทะเลที่ ส าคัญและยังมีแนวโน๎มที่จะสร๎างสนามบินพาณิชย์ 
เพ่ือเชื่อมตํอการค๎าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ๎านอีกด๎วย เพ่ือรองรับ 3 จังหวัด ได๎แกํ สระแก๎ว จันทบุรี และ
ตราด มีชายแดนติดตํอกับประเทศกัมพูชา มีดํานชายแดน และจุดผํอนปรนที่เป็นดินแดนการค๎าชายแดนฝั่ง
กัมพูชาและมีการค๎าชายแดนสูงเป็นอันดับ 1 ของการค๎าชายแดนฝั่งกัมพูชา ส าหรับจังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัด
ที่มีนิคมอุตสาหกรรมแหํงเดียวในกลุํมจังหวัด และมีเขตอุทยานแหํงชาติมีธรรมชาติที่สวยงามและพ้ืนที่ทํองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมทราวดีและจังหวัดนครนายก เป็นเมืองแหํงการทํองเที่ยวเชิงนิเวศสงบ ที่อยูํใกล๎กรุงเทพมหานคร 2) 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยทั่วไป ได๎รับอิทธิพลจากลมทะเล พัด
ผํานตลอดเวลา อากาศเย็นสบายตลอดปีมีฝนตกชุกในฤดูฝน ไมํร๎อนจัดเนื่องจากอยูํติดกับทะเล  และไมํหนาวเย็น 
ความชื้นในอากาศสูง สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล 

2.2 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
2.2.1 วิสัยทัศน์(Vision) ของกลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 “เมืองแหํงคุณภาพชีวิต ศูนย์กลาง

ทํองเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ แหลํงผลไม๎และครัวสุขภาพไทย” 2.2.2 พันธกิจ (Mission) 1) 
พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการทํองเที่ยวให๎มีความหลากหลาย  มีมาตรฐานสูํสากล 2) พัฒนา
และเชื่อมโยงระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ  การค๎า การลงทุนใน
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กลุํมจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ๎าน 3) พัฒนาและสํงเสริมการผลิตภาคการเกษตร และสมุนไพรปลอดภัยอยําง
ครบวงจรโดยใช๎ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 4) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาอยํางสมดุล และยั่งยืน 5) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกชํวงวัย และเสริมสร๎าง
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 6) พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีและการเติบโตอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
2.2.3 เปูาประสงค์รวม (Ultimate Goals) 1) เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยํางมีเสถียรภาพ 2) ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  3) ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมสมดุล 2.2.4 ต าแหนํงการพัฒนา (Positioning) • เมืองแหํงคุณภาพชีวิต • แหลํงทํองเที่ยว
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ • แหลํงผลิตผลไม๎สินค๎าเกษตรปลอดภัย • เมืองสมุนไพรแหํงเอเชีย • ประตู
การค๎าชายแดนเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ๎าน • แหลํงอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม - 111 - แผนพัฒนา
กลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 2562 - 2565) (ฉบับทบทวน) 2.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเปูาหมายการ
พัฒนากลุํมจังหวัด เปูาหมายการพัฒนาที่ 1 : เมืองแหํงคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัด : ดัชนีความก๎าวหน๎าของคน (ด๎าน
การศึกษา สุขภาพ ชีวิตครอบครัวและชุมชน) สูง สูงกวําเกณฑ์คําเฉลี่ยของประเทศ ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมได๎รับการฟ้ืนฟู ตัวชี้วัด : สัดสํวนผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสูงขึ้น  ตัวชี้วัด : 
มูลคําการค๎าชายแดนเพ่ิมสูงขึ้น เปูาหมายการพัฒนาที่ 2: ศูนย์กลางทํองเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ 
ตัวชี้วัด : รายได๎จากการทํองเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น เปูาหมายการพัฒนาที่ 3: แหลํงผลไม๎และครัวสุขภาพไทย ตัวชี้วัด : 
มูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกลุํมจังหวัดเพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัด : มูลคําการจ าหนํายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ิมขึ้น 
2.4 ประเด็นการพัฒนาของกลุํมจังหวัด กลุํมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ก าหนดประเด็นการพัฒนาในชํวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 จ านวน 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สํงเสริมและ
พัฒนาการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการ ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม ประเด็นการ
พัฒนาที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถด๎านการค๎า และการค๎าชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบ๎าน ประเด็น
การพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค๎าเกษตร (ผลไม๎ ปศุสัตว์และประมง 
สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอยํางครบวงจร ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกปูอง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อยํางมีสํวนรํวม เพ่ือประโยชน์ตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยํางยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิต ให๎มีความมั่นคง
ปลอดภัย ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : เพ่ิมขีดความสามารถด๎านอุตสาหกรรมและการลงทุนโดยในแตํละ ประเด็นการ
พัฒนาก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 

  
 
 
 
  แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2561-2564  
       (ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2562)   

1. วิสัยทัศน์ (Vision)  เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย เมืองสมุนไพรต๎นแบบ   
2. พันธกิจ (Mission)   

 1. สํงเสริมการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรม การค๎าการลงทุน การเกษตร และการทํองเที่ยว รวมทั้ง ระบบ
โครงสร๎างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการพัฒนาของพ้ืนที่  

2. สํงเสริมการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให๎มีมาตรฐานสากล 3. สํงเสริมการพัฒนาทางสังคม
และการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน  
3. ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning)    

1. เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว   



 

๒๔ 
 

2. เมืองทํองเที่ยวเชิงนิเวศ  
3. เมืองเกษตรปลอดภัย   
4. เมอืงสมุนไพรต๎นแบบ  

4. เป้าประสงค์รวม (Goal)      
1. การสร๎างความเติบโตทางเศรษฐกิจอยํางยั่งยืน  
2. การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรได๎รับการพัฒนาตํอยอดเพ่ือสร๎างคุณคําท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม  
3. การสร๎างความมั่นคงทางสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
4. การเสริมสร๎างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ      
 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
1.  ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  
 2.  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างย่ังยืน  
3.  เพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม         
ที่เหมาะสม   
4.  พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรและยกระดับการให้บริการสุขภาพ  
ด้านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน  
5.  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ  
ม่ันคง และสมดุล   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด๎วยนวัตกรรมสูํอุตสาหกรรมสีเขียว  
เป้าประสงค์:   1.  ผู๎ผลิต ผู๎ค๎า และผู๎บริโภคได๎รับประโยชน์จากโอกาสทางการค๎าและกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจ     สูํเศรษฐกิจฐานรากอยํางทั่วถึง  

2. ผู๎ประกอบการได๎รับการพัฒนาเข๎าสูํอุตสาหกรรมสีเขียว  
3. การสร๎างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล๎อมในสถานประกอบการในพ้ืนที่  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน  
เป้าประสงค์:    1. เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีคุณภาพเพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางการแขํงขัน 
   2. การเพิ่มมูลคําสินค๎าและบริการด๎านการทํองเที่ยวเพ่ือเพ่ิมรายได๎จากการทํองเที่ยว  

3. การพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   เพ่ิมศักยภาพการผลิต  การตลาด สินค๎าเกษตรที่มีคุณภาพได๎มาตรฐานด๎วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เหมาะสม  

เป้าประสงค์ :  ผลผลิตสินค๎าเกษตรได๎รับรองมาตรฐาน สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด                     
สามารถสร๎างรายได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   พัฒนาและสร๎างมูลคําเ พ่ิมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยํางครบวงจรและยกระดับ                   
การให๎บริการสุขภาพด๎านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน  

เป้าประสงค์:   1. การเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจแกํผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
2. การพัฒนาการแพทย์แผนไทยครบวงจรในระบบบริการสุขภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  สํงเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
อยํางมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 

 เป้าประสงค์:  เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ความเทําเทียม และความสมดุลทางด๎านสิ่งแวดล๎อม 



 

๒๕ 
 

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
   

      จากการสัมมนาวิชาการเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ กรอบการ
ประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ส านักงาน สหกรณ์การเกษตร
เมืองปราจีนบุรี จ ากัด ต าบลไม๎เค็ด อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่ประชุม โดยคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับจังหวัด รํวมกับ ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัด ประชาคมท๎องถิ่นตามสัดสํวนระดับจังหวัด หัวหน๎าสํวนราชการ และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง แสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะทบทวน ปรับปรุงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีความเห็นก าหนด
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น (พ.ศ.2560 – 2563) ดังนี้   

 วิสัยทัศน์   “ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม พรอ้มพัฒนาทุนสังคม ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจ
ชุมชน พัฒนาคนสู่พลเมืองให้เข้มแข็ง”     

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน    
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองทีดีของสังคม  

  

กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด๎านคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
 1. สํงเสริมการมีสํวนรํวมและกระตุ๎นจิตส านึกใสใจสิ่งแวดล๎อม 
 2. สนับสนุนเครือขํายและสํงเสริมกิจกรรมเฝูาระวัง แก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม   
3. สํงเสริมการลดใช๎สารเคมีและสํงเสริมการใช๎ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร  
4. สํงเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช๎ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
5. รณรงค์เฝูาระวังปัญหาสิ่งแวดล๎อมและสร๎างความตระหนักการบังคับใช๎กฎหมายสิ่งแวดล๎อม         

ของท๎องถิ่น  
6. ประสานและพัฒนาการจัดท าระบบชลประทานขนาดเล็กเพ่ือแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม  
7. สํงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมรํวมระหวํางโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน  
  

 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นต๎องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให๎ความส าคัญกับการ
พัฒนาด๎านเทคโนโลยีกลุํมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุํม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

๒๖ 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหมํ (New 
Engines of Growth) ด๎วยการเปลี่ยนแปลง ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยูํ ๒ ด๎าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให๎เป็นความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน โดยการเติมเต็ม
ด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบด๎วย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต๎น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต๎น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุํนยนต์ (Robotech) เป็นต๎น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต๎น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การทํองเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต๎น 
 
๑.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ 
  จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต๎องการของประชาชนจากแบบสอบถาม นโยบายของผู๎บริหารสํวน
ท๎องถิ่น และกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดซึ่งก าหนด
โดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น ท าให๎สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของต าบล ดังนี้   
 

 
 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

1ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให๎ได๎มาตรฐานและเพียงพอตํอความต๎องการ 
2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด๎านเศรษฐกิจ  
3  พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ 
4 สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนของประชาชนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5  สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
6  สํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว ให๎สมารถสร๎างรายได๎ และเป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยว 
7  พัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็ง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8  สํงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปัญญาท๎องถิ่น 

 

“บุพราหมณเ์มืองน่าอยู่ พัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชงินิเวศ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ชั้นน า” 
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2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์      
องค์การบริหารสํวนต าบลบุพราหมณ์ ได๎พิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหาร

สํวนต าบล 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 

2.3 เป้าประสงค์การพัฒนา 
-เพ่ือพัฒนาให๎องค์การบริหารสํวนต าบลบุพราหมณ์เป็นเมืองนําอยูํ มีระบบโครงสร๎าง พ้ืนฐานมีได๎

มาตรฐาน และปลอดภัย 
-เพ่ือสํงเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพ สร๎างรายได๎ แก๎ไขปัญหาความยากจน สนับสนุนกลุํมอาชีพตํางๆ

ในชุมชน สํงเสริมศูนย์เศรษฐกิจชุมชน สํงเสริมการตลาดในชุมชน ให๎สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ 
-เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎ได๎รับสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานทั้งในด๎าน การศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 
-เพ่ือพัฒนาต าบลบุพราหมณ์ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว สามารถสร๎างรายได๎ และเป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยว 
-เพ่ืออนุรักษ์ และสํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยังยืน 
-เพ่ือให๎เกิดการบริหารที่ดีในองค์การบริหารสํวนต าบลบุพราหมณ์ โดยใช๎หลักธรรมาภิบาล 

 
แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารสํวนต าบลบุพราหมณ์ ได๎ระดมความคิดจากหมูํบ๎าน ประชาคมหมูํบ๎าน ประชาคมต าบล  ปราชญ์
ชาวบ๎าน องค์กรตํางๆ ในเขตต าบล และผู๎มีความรู๎ความสามารถ เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส  และอุปสรรคใน
การพัฒนาต าบลให๎เป็นเมืองนําอยูํ จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาในชํวงสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564 ) ขององค์การ
บริหารสํวนต าบลบุพราหมณ์ ซึ่งได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพ่ือให๎วิสัยทัศน์ประสบความส าเร็จในชํวง 3 ปี 
โดยให๎ล าดับความส าคัญในการพัฒนาควบคูํกันไปทุกด๎าน แตํในระยะต๎นจะพัฒนาในเรื่องของโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
และทางเศรษฐกิจ อาจมีสัดสํวนมากกวําด๎านอ่ืน หลังจากนั้นก็จะเน๎นด๎านการศึกษาและคุณภาพชีวิตในสัดสํวนที่
มากขึ้น   
3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพ 
เพ่ือการประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารสํวน

ต าบลบุพราหมณ์ เป็นการประเมินผลถึงโอกาสและสภาวะภัยคุกคามหรือข๎อจ ากัดเป็นสภาพแวดล๎อมภายนอกที่มี
ผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอํอนของท๎องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายในขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น โดยใช๎เทคนิคการ SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลบุ
พราหมณ์ ในภาพรวมดังนี้  
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น SWOT (SWOT Analysis) 

1) จุดแข็ง (S = STRENGTH) 
◊ ที่ตั้งมีความเหมาะสมทางด๎านคมนาคม มีถนนสาย 304 ผําน การเดินทางสะดวก รวดเร็ว 
◊ มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือตํอการพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยว  
◊ บุคลากร คณะผู๎บริหาร องค์การบริหารสํวนต าบลมีความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของตนเองในการ

พัฒนาองค์กร และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
◊ การจัดโครงสร๎างภายในที่เหมาะสมสอดคล๎องกับภารกิจ 

2) จุดอ่อน  
 ◊ ประชาชนยังไมํให๎ความส าคัญกับการประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนา 
 ◊ ประชาชนยังขาดความสนใจในการพัฒนาท๎องถิ่น 
 ◊ รายได๎ที่จัดเก็บเองไมํเพียงพอตํอการบริหารจัดการ 

◊ บุคลากร ไมํเพียงพอตํอปริมาณงาน 
◊ ปัญหาที่เป็นผลกระทบจากประชากรแฝง เชํน ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ความสะอาด     ความ

เป็นระเบียบเรียบร๎อย การก าจัดขยะมูลฝอย  
◊ ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สังคมเมืองอยํางตํอเนื่อง การเคลื่อนย๎ายของประชากรจากแหลํงอ่ืนมาพัก

อาศัยในชุมชน สํงผลตํอ ความสัมพันธ์ระหวํางคนในชุมชนมีน๎อย กระทบตํอการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น
ของประชาชน 

◊ โครงสร๎างพ้ืนฐาน และการสาธารณูปโภค ยังไมํเพียงพอ ครอบคลุม เชํนถนน ไฟฟูาสาธารณะ 
น้ าประปา ระบบระบายน้ า เป็นต๎น 

◊ ความไมํเพียงพอของเครื่องมือเครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเทคโนโลยีที่จะมาชํวยเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่และดูแลความปลอดภัยให๎กับประชาชน 

◊ ปัญหาราษฎรไมํมีเอกสารสิทธิในที่ท ากิน เพราะอยูํในเขตอุทยานแหํงชาติทับลาน 
3) โอกาส 

◊ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่น โดยที่หนํวยงานสํวนกลางและสํวนภูมิภาค สํงเสริม
สนับสนุนการถํายโอนภารกิจให๎กับ อบต. 

◊ การแก๎ไขปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่รัฐบาลให๎การสํงเสริม 
◊ มีแหลํงทรัพยากรทางธรรมชาติ เชํน ปุาลานแหํงสุดท๎ายของโลก มีอํางเก็บน้ าทับลาน เหมาะแกํการ

ทํองเที่ยวทางธรรมชาติ มีโอกาสที่จะได๎การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยว 
4) อุปสรรค/ข้อก าจัด 

◊ การพัฒนาพ้ืนที่ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานท าได๎ยาก เนื่องจากสํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ทับซ๎อนกับเขตอุทยาน
แหํงชาติทับลาน 

◊ โครงการ/แผนงานตามแผนพัฒนาสามปีมีมากแตํงบประมาณในการด าเนินงานมีน๎อยไมํสามารถ
ด าเนินการได ๎

◊ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข๎องมีมากท าให๎การด าเนินงานไมํคลํองตัวเกิดความลําช๎า ไมํเอ้ือตํอการ
ปฏิบัติงาน 

 
3.2  การประเมินสถาณการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี้ยวข้อง 
การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลบุพราหมณ์ ที่ผํานมาชํวยแก๎ไขปัญหาความเดือนร๎อนและ
บรรเทาความต๎องการของประชาชนได๎ในระดับหนึ่ง เชํน การกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กํอสร๎างรางระบาย
น้ า ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  ปรังปรุงระบบประปาหมูํบ๎าน สร๎างฝายชะลอน้ าเพ่ือแก๎ไขปัญหาในการขาดแคลน
น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค แตํงบประมาณมีจ านวนน๎อยจึงไมํสามารถแก๎ไขปัญหาตามความต๎องการของชาวบ๎านให๎
หมดไปได ๎
 
1. การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

สํงเสริมสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ให๎กับกลุํมวิสาหกิจชุมชนตํางๆ เพ่ือให๎กลุํมมีความเข๎มแข็ง
และมีรายได๎เพ่ิมมากข้ึน 
2. การด าเนินงานด้านสังคม 

สํงเสริมการจัดประชาคมหมูํบ๎าน ประชาคมต าบล เพ่ือให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของ
ตนเอง สํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนต าบลบุพราหมณ์ จัดตั้งศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน จัดตั้งศูนย์ไกลํเกลี่ยระงับข๎อพิพาท การชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาสในต าบล โดยจัดตั้งกองทุนวันละบาท เพ่ือให๎
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 3. การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 

กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน สร๎างฝายชะลอน้ า ขุดลอกคลอง แหลํงน้ าตํางๆ ดูแลและบ ารุงรักษาบํอน้ า
บาดาล แจกจํายน้ าให๎กับราษฎรที่ขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค 
4. การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 

สนับสนุนกลุํม อสม.ในการด าเนินกิจกรรมตํางๆ  สนับสนุนงานปูองกันโรคไข๎เลือดออก โรคพิษสุนัขบ๎า 
โรคเอดส์ โรคติดตํออ่ืนๆ และจัดตั้งหนํวยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต๎น (1669) 
5. การด าเนินงานด้านการเมือง การบริหาร 

ให๎ความรู๎ด๎านการเมืองการปกครองท๎องถิ่นแกํประชาชน มีการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ โดยการสํงเข๎า
รับการศึกษาอบรมในด๎านตํางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎เพ่ือให๎
ปฏิบัติงานได๎รวดเร็ว ให๎บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารตํางๆ ตาม พ .ร.บ ข๎อมูล
ขําวสาร และตามหลักธรรมาภิบาลด๎วยความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
6. การด าเนินงานด้านการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมเนื่องในงานประเพณีตํางๆ เชํน ประเพณีรดน้ าด าหัว ประเพณีเข๎าพรรษา และราชพิธีตํางๆ 
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเลํนกลางแจ๎ง 
สนับสนุนการจัดงานนิทรรศการวิชาการ จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย จัดตั้งสภาวัฒนธรรมต าบล การพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให๎มีมาตรฐาน  
7. การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ปลูกต๎นไม๎ในชุมชน ก าจัดวัชพืชในแหลํงน้ า จัดการน้ าเสียในชุมชนจัดหาสถานที่พักผํอน ปรับปรุงแหลํง
ทํองเที่ยว สํงเสริมให๎มีการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยหมักในการปรับปรุงบ ารุงดินและฟ้ืนฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรม 
จัดท าแนวกันไฟ 
8. การด าเนินงานด้านอ่ืนๆ 

สํงเสริมให๎มีชมรมกีฬาชนิดตํางๆ เพ่ือการออกก าลังกาย และหํางไกลยาเสพติด จัดให๎มีการแขํงขันกีฬา
อยํางสม่ าเสมอ การตั้งจุดให๎บริการประชาชนชํวง 7 วันอันตรายในชํวง 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารสํวนต าบล          
บุพราหมณ์ มีความสอดคล๎องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์



 

๓๐ 
 

จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับที่ ๑๒  และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*****************************



 

๖๗ 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและโยธา กองช่าง ส านักปลัด 

การพาณิชย ์ กองช่าง ส านักปลัด 
2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง ส านักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด กองการศึกษา 
3 การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 
4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ ส านักปลัด 

การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ ส านักปลัด 
5 การพัฒนาด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งสิง่แวดล้อม 
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักปลัด กองการศึกษา 

การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ ส านักปลัด 
เคหะและชุมชน กองช่าง กองการศึกษาฯ 

6 การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด กองช่าง 
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด ส านักปลัด 

สังคมสงเคราะห ์ ส านักปลัด ส านักปลัด 
การด าเนินงานอืน่ งบกลาง ส านักปลัด ส านักปลัด 

รวม 6  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 12  แผนงาน 1  ส านัก  3  กอง 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ป ี

(มี ๗ ยุทธ)์ 
 

( 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๑ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๒ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๓ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๔ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๕ 

 

 

 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ)์ 
 

( 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวดั 

(มี ๓ ยุทธ)์ 

ยุทธสาตร์
จังหวดั 

(มี ๕ ยุทธ)์ 
 

( 
ยุทธสาตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. ในเขตวัด 

(มี ๑๐ ยุทธ)์ 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑๐ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 
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พัฒนา อปท. 

(มี 6 ยุทธ)์ 
 

ยุทธศาสตร์
ภาค 

(มี ๖ ยุทธ)์ 
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อปท. ในเขตวัด 

(มี ๑๐ ยุทธ์) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ ๙ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 6 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและโยธา กองช่าง ส านักปลัด 

การพาณิชย ์ กองช่าง ส านักปลัด 
2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง ส านักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด กองการศึกษา 
3 การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 
4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ ส านักปลัด 

การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ ส านักปลัด 
5 การพัฒนาด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งสิง่แวดล้อม 
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักปลัด กองการศึกษา 

การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ ส านักปลัด 
เคหะและชุมชน กองช่าง กองการศึกษาฯ 

6 การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด กองช่าง 
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด ส านักปลัด 

สังคมสงเคราะห ์ ส านักปลัด ส านักปลัด 
การด าเนินงานอืน่ งบกลาง ส านักปลัด ส านักปลัด 

รวม 6  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 12  แผนงาน 1  ส านัก  3  กอง 
 



 

๑๓๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บุพราหมณ์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงการพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกคลองล า
พญาธาร  

เพื่อการกักเก็บน้ า ขุดลอกคลองล าพญาธาร - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปริมาณน้ า 
ที่กักเก็บ 

มีปริมาณน้ าท่ี
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

อบต.       
บุพราหมณ ์
(กองช่าง) 

            
2 โครงการปรับปรุงยกระดับ

ถนนเดิมแยกทางหลวงขุน
ศรี เข้าคุ้มบ้านนายบุญส่ง 
หมู่ 2 

เพื่อยกระดับถนน
และผิวถนน 
ให้มีความสะดวก
และปลอดภัย 

-ปรับปรุงยกระดับถนนจากทาง
หลวงขุนศรีเข้าคุม้บ้านนายบญุ
ส่งหมู่ที่ 2 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้รับ 
การปรับปรุง 

ถนนมีสภาพดี
ประชาชนได ้
รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

อบต.       
บุพราหมณ ์
(กองช่าง) 

3 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองล าพญาธาร 

เพื่อให้ชาวบ้านมี
สะพานข้าม 
ไป-มามีความ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 
ล าพญาธารหมู่ที่ 7      
-ขนาด กว้าง 8 ม.ยาว 50 ม.     

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 โครงสร้างมี
ความมั่นคง
ตามแบบใช้
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ชาวบ้านหมู่  
ที่ 7 มีสะพาน
ข้ามไปสู ่
หมู่ที่ 3 

อบต.       
บุพราหมณ ์
(กองช่าง) 

4 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ าเขายายหม้อหมู่ 8 

เพื่อการกักเก็บน้ า ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเขายายหม้อ
หมู่ 8 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ปริมาณน้ า 
ที่กักเก็บ 

มีปริมาณน้ าท่ี
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

อบต.       
บุพราหมณ ์
(กองช่าง) 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



 

๑๓๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บุพราหมณ์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงการพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพื่อให้มีอาคาร
สถานที่ที่ถูกต้องตาม
มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อการเรียน
การสอน 
2.เพื่อเป็นสถานที่
เตรียมความพร้อมให้
เด็กสามารถเข้ารับ
การศึกษาในระดับ
ก่อนประถมศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ ์ 
จ านวน 2 แห่ง   

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ 
ผู้มาใช้
บริการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 
80 

1 อาคารศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็มี
มาตรฐานและเอื้อ
ต่อการเรียนการ
สอน 
2 เด็กเล็กไดร้ับ
การเตรียมความ
พร้อมทาง
การศกึษาในระดับ
ประถมศกึษาอย่าง
มีคุณภาพ 

อบต.       
บุพราหมณ ์
(กองช่าง) 

               
 

6 โครงการจดัท าแนวเขต
ที่ดินท ากินต าบล           
บุพราหมณ ์

เพื่อให้มีแนวเขต
ที่ดินชัดเจน 

ส ารวจแนวเขตในต าบล บพุราหมณ ์ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แนวเขต
ที่ดิน 

มีแนวเขตที่
ชัดเจน 

อบต.       
บุพราหมณ ์
(กองช่าง) 

7 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบล         
บุพราหมณ ์

เพื่อปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ม ี
ความสวยงามรองรับ
การท่องเท่ียว 

ปรับปรุงเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว 
จัดท าแผนที่แหล่งท่องเท่ียว 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวน
แหล่ง 
ท่องเที่ยวที่
ได้รับการ
พัฒนา 

มีนักท่องเที่ยว
เพิ่ม 
มากขึ้น 

อบต.       
บุพราหมณ ์
(กองช่าง) 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



 

๑๓๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บุพราหมณ์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงการพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกคลองล า
พญาธาร  

เพื่อการกักเก็บน้ า ขุดลอกคลองล าพญาธาร - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปริมาณน้ า 
ที่กักเก็บ 

มีปริมาณน้ าท่ี
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

อบต.       
บุพราหมณ ์
(กองช่าง) 

            
2 โครงการปรับปรุงยกระดับ

ถนนเดิมแยกทางหลวงขุน
ศรี เข้าคุ้มบ้านนายบุญส่ง 
หมู่ 2 

เพื่อยกระดับถนน
และผิวถนน 
ให้มีความสะดวก
และปลอดภัย 

-ปรับปรุงยกระดับถนนจากทาง
หลวงขุนศรีเข้าคุม้บ้านนายบญุ
ส่งหมู่ที่ 2 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้รับ 
การปรับปรุง 

ถนนมีสภาพดี
ประชาชนได ้
รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

อบต.       
บุพราหมณ ์
(กองช่าง) 

3 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองล าพญาธาร 

เพื่อให้ชาวบ้านมี
สะพานข้าม 
ไป-มามีความ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 
ล าพญาธารหมู่ที่ 7      
-ขนาด กว้าง 8 ม.ยาว 50 ม.     

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 โครงสร้างมี
ความมั่นคง
ตามแบบใช้
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ชาวบ้านหมู่  
ที่ 7 มีสะพาน
ข้ามไปสู ่
หมู่ที่ 3 

อบต.       
บุพราหมณ ์
(กองช่าง) 

4 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ าเขายายหม้อหมู่ 8 

เพื่อการกักเก็บน้ า ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเขายายหม้อ
หมู่ 8 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ปริมาณน้ า 
ที่กักเก็บ 

มีปริมาณน้ าท่ี
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

อบต.       
บุพราหมณ ์
(กองช่าง) 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



 

๑๓๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บุพราหมณ์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงการพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพื่อให้มีอาคาร
สถานที่ที่ถูกต้องตาม
มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อการเรียน
การสอน 
2.เพื่อเป็นสถานที่
เตรียมความพร้อมให้
เด็กสามารถเข้ารับ
การศึกษาในระดับ
ก่อนประถมศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ ์ 
จ านวน 2 แห่ง   

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ 
ผู้มาใช้
บริการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 
80 

1 อาคารศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็มี
มาตรฐานและเอื้อ
ต่อการเรียนการ
สอน 
2 เด็กเล็กไดร้ับ
การเตรียมความ
พร้อมทาง
การศกึษาในระดับ
ประถมศกึษาอย่าง
มีคุณภาพ 

อบต.       
บุพราหมณ ์
(กองช่าง) 

               
 

6 โครงการจดัท าแนวเขต
ที่ดินท ากินต าบล           
บุพราหมณ ์

เพื่อให้มีแนวเขต
ที่ดินชัดเจน 

ส ารวจแนวเขตในต าบล บพุราหมณ ์ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แนวเขต
ที่ดิน 

มีแนวเขตที่
ชัดเจน 

อบต.       
บุพราหมณ ์
(กองช่าง) 

7 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบล         
บุพราหมณ ์

เพื่อปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ม ี
ความสวยงามรองรับ
การท่องเท่ียว 

ปรับปรุงเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว 
จัดท าแผนที่แหล่งท่องเท่ียว 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวน
แหล่ง 
ท่องเที่ยวที่
ได้รับการ
พัฒนา 

มีนักท่องเที่ยว
เพิ่ม 
มากขึ้น 

อบต.       
บุพราหมณ ์
(กองช่าง) 

 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



๑๓๗ 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่า่กว่า 2400 ซีซี หรือก่าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุด ไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิล้แคบ๊ 

- -  
814,000 

 
814,000 

 
814,000 

ส่านักปลดั 

๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก(ดเีซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 6,000 ซีซี 
หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 170 
กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้่า จุน้่าไดไ้ม่น้อยกว่า 
6,000 ลิตร น้่าหนักของรถรวมน้า่หนัก
บรรทุกไม่ต่่ากว่า 12,000 กิโลกรัม เป็น
ราคาพร้อมปัม๊และอุปกรณ์ จ่านวน 1 คัน 

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ส่านักปลดั 

๓ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติด
รถยนต์ 25 วัตต์ ประกอบด้วย ไมโครโฟน 
เสาอากาศ อุปกรณ์ตดิตั้งครบชุด       
หนังสือคู่มือ 

- 24,000 24,000 24,000 24,000 
 

ส่านักปลดั 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เครื่องเสยีงประชาสมัพันธ์แบบติดรถยนต์
กระจายเสียง 

- - 100,000 100,000 100,000 ส่านักปลดั 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่า่กว่า 2400 ซีซี หรือก่าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุด ไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิล้แคบ๊ 

- - 814,000 814,000 814,000 กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๑๓๘ 
 

 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับ ผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้
สายพร้อมลูกข่าย 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
ส่านักปลดั 

7 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่่ากว่า 2,400 ซซีี หรือ
ก่าลังเครื่องยนตส์ูงสดุไมต่่่ากว่า 110 
กิโลวัตต ์

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส่านักปลดั 

8 แผนงานสาธารณสุข      ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องพ่นหมอกควัน จ่านวน 2 เครื่อง 
 

- - 118,000 118,000 118,000 
 

ส่านักปลดั 

           
           

รวม       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๑๓๙ 
 

 
 
 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับ ผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์   - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
ส่านักปลดั 

 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์         

 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์   
 

     
 

กองช่าง 

รวม       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๑๔๐ 
 

 
 
 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์        
 

๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์         

๓ แผนงานเคหะและชุมชน      ครุภณัฑ ์   
 

     
 

กองช่าง 

รวม       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๑๔๑ 
 

 
 
 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์        
 

๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์         

๓ แผนงานเคหะและชุมชน      ครุภณัฑ ์   
 

     
 

กองช่าง 

รวม       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๑๔๒ 
 

 
 
 
 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์        
 

๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์         

๓ แผนงานเคหะและชุมชน      ครุภณัฑ ์   
 

     
 

กองช่าง 

รวม       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๑๔๓ 
 

 
 
 
 
 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์        
 

๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์         

๓ แผนงานเคหะและชุมชน      ครุภณัฑ ์   
 

     
 

กองช่าง 

รวม       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๑๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์        
 

๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์         

๓ แผนงานเคหะและชุมชน      ครุภณัฑ ์   
 

     
 

กองช่าง 

รวม       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๑๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์        
 

๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์         

๓ แผนงานเคหะและชุมชน      ครุภณัฑ ์   
 

     
 

กองช่าง 

รวม       
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๑๔๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์        
 

๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์         

๓ แผนงานเคหะและชุมชน      ครุภณัฑ ์   
 

     
 

กองช่าง 

รวม       
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๑๔๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์        
 

๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์         

๓ แผนงานเคหะและชุมชน      ครุภณัฑ ์   
 

     
 

กองช่าง 

รวม       
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๑๔๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์        
 

๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์         

๓ แผนงานเคหะและชุมชน      ครุภณัฑ ์   
 

     
 

กองช่าง 

รวม       
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๑๔๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์        
 

๒ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์         

๓ แผนงานเคหะและชุมชน      ครุภณัฑ ์   
 

     
 

กองช่าง 

รวม       
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๑๔๑ 

 

๑๔๑ 
 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(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  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการ... 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



๑๔๒ 

 

๑๔๒ 
 

 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 

๑๔๓ 
 

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)  

 
 
 

ประเด็น... 



๑๔๔ 

 

๑๔๔ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(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 สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) 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 ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

ประเด็น... 



๑๔๕ 

 

๑๔๕ 
 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตาม... 



๑๔๖ 

 

๑๔๖ 
 

 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
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 
แนวทาง... 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 



 

๑๔๕ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
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 เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (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 ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



 

๑๔๖ 
 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

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 มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก 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 าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลด
ความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  



 

๑๔๗ 
 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
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 โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  



 

๑๔๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy 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  



 

๑๔๙ 
 

 
 

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   

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ   
   

      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



 

๑๕๐ 
 

 
 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตภัย    น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  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   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย 
มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดย
การจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้าง
เด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  
การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาใน
การสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน 
โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึง
ต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิ กสภา
ท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 

(๒.๓)  ผลจาก... 
 



 

๑๕๑ 
 

   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวใน
ช่วงเวลาเก็บเก่ียว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยัง
ไม่ครบ  
 

************************************ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

           ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(พร้อมท่อลอดหรือบล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ 1 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.   หมู่ที่ 1 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการ
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(พร้อมท่อลอดหรือบล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ 2 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.    หมู่ที่ 2 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(พร้อมท่อลอดหรือบล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ 3 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.    หมู่ที่ 3 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ 4 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

1.ถนน คสล.กว้าง 
5 ม. ยาว 68 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ลูกรังไหล่ทางข้าง
ล่ะ 0.15 ม. 
2.ถนน คสล.กว้าง 
4 ม.ยาว 131 ม. 
มีสามเหลี่ยม 
13x7x4 ม.ลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 
0.15 ม. 
3.ถนน คสล.กว้าง 
4 ม. ยาว 51 ม.
,กว้าง 3 ม. ยาว 
51 ม.  และ กว้าง 
4 ม.ยาว 48 ม. 
หนา 0.15 ลงลูกรัง
พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ 0.15 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(พร้อมท่อลอดหรือบล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ 5 
 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

3.ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม.หนา 
0.15 ม.ลงลูกรัง
พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ 0.15 ม. 
3.ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม.หนา 
0.15 ม.ลงลูกรัง
พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ 0.15 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(พร้อมท่อลอดหรือบล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ 6 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.    หมู่ที่ 6 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(พร้อมท่อลอดหรือบล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ 7 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.    หมู่ที่ 7 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(พร้อมท่อลอดหรือบล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ 8 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

1.ถนน คสล.ซอยบ้าน
นายวัน กว้าง 4 ม.
พร้อมไหล่ทาง  50 ซม. 
2.ถนน คสล.ซอยบ้าน
นายบุญล้อม กว้าง 4 
ม.พร้อมไหล่ทาง 50 
ซม.ท่อลอดขนาด 30 
ซม. 8 ท่อน 
3.ถนน คสล.จาก ถนน 
304-ซ.บ้านนายสุทธิ
โสน ถนน 4 ม. 
3.ถนน คสล.ต่อจาก 
คสล.เดิมจากบ้านนาย
ปลอด ไปเขายายหม้อ 
กว้าง 5 ม.พร้อมท่อ
ลอดขนาด 30ซม. 
4.ถนน คสล.ซ.บ้านนายสม
จิตร กว้าง 4 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



39 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
(พร้อมท่อลอด) หมู่9 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

-สายท่ี 1 จุดเริ่มต้นจาก
ถนน คสล. เดิมไปทางถนน 
304 ความยาว
โดยประมาณ 250 ม.
กว้าง5 ม.หนา 15 ซม. 
พร้อมไหล่ทางข้างละ 50 
ซม. 
- สายท่ี 2 จุดเริ่มต้นต่อ
จากถนนเดิมผ่านคันดิน
สระน้้าประปาความยาว
โดยประมาณ 150 ซม.
กว้าง 5 ม.หนา 15 ซม. 
พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 
50 ซม. 
-สายท่ี 3 จุดเริ่มต้นจาก
บ้านนายวิไล ทับศัพท์ ไป
บ้านนายป๊อก สานโคกสูง 
ความยาวโดยประมาณ 
350 ม.กว้าง 5 ม.หนา 
15 ซม. พร้อมลูกรังไหล่
ทางข้างละ 50 ซม. 
-สายท่ี 4 ก่อสร้างถนน 
คสล.ต่อจาก คสล.เดิม ไป
ทางไร่นายสุวิทย์ นพพะกา 
ความยาวโดยประมาณ 
150 ม.ขนาดกว้าง 4 ม. 
พร้อมลูกรังไหล่ทาง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



40 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 10 
 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.    หมู่ที่ 
10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนน    
คสล. หมู่ 9 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.    หมู่ที่ 9 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง 
(พร้อมท่อลอดหรือบล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ 1 
 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

 ก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน
ลูกรัง  หมู่ที่ 1                  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง 
(พร้อมท่อลอดหรือบล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ 2 
 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลูกรัง พร้อม
ท่อลอด หมู่ที่  2    

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



41 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง 
(พร้อมท่อลอดหรือบล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ 3 
 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลูกรังพร้อม
ท่อลอด  5 จุด  
หมู่ที่  3                 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง 
(พร้อมท่อลอดหรือบล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ 4 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลูกรัง พร้อม
ท่อลอด  
หมู่ที่  4                

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง 
(พร้อมท่อลอดหรือบล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ 5 
 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลูกรัง พร้อม
ท่อลอด   
หมู่ที่  5                

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง 
(พร้อมท่อลอดหรือบล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ 6 
 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลูกรัง พร้อม
ท่อลอด   
หมู่ที่  6                 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



42 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง 
(พร้อมท่อลอดหรือบล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ 7 
 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลูกรัง พร้อม
ท่อลอด   
หมู่ที่  7                 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง 
(พร้อมท่อลอดหรือบล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ 8 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ถนนหินคลุก  ซ.
บ้านนายเตมิ  
หนูน้อย พร้อม
ว่าท่อ 80x100 
9 ท่อน พร้อม
เกลี่ยบดอัด             

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง 
(พร้อมท่อลอดหรือบล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ 9 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง พร้อมท่อ
ลอด  หมู่ที่  9                 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง 
(พร้อมท่อลอดหรือบล็อกคอน
เวิร์ส) หมู่ 10 
 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง พร้อมท่อ
ลอด  หมู่ที่  10                 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



43 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าที่
ท้ากินหมู่ 2 
 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ท้าถนนดินเข้าท่ี
ท้ากิน 
หมู่ที่ 2 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าหมู่ 1 

เพื่อเป็นการระบาย
น้้าป้องกันไม่ให้น้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้้าภายใน 
หมู่ 1 

400,000 400,000 800,000 
 

800,000 800,000 ระบายน้้าได้
ดีขึ้น 

ระบายน้้าไดด้ีขึ้น
ป้องกันน้้าท่วม 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าหมู่ 2 
 

เพื่อเป็นการระบาย
น้้าป้องกันไม่ให้น้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้้าภายใน 
หมู่ 2 

400,000 400,000 800,000 800,000 800,000 ระบายน้้าได้
ดีขึ้น 

ระบายน้้าไดด้ีขึ้น
ป้องกันน้้าท่วม 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าหมู่ 3 
 

เพื่อเป็นการระบาย
น้้าป้องกันไม่ให้น้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน ้าภายใน 
หมู่ 3 

400,000 400,000 800,000 800,000 800,000 ระบายน้้าได้
ดีขึ้น 

ระบายน้้าไดด้ีขึ้น
ป้องกันน้้าท่วม 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าหมู่ 4 

เพื่อเป็นการระบาย
น้้าป้องกันไม่ให้น้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน ้าภายใน 
หมู่ 4 

400,000 400,000 800,000 800,000 800,000 ระบายน้้าได้
ดีขึ้น 

ระบายน้้าไดด้ีขึ้น
ป้องกันน้้าท่วม 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



44 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าหมู่ 5 
 

เพื่อเป็นการระบาย
น้้าป้องกันไม่ให้น้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้้าภายใน 
หมู่ 5 

400,000 400,000 800,000 800,000 800,000 ระบายน้้าไดด้ี
ขึ้น 

ระบายน้้าไดด้ีขึ้น
ป้องกันน้้าท่วม 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าหมู่ 6 

เพื่อเป็นการระบาย
น้้าป้องกันไม่ให้น้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้้าภายใน 
หมู่ 6 

400,000 400,000 800,000 
 

800,000 800,000 ระบายน้้าไดด้ี
ขึ้น 

ระบายน้้าไดด้ีขึ้น
ป้องกันน้้าท่วม 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าหมู่ 7 
 

เพื่อเป็นการระบาย
น้้าป้องกันไม่ให้น้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้้าภายใน 
หมู่ 7 

400,000 400,000 800,000 800,000 800,000 ระบายน้้าไดด้ี
ขึ้น 

ระบายน้้าไดด้ีขึ้น
ป้องกันน้้าท่วม 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าหมู่ 8 
 

เพื่อเป็นการระบาย
น้้าป้องกันไม่ให้น้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้้าภายใน 
หมู่ 8 

400,000 400,000 800,000 800,000 800,000 ระบายน้้าไดด้ี
ขึ้น 

ระบายน้้าไดด้ีขึ้น
ป้องกันน้้าท่วม 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าหมู่ 9 

เพื่อเป็นการระบาย
น้้าป้องกันไม่ให้น้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้้าภายใน 
หมู่ 9 

400,000 400,000 800,000 800,000 800,000 ระบายน้้าไดด้ี
ขึ้น 

ระบายน้้าไดด้ีขึ้น
ป้องกันน้้าท่วม 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าหมู่ 10 

เพื่อเป็นการระบาย
น้้าป้องกันไม่ให้น้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้้าภายใน 
หมู่ 10 

400,000 400,000 800,000 800,000 800,000 ระบายน้้าไดด้ี
ขึ้น 

ระบายน้้าไดด้ีขึ้น
ป้องกันน้้าท่วม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 



45 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

33 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 
หมู่ 9 
 

เพื่อปรับปรุงสนาม
กีฬาให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงสนาม
กีฬา หมู่ 9 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สนามกีฬาได้
มาตรฐาน 

สามารถใช้ประโยชน์
ได้เต็มประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

34 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้มี
ประสิทธิภาพและ 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่ 2  

400,000 400,000 500,000 
 

500,000 500,000 ประสิทธิภาพ
และคณุภาพที่ดี
ขึ้น 

มีระบบประปาท่ีได้
มาตรฐานมีคณุภาพ 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้มี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพที่ด ี

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่ 3 

400,000 400,000 500,000 500,000 500,000 ประสิทธิภาพ
และคณุภาพที่ดี
ขึ้น 

มีระบบประปาท่ีได้
มาตรฐานมีคณุภาพ 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้มี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพที่ด ี

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่ 4 

400,000 400,000 500,000 500,000 500,000 ประสิทธิภาพ
และคณุภาพที่ดี
ขึ้น 

มีระบบประปาท่ีได้
มาตรฐานมีคณุภาพ 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้มี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพที่ด ี

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่ 6 

400,000 400,000 500,000 500,000 500,000 ประสิทธิภาพ
และคณุภาพที่ดี
ขึ้น 

มีระบบประปาท่ีได้
มาตรฐานมีคณุภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 



46 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้มี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพที่ด ี

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่ 7 

400,000 400,000 500,000 500,000 500,000 ประสิทธิภาพ
และคณุภาพที่ดี
ขึ้น 

มีระบบประปาท่ีได้
มาตรฐานมีคณุภาพ 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้มี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพที่ด ี

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่ 8 

400,000 400,000 500,000 
 

500,000 500,000 ประสิทธิภาพ
และคณุภาพที่ดี
ขึ้น 

มีระบบประปาท่ีได้
มาตรฐานมีคณุภาพ 

กองช่าง 

40  
การปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 9 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้มี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพที่ด ี

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่ 9 

400,000 400,000 500,000 500,000 500,000 ประสิทธิภาพ
และคณุภาพที่ดี
ขึ้น 

มีระบบประปาท่ีได้
มาตรฐานมีคณุภาพ 

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้มี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพที่ด ี

ปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ 10 

400,000 400,000 500,000 500,000 500,000 ประสิทธิภาพ
และคณุภาพที่ดี
ขึ้น 

มีระบบประปาท่ีได้
มาตรฐานมีคณุภาพ 

กองช่าง 

            
 

 

แบบ ผ.0๒ 



47 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

42 การปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 1 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพที่ด ี

ปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ 1 

400,000 400,000 500,000 500,000 500,000 ประสิทธิภาพ
และคณุภาพที่ดี
ขึ้น 

มีระบบประปาท่ีได้
มาตรฐานมีคณุภาพ 

กองช่าง 

43 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า
บ้านเรือนหมู่ 6 
 

เพื่อสนับสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
เข้าบ้านเรือน   
หมู่ 6 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

มีไฟฟ้าใช้คลอบคุมทุก
หลังคาเรือน 

กองช่าง 

44 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า
บ้านเรือนหมู่ 7 

เพื่อสนับสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
เข้าบ้านเรือน  
หมู่ 7 

500,000 500,000 600,000 
 

600,000 600,000 ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

มีไฟฟ้าใช้คลอบคุมทุก
หลังคาเรือน 

กองช่าง 

45 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า
บ้านเรือนหมู่ 8 
 

เพื่อสนับสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
เข้าบ้านเรือน   
หมู่ 8 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

มีไฟฟ้าใช้คลอบคุมทุก
หลังคาเรือน 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายหมู่ 2 
 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ปรับปรุงเสียง
ตามสายหมู่ 2 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ข่าวสารที่
ประชาสมัพันธ์ 

ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทันต่อเหตุการณ ์

กองช่าง 

47 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายหมู่ 4 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ปรับปรุงเสียง
ตามสายหมู่ 4 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ข่าวสารที่
ประชาสมัพันธ์ 

ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทันต่อเหตุการณ ์

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



48 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

48 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายหมู่ 6 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ปรับปรุงเสียง
ตามสายหมู่ 6 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ข่าวสารที่
ประชาสมัพันธ์ 

ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทันต่อเหตุการณ ์

กองช่าง 

49 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายหมู่ 7 
 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ปรับปรุงเสียง
ตามสายหมู่ 7 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ข่าวสารที่
ประชาสมัพันธ์ 

ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทันต่อเหตุการณ ์

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายหมู่ 9 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ปรับปรุงเสียง
ตามสายหมู่ 9 

500,000 500,000 600,000 
 

600,000 600,000 ข่าวสารที่
ประชาสมัพันธ์ 

ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทันต่อเหตุการณ ์

กองช่าง 

51 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายหมู ่10 
 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ปรับปรุงเสียง
ตามสายหมู่  10 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ข่าวสารที่
ประชาสมัพันธ์ 

ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทันต่อเหตุการณ ์

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายหมู ่1 
 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ปรับปรุงเสียง
ตามสายหมู่ 1 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ข่าวสารที่
ประชาสมัพันธ์ 

ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทันต่อเหตุการณ ์

กองช่าง 

53 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายหมู ่3 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ปรับปรุงเสียง
ตามสายหมู่ 3 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ข่าวสารที่
ประชาสมัพันธ์ 

ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทันต่อเหตุการณ ์

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายหมู ่5 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ปรับปรุงเสียง
ตามสายหมู่ 5 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ข่าวสารที่
ประชาสมัพันธ์ 

ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทันต่อเหตุการณ ์

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



49 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

55 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายหมู ่8 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ปรับปรุงเสียง
ตามสายหมู่ 8 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ข่าวสารที่
ประชาสมัพันธ์ 

ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทันต่อเหตุการณ ์

กองช่าง 

56 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางหมู่ 9 
 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างราย
ทาง  หมู่ 9 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 แสงสว่างราย
ทาง 

ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไป-มา 

กองช่าง 

57 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า
บ้านเรือนหมู่ 10 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าเข้า
บ้านเรือน  หมู ่10 

500,000 500,000 600,000 
 

600,000 600,000 ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

มีไฟฟ้าใช้ครอบคลมุ
ทุกหลังคาเรือน 

กองช่าง 

58 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า
บ้านเรือนหมู่ 1 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าเข้า
บ้านเรือน  หมู ่1 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

มีไฟฟ้าใช้ครอบคลมุ
ทุกหลังคาเรือน 

กองช่าง 

59 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า
บ้านเรือนหมู่ 2 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าเข้า
บ้านเรือน  หมู ่2 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

มีไฟฟ้าใช้ครอบคลมุ
ทุกหลังคาเรือน 

กองช่าง 

60 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า
บ้านเรือนหมู่ 3 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าเข้า
บ้านเรือน  หมู ่3 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

มีไฟฟ้าใช้ครอบคลมุ
ทุกหลังคาเรือน 

กองช่าง 

61 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า
บ้านเรือนหมู่ 4 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าเข้า
บ้านเรือน  หมู ่4 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

มีไฟฟ้าใช้ครอบคลมุ
ทุกหลังคาเรือน 

กองช่าง 

62 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า
บ้านเรือนหมู่ 5 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าเข้า
บ้านเรือน  หมู ่5 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

มีไฟฟ้าใช้ครอบคลมุ
ทุกหลังคาเรือน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



50 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

63 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า
บ้านเรือนหมู่ 9 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าเข้า
บ้านเรือน  หมู ่9 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

มีไฟฟ้าใช้ครอบคลมุ
ทุกหลังคาเรือน 

กองช่าง 

64 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางหมู ่1 
 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างราย
ทาง  หมู่ 1 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนสัญจรไปมา-
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

65 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางหมู ่2 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างราย
ทาง  หมู่ 2 

500,000 500,000 600,000 
 

600,000 600,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนสัญจรไปมา-
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

66 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางหมู ่3 
 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างราย
ทาง  หมู่ 3 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนสัญจรไปมา-
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

67 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางหมู ่4 
 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างราย
ทาง  หมู่ 4 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนสัญจรไปมา-
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

68 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางหมู่  5 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างราย
ทาง  หมู่ 5 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนสัญจรไปมา-
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



51 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

69 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางหมู่ 6  

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างราย
ทาง  หมู่ 6 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนสัญจรไปมา-
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

70 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางหมู่ 7 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างราย
ทาง  หมู่ 7 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนสัญจรไปมา-
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

71 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางหมู ่8  
 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างราย
ทาง  หมู่ 8 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนสัญจรไปมา-
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

72 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางหมู ่10 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างราย
ทาง  หมู่ 10 

500,000 500,000 600,000 
 

600,000 600,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนสัญจรไปมา-
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

73 โครงการขุดลอกคลองถ้้าปลา
ขาวหมู่ 1 
 

เพื่อการกักเก็บน้้า ขุดลอกคลองถ้้า
ปลาขาวหมู่ 1 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณน้้า 
ที่กักเก็บ 

มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



52 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

74 โครงการขุดลอกหน้าฝายและ
เสรมิหน้าฝายหมู่ 2 
 

เพื่อการกักเก็บน้้า ขุดลอกหน้าฝาย
และเสรมิหน้า
ฝายหมู่ 2 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณน้้า 
ที่กักเก็บ 

มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

กองช่าง 

75 โครงการขุดลอกคลองล้าพญา
ธาร หมู่ 2 

เพื่อการกักเก็บน้้า ขุดลอกคลองลา้
พญาธาร หมู่ 2 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณน้้า 
ที่กักเก็บ 

มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น 
หมู่ 3 

เพื่อการกักเก็บน้้า ก่อสร้างฝายน้้า
ล้น  หมู่ 3 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณน้้า 
ที่กักเก็บ 

มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

กองช่าง 

77 โครงการขุดลอกสระและ
คลองภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 
 

เพื่อการกักเก็บน้้า ขุดลอกสระและ
คลอง 

300,000 300,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณน้้า 
ที่กักเก็บ 

มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น
คลองใหญ่ คลองไผ่ หมู่ 5 

เพื่อการกักเก็บน้้า -ก่อสร้างฝาย
คลองใหญ ่
-ก่อสร้างฝาย
คลองไผ ่

500,000 500,000 600,000 
 

600,000 600,000 ปริมาณน้้า 
ที่กักเก็บ 

มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

กองช่าง 

79 โครงการขุดลอกคลองภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 5 
 

เพื่อการกักเก็บน้้า ขุดลอกคลอง
ภายในหมู่ 5 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณน้้า 
ที่กักเก็บ 

มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



53 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

80 โครงการขุดลอกคลองเพื่อ
การเกษตรหมู่ 6 

เพื่อการกักเก็บน้้า ขุดลอกคลองระ
เบาะแฝก 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณน้้า 
ที่กักเก็บ 

มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น  
หมู่ 6 

เพื่อการกักเก็บน้้า ก่อสร้างฝายน้้า
ล้นหมู่ 6 

300,000 300,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณน้้า 
ที่กักเก็บ 

มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น 
หมู่ 7 

เพื่อการกักเก็บน้้า ก่อสร้างฝายน้้า
ล้นหมู่ 7 

300,000 300,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณน้้า 
ที่กักเก็บ 

มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

กองช่าง 

83 โครงการขุดลอกคลองวังหิน 
หมู่ 7 
 

เพื่อการกักเก็บน้้า ขุดลอกคลองวัง
หินทุกจุดใน
หมู่บ้าน หมู่ 7 

300,000 300,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณน้้า 
ที่กักเก็บ 

มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างฝายแบบมี
ประตรูะบายทรายหมู่ 8 

เพื่อการกักเก็บน้้า ก่อสร้างฝายแบบ
มีประตูระบาย
ทราย หมู่ 8 

500,000 500,000 600,000 
 

600,000 600,000 ปริมาณน้้า 
ที่กักเก็บ 

มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น 
หมู่ 8 

เพื่อการกักเก็บน้้า ก่อสร้างฝายน้้า
ล้น หมู่ 8 

300,000 300,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณน้้า 
ที่กักเก็บ 

มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

กองช่าง 

86 โครงการขุดลอกคลองภายใน
หมู่บ้านหมู่ 9 

เพื่อการกักเก็บน้้า ขุดลอกคลอง
ภายในหมู่บ้าน
หมู่ 9 

300,000 300,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณน้้า 
ที่กักเก็บ 

มีปริมาณน้้าท่ีเพียงพอ
ต่อการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



54 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

87 โครงการปรับปรุงถนน     
คสล.หมู่1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไป-มา สะดวก
และปลอดภัย 

ปรับปรุงถนน 
คสล.ภายใน    
หมู่ 1 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ถนนแข็งแรง
มั่นคงได้
มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 

88 โครงการรื้อบดอัดเกรดถนน
เดิมพร้อมท่อลอดหรือ 
บล็อกคอนเวิดส์ หมู่ 3 
 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ยกระดับถนนเดิมใหม้ี
มาตรฐานมากยิ่งข้ึน 

รื้อบดอัดเกรดถนน
เดิมภายในหมู่ 3 
ถนน กวา้ง 5 เมตร 
ยาว  4,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ได้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า     
ร้อยละ 80 

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

89 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคม หมู่ 4 

เพื่อด้าเนินการ
ปรับปรุงศาลา
ประชาคมให้มี
มาตรฐาน 

ปรับปรุงศาลา
ประชาคม หมู่ 4 

500,000 500,000 500,000 
 

500,000 500,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่ใช้สถานที่ไม่
น้อยกว่า     
ร้อยละ 80 

ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากศาลา
ประชาคมได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

90 โครงการรื้อบดอัดถนนเดิม  
หมู4่ 
 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ยกระดับถนนเดิมใหม้ี
มาตรฐานมากยิ่งข้ึน 

รื้อบดอัดถนน 
ภายในหมู่ 4 
ระยะทาง 
1,800 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ได้
ใช้ถนนไม่น้อย
กว่า  ร้อยละ 
80 

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 



55 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

           ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

91 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่1 (ซอย2) 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ต่อจากถนนเดิมถึงอ่างเก็บ
น้้าทับลาน 

-- - 800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการ
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่1 (ซอย4) 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากถนน304ถึงอ่างเก็บน้้า
ทับลาน 

- - 800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

93 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
หมู่1  

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ซอยศูนย์ปฏิบตัิธรรมถึงทาง
ขึ้นน้้าตกเหวนกกก 

- - 800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

94 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
หมู่1 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

แยกบ้านยายพันถึงคลองถ้้า
ปลาขาว 

-  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่1 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ทางขึ้นน้้าตกเหวนกกกถึง
อ่างเก็บน้้าทับลาน 

- - 800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

96 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
หมู่1 (ซอย2) 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากถนน 304 
ถึงอ่างเก็บน้้า 

- - 800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



56 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

           ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

97 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
หมู่1 (ซอย3) 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มี
ความปลอดภยัและได้
มาตรฐาน 

จากถนน 304 
ถึงบ้านนางปราณ ี

-- - 800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการสัญจร
ไปมามีความปลอดภัย 

กองช่าง 

98 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่1 (ซอย4) 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มี
ความปลอดภยัและได้
มาตรฐาน 

จากซอย4ถึงอ่างเก็บน้้าทับ
ลาน 

- - 800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่1 (ซอย4) 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มี
ความปลอดภยัและได้
มาตรฐาน 

ซอยวัดทับลานถึงวัดทับลาน - - 800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่1 ซอยโนนดู่ 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มี
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐาน 

จากถนน 304ถึงบ้านนาย
พัฒนพงษ์ 

-  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่1  

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มี
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐาน 

แยกศูนย์ปฏิบตัิธรรมถึงมอ
ตาศร ี

- - 800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

102 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
หมู่1 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มี
ความปลอดภยัและได้
มาตรฐาน 

จากถนน 304 
ถึงบ้านนายประกาย 

- - 800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 



57 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

103 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
หมู่1 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

ซอยข้าง อบต.ถึงซอย 4 - - 800,000 800,000 800,000 เสียงตาม
สายที่ได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

104 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
หมู่1 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

ซอยบ้านนายสมชายถึงซอย 4 - - 800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพด ี          
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

105 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่1 เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

ซอยบ้านนายห่วงถึงซอย 4   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพด ี          
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

106 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่1 
เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซอยบ้านแม่พันถึงซอย 4   

800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพด ี          
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

107 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่1 เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

ซอยบ้านนางแดงถึงซอย 4   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพด ี          
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

108 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่1 เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

ซอยบ้านนางฐานิตาถึงซอย 4   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพด ี          
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



58 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

109 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่1 เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

ซอยบ้านนางเพลินถึงซอย 4   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพด ี          
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

110 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่1 
ซอยคุ้มหินดาด 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

จากถนน 304  
ถึงบ้านนายหนิจ เสือเคลือ 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพด ี          
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

111 โครงการเกลี่ยบดอัดถนนลูกรังหมู่
1 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

แยกศูนย์ปฏิบตัิธรรมถึงมอตา
ศร ี

  500,000 500,000 500,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพด ี          
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

112 โครงการเกลี่ยบดอัดถนนลูกรังหมู่
1 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

จากฝายถ้้าปลาขาวถึงที่ดิน
จัดสรร 

  500,000 500,000 500,000 
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพด ี          
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ซอย 
1 หมู่1 

เพื่อการระบายน้้า จากถนน304ถึงอ่างเก็บน้้า   500,000 500,000 500,000 น้้าไม่ท่วมขัง น้้ามีการระบายอย่างเป็น
ระบบ 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ซอย 
2 หมู่1 

เพื่อการระบายน้้า จากถนน304ถึงบ้าน สจ.เตี้ย   500,000 500,000 500,000 น้้าไม่ท่วมขัง น้้ามีการระบายอย่างเป็น
ระบบ 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ซอย 
3 หมู่1 

เพื่อการระบายน้้า จากถนน304ถึงบ้านนางปราณ ี   500,000 500,000 500,000 น้้าไม่ท่วมขัง น้้ามีการระบายอย่างเป็น
ระบบ 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ซอย
4 หมู่1 

เพื่อการระบายน้้า จากถนน304ถึง 
บ้านนายชะเลงศักดิ์ 

  500,000 500,000 500,000 น้้าไม่ท่วมขัง น้้ามีการระบายอย่างเป็น
ระบบ 

กองช่าง 

 
 



59 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

117 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าซอย
วัดทับลาน หมู่1 

เพื่อการระบายน้้า 
ซอยวัดทับลานถึงวัดทับลาน   

500,000 500,000 500,000 น้้าไม่ท่วมขัง น้้ามีการระบายอย่างเป็น
ระบบ 

กองช่าง 

117 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าซอย
วัดทับลาน หมู่1 

เพื่อการระบายน้้า 
ซอยวัดทับลานถึงวัดทับลาน   

500,000 500,000 500,000 น้้าไม่ท่วมขัง น้้ามีการระบายอย่างเป็น
ระบบ 

กองช่าง 

118 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ซอย
ข้าง อบต. หมู1่ 

เพื่อการระบายน้้า ข้าง อบต.ถึงซอย4   500,000 500,000 500,000 น้้าไม่ท่วมขัง น้้ามีการระบายอย่างเป็น
ระบบ 

กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ซอย
บ้านนายสมชาย หมู่1 

เพื่อการระบายน้้า บ้านนายสมชายถึงซอย4   500,000 500,000 500,000 น้้าไม่ท่วมขัง น้้ามีการระบายอย่างเป็น
ระบบ 

กองช่าง 

120 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ซอย
บ้านนายห่วง หมู่1 

เพื่อการระบายน้้า จากบา้นนายห่วงถึงซอย4   500,000 500,000 500,000 น้้าไม่ท่วมขัง น้้ามีการระบายอย่างเป็น
ระบบ 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ หมู่
1 

เพื่อการระบายน้้า จากบา้นแม่พินถึงซอย4   500,000 500,000 500,000 น้้าไม่ท่วมขัง น้้ามีการระบายอย่างเป็น
ระบบ 

กองช่าง 

122 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่
1 

เพื่อการระบายน้้า 
จากบา้นนางแดงถึงซอย4   500,000 500,000 500,000 

น้้าไม่ท่วมขัง น้้ามีการระบายอย่างเป็น
ระบบ 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ หมู่
1 

เพื่อการระบายน้้า บ้านนางฐานิกาถึงซอย4   500,000 500,000 500,000 น้้าไม่ท่วมขัง น้้ามีการระบายอย่างเป็น
ระบบ 

กองช่าง 

124 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ หมู่
1 

เพื่อการระบายน้้า จากบา้นางเพลินถึงซอย4   500,000 500,000 500,000 น้้าไม่ท่วมขัง น้้ามีการระบายอย่างเป็น
ระบบ 

กองช่าง 

125 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ หมู่
1 

เพื่อการระบายน้้า จากถนน304ถึง 
บ้านนายพัฒนพงษ ์

  500,000 500,000 500,000 น้้าไม่ท่วมขัง น้้ามีการระบายอย่างเป็น
ระบบ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 



60 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

126 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า้ซอย
ครัวป้าจ้าป ีหมู่1 

เพื่อการระบายน้้า จากถนน304 ถึง 
บ้านนายหนิจ 

  500,000 500,000 500,000 น้้าไม่ท่วมขัง น้้ามีการระบายอย่างเป็น
ระบบ 

กองช่าง 

127 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู1่ เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

จากบ้านนายประกายถึงบ้าน
นางจ่อย 

  500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

128 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่1 เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน จากบ้านนายถึงอ่างเก็บน้้า   500,000 500,000 500,000 

ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

129 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู1่ เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

จากบ้านนายมหิธรถึงบ้านนาย
อรัญ 

  500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

130 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู1่ เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

จากแยกศูนย์ปฏิบตัิธรรมไป
น้้าตกเหวนกกก 

  500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

131 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู1่ เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

จากไร่นางทันถึงไร่นายเหม   500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

132 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู1่ เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

จากไร่นางทันถึงบ้านนายไสว   500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

133 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู1่ เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

จากบ้านหมอจันทร์ถึงศูนย์
เรียนรู ้

  500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

134 โครงการก่อสร้ า งประปา      
หมู่1 คุ้มโนนดู่จุดสระหลวง 

เพื่อให้มีน้้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

จุดสระหลวงคุ้มโนนดู ่   500,00
0 

500,000 500,000 
ครัวเรือนท่ี
ใช้น้้าประปา 

มีน้้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

135 โครงการขุดลอกสระหลวงคุ้ม
โนนดู่ หมู1่ 

เพื่อการกักเก็บน้้า จุดสระหลวงคุ้มโนนดู ่   500,00
0 

500,000 500,000 ปริมาณน้้า มีน้้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

136 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู1่ เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

จากบ้านหมอจันทร์ถึงศูนยเ์รียนรู ้   500,00
0 

500,000 500,000 ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

137 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายอ้านวยหมู่2 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากถนน คสล.เดิมถึงสา้นักสงฆ์
เนินสง่า  

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่2 

 เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

 จากสปริงเวย์ถึงบ้าน อ.พราหมณ ์   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

139 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยป่ากล้วยหมู่2 

เพื่อ ให้มีความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

 ต่อจาก คสล.เดิมถึงบ้านนาย
ทองค้า 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

140 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่2 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

 จากบ้านนายส้าเนียงถึง      
บ้านนายจอมแพง 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

141 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.หมู่2 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนายจักรพงษ์               
ถึงบ้านนางทิพวัน 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

142 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 2 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ซอยบ้านนางวันถึงบ้านนางแดง     800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

143 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 2 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนายท้า มาลัยถึงบ้านนาง
ส้ารวย 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

144 โครงการปรับปรุง คสล. 
หมู่ 2 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ซอยบ้านนายสา้เนียง   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

145 โครงการปรับปรุง คสล. 
หมู่2 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนายพัชรชัย 
ถึงบ้านนายมังกร 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

146 โครงการปรับปรุง คสล. 
หมู่2 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนาย อ.จ้อน 
ถึงบ้านนายไพฑูรย ์

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
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         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

147  โครงการปรบัปรุง คสล.
ซอยโนนสง่า หมู2่ 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากสระหลวงถึงบ้านนางบุญ   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

148 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. โดยลงลูกรังไหล่ทาง 
หมู่2 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากถนน304ถึงบ้านนางบุญ   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

149 โครงการเกลี่ยบดอัดลูกรัง 
หมู่2 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนายจ้าแพง 
ถึงบ้านนายอ้วน 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

150 โครงการเกลี่ยบดอัดลูกรัง 
หมู่2 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนายมานพ 
ถึงบ้านบ้าน อ.พราหมณ ์

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

151 โครงการเกลี่ยบดอัดลูกรัง หมู่2 เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

จากบา้นฐิติกรถึงหมู่6   800,000 800,000 800,000 ถนนที่ได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

152 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่2 เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

จากบา้นนายท้า มาลัย ถึงบ้านนาง
ส้ารวย 

  800,000 800,000 800,000 ถนนที่ได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

153 โครงการก่อสร้างระบบประปา
แบบถังแชมเปญหมู่2 

เพื่อให้มีน้้าประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

บริเวณส้านักสงฆ์เนินสง่า   800,000 800,000 800,000 ระบบประปา มีน้้าประปาใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

154 โครงการก่อสร้างระบบประปา
แบบถังแชมเปญหมู2 

เพื่อให้มีน้้าประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

บริเวณบ้านนายค้าภ ู   800,000 800,000 800,000 ระบบประปา มีน้้าประปาใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

155 โครงการก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินหมู่2 

เพื่อให้มีน้้าประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

บริเวณสระหลวง   800,000 800,000 800,000 ระบบประปา มีน้้าประปาใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

156 โครงการก่อสร้างระบบประปา
แบบถังแชมเปญหมู่2 

เพื่อให้มีน้้าประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

บริเวณบ้านนายอุดม   800,000 800,000 800,000 ระบบประปา มีน้้าประปาใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

157 โครงการปรับปรุงระบบประปา
วัดขุนศรีหมู่2 
 

เพื่อให้มีน้้าประปาใช้อยา่ง
เพียงพอและมีมาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบประปาวัดขุนศรี   800,000 800,000 800,000 ระบบประปา มีน้้าประปาที่ได้
มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

กองช่าง 

157 โครงการปรับปรุงระบบประปา
โรงเรียนบ้านขุนศรี 
หมู่2 

เพื่อให้มีน้้าประปาใช้อยา่ง
เพียงพอและมีมาตรฐาน 

ระบบประปาโรงเรียนบ้านขุนศรี   800,000 800,000 800,000 ระบบประปา มีน้้าประปาที่ได้
มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

กองช่าง 

158 โครงการขุดลอกสระหลวง 
หมู่2 

เพื่อให้มีน้้าไว้อุปโภคบริโภค
และท้าการเกษตร 

ขุดลอกสระหลวง   500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้้าที่
เก็บได้ 

มีน้้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

159 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
สระหลวงหมู่2 

เพื่อปรับสภาพพื้นที่ให้มีความ
สะดวกเหมาะในการใช้
ประโยชน ์

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระหลวง   500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้พื้นที่ 

สภาพพื้นที่มีความ
เหมาะสมในการใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



65 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

160 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่2 

เพื่อให้ทุกครัวเรือน 
มีไฟฟ้าใช้ 

จากบ้านนายประเสริฐถึงบ้านนาย
อ้วน 

  800,000 800,000 800,000 ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน กองช่าง 

161 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่2 

เพื่อให้ทุกครัวเรือน 
มีไฟฟ้าใช้ 

จากบ้านนายฐิติกรถึงบ้าน          
อ.พราหมณ ์

  800,000 800,000 800,000 ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน กองช่าง 

162 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางหมู2่ 

เพื่อความปลอกภยัในการ
เดินทาง 

จากบ้านนายอ้านวยถึงส้านักสงฆ์
เนินสง่า 

  800,000 800,000 800,000 แสงสว่าง
รายทาง 

การสญัจรมคีวาม
ปลอกภัย 

กองช่าง 

163 โครงการก่อสร้างศาลที่พัก
ริมทาง  

เพื่อให้มีที่พักริมทาง จุดข้างร้านอาหารหิวเด้อ  
ถนน 304 

  500,000 500,000 500,000 ที่พักริมทาง มีที่พักริมทาง กองช่าง 

164 โครงการปรับปรุงศูนยเ์รียนรู้
หมู่ 2 

เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้มีความ
เหมาะสมได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงศูนย์เรียนรู ้   500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีศูนย์เรยีนรูไ้ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

165 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายหมู2่ 

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงเสียงตามสาย   500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ได้รับข้อมลูข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

166 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
หมู่3 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

วางท่อซอยบ้านนายประยรูถึงบ้าน
นายทัน 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

167 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่3 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

ซอยบ้านนางนามถึงไร่ชิโนวะ   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

168 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
หมู่3 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

วางท่อจุดบ้านนายตุ๋ย   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

169 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่3 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

จากท่ีท้ากินนายสมหมายถึงที่
ท้ากิน 
นางบุญเนียม 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

170 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่3 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

ซอยบ้านนางบัวราถึงบ้านนาง
สุพิษ 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

171 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่3 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

ซอยบ้านนายประยูรถึงท่ีท้า
กิน น.ส.ชนิดา 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

172 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่3 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

ต่อจากถนน คสล.เดมิที่ท้ากิน
นายชวนถึงที่ท้ากินนางสม
เสียร 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



67 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

173 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่3 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

ที่ท้ากินนางราวัณ 
ถึงที่ท้ากินนายเกลี้ยง 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

174 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยลงหินคลุกหมู3่ 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

จากบ้านนายศิร ิ
ถึงบ้านนายล้อม 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

175 โครงการขุดลอกคลองล้า
พญาธาร หมู3่ 

เพื่อการกักเก็บน้้า จากบ้านนายสันต ิ
ถึงที่ท้ากินนายสง่า 

  800,000 800,000 800,000 ปริมาณน้้า ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

176 โครงการขุดลอกหน้าฝาย   
หมู่3 

เพื่อการกักเก็บน้้า ขุดลอกหน้าฝายลา้พญาธาร   800,000 800,000 800,000 ปริมาณน้้า มีน้้าใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

177 โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสายหมู3่ 

เพื่อใหก้ารประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารได้ทั่วถึง 

รอบหมู่บ้าน   800,000 800,000 800,000 เสียงตาม
สายที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

178 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาชนหมู่3 

เพื่อประชาชนไดม้ีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม 

ปรับปรุงศาลาประชาคม   800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาขน 

ประชาชนมีสถานท่ี
จัดกิจกรรมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

179 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้าหมู3่ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

จากบ้านจากนายบญุมา 
ถึงบ้านนายชุบ 

  800,000 800,000 800,000 ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 



68 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

180 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างรายทางหมู3่ 

เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

จากบ้านนายบุญมา 
ถึงบ้านนายชุบ 

  800,000 800,000 800,000 แสงสว่าง มคีวามปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

181 โครงการก่อสร้างประปา
แบบถังแชมเปญหมู3่ 

เพื่อให้มีน้้าใช้ทุกครัวเรือน จุดโรงเรียนบุพราหมณ ์
อรุณอนุสรณ ์

  800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาขน 

มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง 

182 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้าหมู3่ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน จากบ้านนายสุบิน 
ถึงบ้านนายขาว 

  800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาขน 

มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

183 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างรายทางหมู3่ 

เพื่อให้มีแสงสว่างรายทาง จากบ้านนายเหรียญ 
ถึงบ้านนางสายสมร 

  800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาขน 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

184 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างรายทางหมู3่ 

เพื่อให้มีแสงสว่างรายทาง จากบ้านนางมาลยั 
ถึงบ้านนายศิร ิ

  800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาขน 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

185 โครงการถนน คสล. ซอย
บ้านนายชัยวัฒน์   หมู่4 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

จากบ้านนายชัยวัฒน์ 

ถึงแนวเขตป่าไม ้

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา 

มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



69 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

186 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่4 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

ซอยบ้านนางทรายแก้ว 
ถึงบ้านนายอ้าพล 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา 
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

187 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่4 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

ต่อจาก ถนน คสล.เดิม 
ถึงบ้านคมชัดลึก 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา 
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

188 โครงการ ปรบัปรุงถนน 
คสล.ซอย87 หมู4่ 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

จากซอย87ไปทาง 
บ้านผู้ใหญณ่รงค ์

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา 
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

189 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านนางกันยา
หมู่4 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

 จากบ้านนางกันยาไป 
ถึงน้้าตกเวฬุวัน 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา 
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

190 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่4 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

ซอยบ้านนายคล้ายไป 
ถึงบ้านนางพิม 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการ
คมนาคมไปมามคีวาม
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



70 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

191 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
หมู่4 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากถนน 304 ถึง 
บ้านก้านันวิโรจน ์

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการคมนาคม
ไปมามคีวามปลอดภัย 

กองชา่ง 

192 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
หมู่4 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากถนน 304 ถึง 
บ้านนายสังคม 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการคมนาคม
ไปมามคีวามปลอดภัย 

กองชา่ง 

193 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่4 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

 ซอยบ้านนายสมชาต ิ
ถึงบ้านนางสุทธิวรรณ 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการคมนาคม
ไปมามคีวามปลอดภัย 

กองชา่ง 

194  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่4 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

 จากถนน 304 ถึง 
บ้านนางส้าล ี

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการคมนาคม
ไปมามคีวามปลอดภัย 

กองชา่ง 

195 โครงการเกลี่ยบดอัดถนน
ลูกรังและลงหินคลุกซอย
น้้าตกเวฬุวันหมู4่ 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ซอยน้้าตกเวฬุวัน   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการคมนาคม
ไปมามคีวามปลอดภัย 

กองชา่ง 

แบบ ผ.0๒ 



71 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

 
196 โครงการเกลี่ยบดอัด

ถนนลูกรังและลงหิน
คลุกซอยน้้าตกเวฬุวัน
หมู่4 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ซอยบ้านนายประเวศ   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการ
คมนาคมไปมามคีวาม
ปลอดภัย 

กองชา่ง 

197 โครงการเกลี่ยบดอัด
ถนนลูกรังและลงหิน
คลุกซอยน้้าตกเวฬุวัน
หมู่4 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ซอยบ้านตาเกดิและซอยนาง
ส้าร ี

  800,000 800,000 800,000 ถนนที่ได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการ
คมนาคมไปมามคีวาม
ปลอดภัย 

กองชา่ง 

198 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่4 

เพื่อให้มีน้้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

คุ้มเขาทราย   800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ครัวเรือนมีน้า้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองชา่ง 

199  โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่4 

เพื่อให้มีน้้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

 คุ้มผางาม   800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ครัวเรือนมีน้า้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองชา่ง 

200 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างรายทางหมู่4 

เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

 ซอยบ้านก้านันถึงถนน304   800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

การคมนาคมไปมามี
ความปลอดภัย 

กองชา่ง 

201  โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้าหมู่4 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

  ซอยบ้านก้านันถึงถนน304   800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองชา่ง 

แบบ ผ.0๒ 



72 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
202 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า

หมู่4 
เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ซอยบ้านนายคล้าย 
ถึงบ้านนางศรีไพร 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองชา่ง 

203  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้าหมู4่ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ซอยบ้านนางต่วน 
ถึงบ้านนายอ้าพล 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองชา่ง 

204   โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้าหมู4่ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

จากถนน 304 
 ถึงบ้านนางพร 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองชา่ง 

205  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าหมู่4 

เพื่อการระบายน้้า จากถนน304 
 ถึงบ้านนายสังคม 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

น้้าไม่ท่วมขังในชุมชน กองชา่ง 

206 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
หมู่4 

เพื่อการระบายน้้า จากบ้านนายช่วย 
ถึงบ้านนายคล้าย 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

น้้าไม่ท่วมขังในชุมชน กองชา่ง 

207 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
หมู่4 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ซอยบ้านนายคล้าย 
ถึงบ้านนางศรีไพร 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองชา่ง 



73 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
208  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง

ต่้าหมู4่ 
เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ซอยบ้านนางต่วน 
ถึงบ้านนายอ้าพล 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองชา่ง 

209   โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้าหมู4่ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

จากถนน 304  
ถึงบ้านนางพร 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองชา่ง 

210 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริม
ทางหมู่4 

เพื่อให้ประชาชนมีที่พัก คุ้มบ้านผางาม   800,000 800,000 800,000 ศาลาที่พักริม
ทาง 

ประชาชนมีที่พัก กองชา่ง 

211 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริม
ทางหมู่4 

เพื่อให้ประชาชนมีที่พัก คุ้มเขาทราย   800,000 800,000 800,000 ศาลาที่พักริม
ทาง 

ประชาชนมีที่พัก กองชา่ง 

212  โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ริมทางหมู4่ 

เพื่อให้ประชาชนมีที่พัก คุ้มบ้านไร่ผ่านศึก   800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีที่พัก กองชา่ง 

แบบ ผ.0๒ 



74 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

213 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายหมู4่ 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร 

จุดเขาทราย   800,000 800,000 800,000 ข่าวสารที่
ได้รับ 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง 

กองช่าง 

214 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายหมู4่ 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร 

จุดผางาม   800,000 800,000 800,000 ข่าวสารที่
ได้รับ 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง 

กองช่าง 

215 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น
หมู่4 

เพื่อการกักเก็บน้้า จุดรพ.สต.บ้าน กม.80   1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้้า ประชาชนมีน้้าใช้
เพื่ออุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

216 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น
หมู่4 

เพื่อการกักเก็บน้้า จุดไร่นายนิคม   1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้้า ประชาชนมีน้้าใช้
เพื่ออุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

217 โครงการขุดลอกบ่อ
สาธารณะหมู่4 

เพื่อให้การเก็บน้้า 
ได้มากข้ึน 

1.จุดบ่อแฝด 
2.จุดท้าประปา 
 (ผางาม) 

  500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้้า ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

219 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์
หมู่4 

เพื่อปรับปรุงให้พร้อมต่อ
ความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

จุดชมวิวหลังศาลเจ้าพ่อ
โทน 

  800,000 800,000 800,000 สถานท่ี
พักผ่อน 

ชุมชนและ
นักท่องเที่ยว        
มีที่พักผ่อน 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



75 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
219 โครงการซ่อมแซมถนนลงหิน

คลุกหมู5่ 
เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

ลงหินคลุกหมู5่ 
จ้านวน 11 ซอย 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการสัญจรไป
มามีความปลอดภัย 

กองช่าง 

220 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่5 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

ซอยบ้านนายพิชิต   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการสัญจรไป
มามีความปลอดภัย 

กองช่าง 

221 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่5 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

ซอยคลองมาล ี   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการสัญจรไป
มามีความปลอดภัย 

กองช่าง 

222 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่5 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

ซอยทุ่งกระถิน   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการสัญจรไป
มามีความปลอดภัย 

กองช่าง 

223 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่5 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

ซอยบ้านนางแท่ง   800,000 800,00
0 

800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการสัญจรไป
มามีความปลอดภัย 

กองช่าง 

224 โครงการปรับปรุงถนนหมู5่ เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

ซอยโคกสว่าง   800,000 800,00
0 

800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการสัญจรไป
มามีความปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



76 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
225 โครงการปรับปรุงถนนหมู5่ เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ

ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

ซอยบ้านนายช่อ   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการ
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

226 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้าหมู่5 เพื่อให้ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

1.ซอยศาลาเกษตร 
2.ซอยนางอรญั 
3.ซอยนางแท่ง 

  800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

227 โครงการไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน 
304 หมู5่ 

เพื่อให้มีแสงสว่าง ช่วงบ้านวังมืด   800,000 800,000 800,000 แสงสว่าง มีไฟฟ้าส่องสว่าง กองช่าง 

228 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สวน
สุขภาพบ้านวังมืด 

เพื่อปรับปรุงสวนสุขภาพใหไ้ด้
มาตรฐาน 

สวนสุขภาพบ้านวังมดื   100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีที่พักผ่อน
ออกก้าลังกาย 

กองช่าง 

229 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่
6 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

จากบ้านนางจากบ้านนา
นางประทุม เพชรสา้โรง
ถึงสามแยกนานายยัง 
ชาติส้าโรง 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการ
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



77 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
230 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่

6 
เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

จากถนน คสล.เดิมสาม
แยกนานายยัง ชาติส้าโรง
ถึงนานายสุทิน อินรักษ ์

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการ
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

231 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ขนาด 6 เมตรโดยลงหินคลุกหมู่
6 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

จากบ้านนายจวน ปั้งกระ
โทกถึงนานายสมภพ ไพร
เถื่อน 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการ
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

232  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่
6 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

จากบ้านนายสุทิน อินรักษ์
ถึงบ้านนายหิน กะบินรัมย ์

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการ
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

233 โครงการปรับปรุงภมูิทัศบริเวณ
สระน้้าส้านักสงฆ์วังขอนแดง 
และบรเิวณรอบส้านักสงฆ์  หมู6่ 

เพื่อให้พื้นที่มีความเหมาะสมใน
การใช้ประโยชน ์

ถึงสะพานคลองระเบาะ
แฝก 

  800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีพื้นท่ีเหมาะสมใน
การใช้ประโยชน ์

กองช่าง 

234 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ซอยส้านักสงฆ์วังขอนแดงหมู่6 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ีความ
ปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 

จากถนน 304  
ถึงบ้านนายชอบ ถ้้ากลาง  

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการ
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



78 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
235 โครงการปรับปรุงฝายน้้าล้นหมู่ 

6  
เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ช่วงนานายพุฒ กิ่งส้าโรง   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี
การสญัจรไปมา
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

236 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล. ซอยร่วมใจหมู6่ 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากถนน 304  
ถึงบ้านนางสมคิด ผดุพรม
ราช 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี
การสญัจรไปมา
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

237 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมู่6 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากถนน 304 คุ้มพ่อใหญ่
ปั่น ถึงฝายน้้าล้น  

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี
การสญัจรไปมา
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

238 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่ 6 

เพื่อให้ระบบประปามี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน    

ปรับปรุงระบบประปา   800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

น้้าประปามี
คุณภาพ   

กองช่าง 

239 โครงการ ก่อสร้างรางระบาย
น้้าหมู่6 

เพื่อการระบายน้้า จากบ้านนางสีนวล      
อร่ามเรือง ถึงบ้านนาย 
กรุงศรี ป้องกัน 

  800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ไม่มีน้้าท่วมขัง กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



79 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

240 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายหมู่6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

1.จากบ้านนายวร บัวไข ถึง
บ้านนางประทวน สิงหะ 
2.จากบ้านนางล้าดวน อร่าม
เรือง  
ถึงบ้านนายสมหวัง  ฉายวัฒน 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

241 โครงการขยายเขตเสียงตาม
สายหมู่6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

จากบ้านนายชอบ ถ้้ากลาง ถึง
บ้านนายจวน ปั้งกระโทก 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

242 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้า หมู่6 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน 

จากบ้านนายบุญส่ง  นากระโทก  
ถึงบ้านนายจวน ปั้งกระโทก 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

243 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้า หมู่6 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

จากบ้านนายบุญส่งถึงสามแยก
นานายสมภพ และออกไปทาง
ถนน304คุ้มพ่อใหญ่ป่ัน 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

244 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้า หมู่6 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

บ้านนายธงชัย ป้องกันถึงบ้าน
นางสีนวล อร่ามเรื่อง 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

245 โครงการถมท่ีดิน
สาธารณประโยชน์หมู่ 6  

เพื่อให้มีพื้นท่ีท้า
กิจกรรม 

ข้างบ้าน ร.ต.ท.ชาญ มณี
เวียง 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีท่ีท้า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

246 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
รายทาง  หมู่6 

เพื่อให้มีแสงสว่าง 
รายทาง 

 บ้านนายธงชัย ป้องกันถึง
บ้านนางสีนวล อร่ามเรื่อง 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

การสัญจรไปมามี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



80 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

247 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่7  
ซอยบ้านนางละอองดาว 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนางละอองดาว
ไปเส้นทางหมู่5 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการสัญจร
ไปมามคีวามปลอดภัย 

กองช่าง 

248 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่7  
ซอยบ้านตาโป้  

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านตาโป ้
 ถึงบ้านตาพงษ ์

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการสัญจร
ไปมามคีวามปลอดภัย 

กองช่าง 

249 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่7  
ซอยศาลาประชาคม 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

คสล.เดิมไปถึง 
บ้านนายล่้า 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการสัญจร
ไปมามคีวามปลอดภัย 

กองช่าง 

250 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่7 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ซอยบ้านตาเปีย๊กถึง 
บ้านนางอนงค์ 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการสัญจร
ไปมามคีวามปลอดภัย 

กองช่าง 

251 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่7 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ซอยบ้านนายสนิทถึง
บ้านนายสังวน 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการสัญจร
ไปมามคีวามปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



81 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

252 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่7 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ซอยบ้านนางทองทิพย์ถึง
บ้านนายชาญณรงค ์

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการ
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

253 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้น 
( ส.อบต.สมหมาย) หมู่7 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ซอยบ้านนางสมหมาย 
ถึงบ้านค้าสวน 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการ
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

254 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล.    
หมู่7 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากถนน 304  
ถึงหน้าวัดวังหินใต้ 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการ
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

255 โครงการเกลี่ยบดอัด
ถนนลูกรังซอยบ้านนาง
สน หมู่7 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนางสน 
ถึงบ้านตาศูนย ์

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการ
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

256 โครงการเกลี่ยบดอัด
ถนนลูกรังซอยบ้านนาย
พิทักษ์ หมู่7 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนายไชยา 
ถึงบ้านนายพิทักษ ์

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการ
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



82 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

257 โครงการเกลี่ยบดอัดถนนลูกรัง
ซอยน้้าตก  บ่อทอง หมู่7 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากถนนลาดยาง 
ถึงฐานป่าไม ้

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการสัญจร
ไปมามคีวามปลอดภัย 

กองช่าง 

258 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู7่ 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนางสาวถึง
บ้านนายสรุิยา     
สิงห์สุวรรณ 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการสัญจร
ไปมามคีวามปลอดภัย 

กองช่าง 

259 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่7 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ซอยบ้านนายลิ  
ถึงบ้านนายถนอม 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการสัญจร
ไปมามคีวามปลอดภัย 

กองช่าง 

260 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ซอยน้้าตกบ่อทอง หมู่7 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

จากบ้านนายวีรเดชถึง
ฐานป่าไม ้

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

261 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ซอยศาลประชาคมหมู่7 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

จากบ้านนางเรือง ถึง
บ้านนายสุนันท ์

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

262 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ซอยวัดวังหินใต้ หมู่7 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

จากบ้านนายหลอด   800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

263 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ซอยบ้านนายสนิท หมู่7 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

จากบ้านนายสนิท 
ถึงบ้านนายสังวล 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



83 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

264 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาแบบแชมเปญ 
สูง 20 เมตร20คิวหมู7่ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

1.ซอยศาล
ประชาคม 
2.ซอยนายฉุน 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีน้้าประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

265 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู7่ 

เพื่อมีน้้าประปาที่
ได้มาตรฐาน 

ประปาเดิม 5 จดุ   800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีน้้าประปาท่ีมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

266 โครงการขยายเขตระบบ
ประปา หมู7่ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

ซอยศาลาประชาคม/
ซอยน้้าตก 
บ่อทอง 

  800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีน้้าประปาใช้ทุกครัวเรือน กองช่าง 

267 โครงการก่อสร้างฝายแบบ
สปริงเวย์ หมู่7 

เพื่อการกักเก็บน้้า คลองโปร่ง   800,000 800,000 800,000 ปริมาณน้้า มีน้้าไว้ใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง 

268 ขุดลอกคลองโปร่งหมู7่ เพื่อการกักเก็บน้้า คลองโปร่ง   800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีน้้าไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

269 ขุดลอกคลองลา้พญาธารหมู่
7 

เพื่อการกักเก็บน้้าและ
การไหลของน้้าได้
สะดวก 

คลองล้าพญาธาร   800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

การไหลของน้้าได้
สะดวก 

กองช่าง 

270 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างราย
ทาง หมู่7 

เพื่อให้มีแสงสว่าง ซอยศาลาประชาคม 
ถึงบ้านนายล่้า 

  800,000 800,000 800,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

การเดินทางมีความ
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



84 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562      
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

271 ขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่าง
รายทางซอยละอองดาว
หมู่7 

เพื่อให้มีแสงสว่าง ซอยละอองดาว   800,0
00 

800,0
00 

800,0
00 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

การเดินทางมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

272 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
รายทางซอยน้้าตกบ่อทอง
หมู่7 

เพื่อให้มีแสงสว่าง ซอยน้้าตกบ่อทองจากนาย
วีรเดชถึงฐานป่าไม ้

  800,0
00 

800,0
00 

800,0
00 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

การเดินทางมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

273 ขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่างรายทางซอยบ้าน
นายหลอด หมู่7 

เพื่อให้แสงสว่างในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

จากบ้านนายหลอด   800,000 800,000 800,000 ไฟฟ้าส่องสว่าง การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

274 ขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่างรายทาง หมู่7 

เพื่อให้แสงสว่างในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

จากบ้านนายสนิทถึง
บ้านนายสังวล 

  800,000 800,000 800,000 ไฟฟ้าส่องสว่าง การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

275 ขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่างรายทาง หมู่7 

เพื่อให้แสงสว่างในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

จากบ้านนายลิถึงบ้าน
นายถนอม 

  800,000 800,000 800,000 ไฟฟ้าส่องสว่าง การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

276 โครงการซ่อมแซม
ระบบประปา หมู7่ 

เพื่อให้ระบบประปามี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบประปา   800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีน้้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

กองช่าง 

277 โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสาย หมู7่ 

เพื่อการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ได้รับข้อมลูข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 



85 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

278 โครงการก่อสร้างตลาด
ชุมชน หมู่ 7 

เพื่อส่งเสริมให้เกิด
รายได้ในชุมชน 

ก่อสร้างตลาดชุมชน หมู่ 7    500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีที่ขาย
ผลผลติทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

279 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่8 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนายทองเบิ้ม 
ถึงไร่คีรลี้อม 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการ
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

280 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่8 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากถนน304 
ถึงบ้านนายเติม หนูน้อย 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

281 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่1  

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนายวันถึงบ้านนายบัว   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

282 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่8 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนางน้อยถึงเขายายหม้อ   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



86 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

283 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่8 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนายหนุนถึงประตู 1   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

284 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่8 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนางวารีถึง 
ไร่นายชวน ชาติโนนสูง 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

285 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่8 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนายวิรตัน์ถึง 
บ้านนายสง่า 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

286 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่8 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากถนน304ถึง 
บ้านนายบุญสม 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

287 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่8 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากถนน304 
ถึงบ้านนายอรุณ 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



87 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

288 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่8 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนายสรุพลถึง 
ไร่นายอนภุาพ 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

289 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่8 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนางอุทัย 
ถึงบ้านนางอินทร์ 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

290 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่8 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มี
ค ว าม ปล อดภั ย แ ละ ไ ด้
มาตรฐาน 

จากไร่นายบุญสม 
ถึงฝายน้้าล้น 

  
800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้

มาตรฐาน 
มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

291 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่8 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนายรังส ี
ถึงบ้านนางสุนิสา 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

292 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่8 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ซอยนายยัง  รุ้งสันเทียะ   800,000 800,000 800,000 เสียงตามสายที่
ได้มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

293 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู8่ เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

จากบ้านนางสมัย ยืนยัง 
ถึงไร่คีรลี้อม 

  800,000 800,000 800,000 คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



88 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

294 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู8่ เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

จากบ้านหนุน หลอดกลาง
ถึงเขายายหม้อ 

  800,000 800,000 800,000 คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

295 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู8่ เพื่อ ความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

จากบ้านนางน้อย       
หลอกลางถึงประตู 1 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

 การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

296 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่8 เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ซอยบ้านนายบุญล้อม 
 เจ็กนาย 

  
800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

297 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู8่ เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

จากบ้านนาย  สุรพล  
ถึงไร่นายอนุภาพ 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

298 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู8่ เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ซอยนางมาลี  แท้กระโทก   800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

299 โครงการลงหินคลุกหมู่8 เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากไร่นายอาทิตย์ถึงไร่
นายทัน 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

300 โครงการลงหินคลุกหมู่8 เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนาย   สุรพล 
ถึงไร่นายอนุภาพ 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 



89 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

301 โครงการลงหินคลุกหมู8่ เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนายหนุนถึงเขายาย
หม้อ 

  800,000 800,00
0 

800,00
0 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

302 โครงการลงหินคลุกหมู่8 เพื่อยกระดับถนนเดิมให้มี
ค ว าม ปล อดภั ย แ ละ ไ ด้
มาตรฐาน 

จากไร่นายทองอินทร์ถึง
ประต1ู 

  
800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้

มาตรฐาน 
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

303 โครงการลงหินคลุกหมู่8 เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากไร่นายมนูญถึงไร่นายยัง   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

304 โครงการลงหินคลุกหมู่8 เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากนานางปรอยถึงฝาย
คลองยางหมู ่

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

305 โครงการลงหินคลุกหมู่8 เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากไร่นายเปียถึงฝายตาโฮ ้   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



90 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

306 โครงการลงหินคลุก หมู่ 8 เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากนานางปลอดถึงไร่นาง
สายหยดุ จิราวสั 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

307 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น
แบบสปริงเวย์ หมู่ 8 

กักเก็บน้้าเพื่อการเกษตร คลองวังมืด   500,000 500,000 500,000 น้้าเพื่อ
การเกษตร 

มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

308 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น
แบบสปริงเวย์ หมู่ 8 

กักเก็บน้้าเพื่อการเกษตร คลองยางหมู่ไร่นายอนุภาพ   
500,000 500,000 500,000 น้้าเพื่อ

การเกษตร 
มีน้้าเพื่อท้าการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

309 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น
แบบสปริงเวย์ หมู่ 8 

กักเก็บน้้าเพื่อการเกษตร ไร่นายสง่า เจนดา่นกลาง   1,000,000 1,000,000 1,000,000  น้้าเพื่อ
การเกษตร 

 มีน้้าเพื่อท้า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

310 โครงการขุดลอกบ่อหนองน้้า
ขาว หมู่ 8 

เพื่อให้กักเก็บน้้าเพื่อ
การเกษตร 

บ่อหนองน้้าขาว   1,000,000 1,000,000 1,000,000  น้้าเพื่อ
การเกษตร 

 มีน้้าเพื่อท้า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

311 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า หมู่ 8 

เพื่อการระบายน้้า รอบหมู่บ้าน   500,000 500,000 500,000 รางระบาย
น้้า 

ไม่มีน้้าท้วมขัง กองช่าง 

312 โครงการก่อสร้างประปาแบบ
ถังแชมเปญ หมู่ 8 

เพื่อการอุปโภคบริโภค จุดบ้านนางจรรยา    500,000 500,000 500,000 น้้าประปา มีน้้าเพื่อการการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



91 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

313 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่8 

เพื่อให้ระบบประปามี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

ระบบประปาทุกตัว   500,000 500,000 500,000 น้้าประปา ระบบประปา           
มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

314 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่9 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ต่อจากถนน คสล.เดมิไร่ลุงอี๊ด
ถึงบ้านนายพนมไพร 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดีการ
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

315 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านสวนหมู9่ 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนายค้าพันถึงสามแยก
ไร่นายสมนึก 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

316 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ซอยข้างวัดหมู่9 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ซอยข้างวัดไปถึงบ้านนาย
สมพงษ์ แดงพันธ ์

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

317 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่9 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากสามแยกไร่นายวิไลถึงไร่
นายคง 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

318 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่9 

เพื่อยกระดับถนนเดิมให้
มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนายเฉลิมเกยีรต ิ
ถึงบ้านนายกุ้ง 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 



92 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

319 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่9 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากไร่นางจินตนา 
ถึงบ้านนางนงเยาว ์

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

320 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่9 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากไร่นายมานพ 
ถึงไร่นางแตง 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

321 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.หมู่9 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากถนน304 ถึงไรลุ่งอี๊ด   800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

322 โครงการลงหินคลุกหมู่9 เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากไร่นางจินตนา 
ถึงนายไพรวรรณ ์

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

323 โครงการลงหินคลุกหมู่9 เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากไรลุ่งอี๊ดถึงไร่นาย
ประนอม 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

324 โครงการลงหินคลุกหมู9่ เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากไร่นายสมชาย 
ถึงไร่นางแป้น 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

325 โครงการลงหินคลุกหมู9่ เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากไร่นายเชิดศักดิบ์ริเวณ
สามแยกถึงไร่นายสมบรูณ ์

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

326 โครงการลงหินคลุกหมู9่ เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนายเฉลมิเกยีรต ิ
ถึงไร่นายสอน 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

327 โครงการลงหินคลุกหมู่9 เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากไร่นายสมนึกถึงบริเวณ
สามแยกไร่นางณภัทร ์

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

328 โครงการลงหินคลุกหมู่9 เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากซอยข้างวัดไปถึงบ้าน
นายสมพงษ์ แดงพันธ ์

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

329 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่9 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากไรลุ่งอี๊ดถึงไร ่
นายชัยยันต ์

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

330 โครงการขยายเขตไฟฟ้า   
หมู่9 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากบ้านนายประเสริฐ 
ถึงบ้านนายอนันต ์

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

331 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู9่ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 

จากปากทางเข้าหมู9่ถึงบ้าน
นายสมเกียรต ิ

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

332 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง หมู9่ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

จากไรลุ่งอี๊ดถึงไร่นาย
ชัยยันต ์

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

333 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างหมู9่ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

จากบ้านนายประเสริฐ
ถึงบ้านนายอนันต ์

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

334 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรหมู9่  

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้า
ใช้ ท้าการเกษตร 

จากไร่นางสาวหนึ่ง
ฤทัยถึงไร่นายสุวิทย ์

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

 ลดต้นทุนในการผลติ
ลดลง 

กองช่าง 

335 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรหมู9่ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้า
ใช้ ท้าการเกษตร 

จากไร่นายชัยนต์ถึงไร่
นายอัครพณ 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ลดต้นทุนในการผลิต
ลดลง 

กองช่าง 

336 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรหมู9่ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้า
ใช้ ท้าการเกษตร 

จากไร่นายวิไลถึง
บริเวณสามแยกถึงไร่
นายคง 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ลดต้นทุนในการผลิต
ลดลง 

กองช่าง 

337 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรหมู9่ 

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้า
ใช้ ท้าการเกษตร 

จากบ้านนางสมพงษ์
ถึงไร่นางทอง 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ลดต้นทุนในการผลิต
ลดลง 

กองช่าง 

338 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบริเวณทางบ้านแสน
สุขหมู9่ 

เพื่อให้ระบบประปามี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

จุดบ้าน กม.85   800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีน้้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



95 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

339 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบริเวณทางบ้านแสน
สุขหมู9่ 

เพื่อให้ระบบประปามี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

จุดสระน้้าประปา   800,00
0 

800,00
0 

800,00
0 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีน้้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

340 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่9 

เพื่อให้ครัวเรือนมี
น้้าประปาใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

จุดบ้านนางนงนุช  
แก้วระวัง 

  800,00
0 

800,00
0 

800,00
0 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีน้้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

341 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาเพื่อการเกษตร
บริเวณจุดสระน้้าประปา 
หมู่9 

เพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกร    ก่อสร้างระบบประปาเพื่อ
การเกษตร 

  800,000 800,000 800,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ลดต้นทุนในการผลิต
ลดลง 

กองช่าง 

342 โครงการปรับปรุงเสียง   
ตามสาย หมู่9 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ปรับปรุงเสียงตามสาย   800,000 800,000 800,000 เสียงตามสายที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

343 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
รอบสระน้้าประปา หมู9่ 

เพื่อความสะอาดและความ
เป็นระเบียบ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ
ประปา 

  800,000 800,000 800,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

สระน้้าประปามีความ
สะอาด 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



96 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

344 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายหมู่ 10 
 

 เพื่อให้การ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ได้ทั่วถึง 

ปรับปรุงเสียงตามสาย
จ้านวน 14 จดุ 

  500,000 500,000 500,000 เสียงตามสายที่
ได้มาตรฐาน 

 ประชาชนได้รบัข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่งถึง 

กองช่าง 

345 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่
10 

 เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

จากถนน304ถึงบ้านนายด้า   500,000 500,000 500,000  ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

346 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่
10 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

จากส้านักสงฆ์โพธินิมิต 

ถึงบ้านนายแมน 

    500,000 500,000 500,000  ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

347 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่10 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

จากส้านักสงฆ์โพธินิมิต 

ถึงบ้านนายแมน 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

348 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่10 

เพื่อยกระดับถนนเดิม
ให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

จากบ้านนางเปิ้ล 

ถึงบ้านนายด้า 

  800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย  
งานรับ

ผิด 
ชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

349 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.หมู่ 10 

เพื่อยกระดับถนนเดิมใหม้ี
ความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

จากบ้านนางค้าไฝถึงศาลา
ประชาคม 

    800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

มีถนนสภาพดี           
การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

350 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่10 

เพื่อจ่ายน้้าให้กับประชาชน
ได้อย่างท่ัวถึงและมมีาตรฐาน 

1.จุดบ้านนางบอน 
2.จุดบ้าน อ.ด้ารงค ์
3.จุดบ้านนางเปิ้ล 
4.จุดบ้านนายสภุาพ 

  500,000 500,000 500,000 ระบบ
ประปา 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอและ
มีมาตรฐาน 

กองช่าง 

351 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

1.จุดบ้านนายวิทยา 
2.จุดบ้านนายวิโรจน ์

  500,000 500,000 500,000 ประปาท่ี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

352  โครงการก่อสร้าง
สะพานลอยข้ามถนน304 
หมู่10 

เพื่อให้ประชาชนมีทางข้าม
ถนน304  

บริเวณทางเข้าโรงเรียนทับ
ลาน 

  1,000,0000 1,000,0000 1,000,0000 สะพานลอย ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ข้ามถนน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



98 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

353 โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้้าคลองล้าพญาธารหมู1่0 

เพื่อการกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและ
ท้าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้้า   1,000,0000 1,000,0000 1,000,0000 ปริมาณน้้า ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
และท้าการเกษตร  

กองช่าง 

354  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างรายทางหมู1่0 

เพื่อให้แสงสว่างในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

จากบ้านนายจรญูถึง
บ้านนายค้า 

  500,000 500,000 500,000 ไฟฟ้าส่องสว่าง การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

355  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างรายทางหมู1่0 

เพื่อให้แสงสว่างในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

จากบ้านนายต่อถึง
บ้านนายเปรมจิต 

  500,000 500,000 500,000 ไฟฟ้าส่องสว่าง การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

356  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างรายทางหมู1่0 

เพื่อให้แสงสว่างในการ
เดินทางสัญจรไปมา 

จากบ้านนายทองพัน
ถึงบ้านนายแมน 

  500,000 500,000 500,000 ไฟฟ้าส่องสว่าง การคมนาคมไปมา        
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

357 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคมหมู่10 

เพื่อให้มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมทีไ่ด้มาตรฐาน 

ปรับปรุงศาลา
ประชาคม 

  500,000 500,000 500,000 ศาลา
ประชาคม 

ประชาชนมีสถานท่ีท้า
กิจกรรมร่วมกันที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

358 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าหมู่10 

เพื่อการระบายน้้า จากบ้านผู้ใหญ ่
ถึงบ้านนางเปรมจิต 

  500,000 500,000 500,000 รางระบายน้า้ ไม่มีน้้าท้วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



99 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ๑.๑   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

359 โครงการก่อสร้างก้าแพงกัน
น้้าเซาะตะลิ่ง หมู1่0 

เพื่อกันริมตะลิ่ง ก่อสร้างก้าแพง
กันน้้าเซาะตะลิ่ง 
หมู่10 

  500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ป้องกันการพังของ 
ริมตะลิ่ง 

กองช่าง 

360 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
หมู่10 

เพื่อให้มีความพร้อม      
ในการเล่นกีฬา 

ติดตั้งเสาไฟส่อง
สว่างและประตู
พร้อม 
ตาข่าย 

  500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

สนามมีความพร้อมใน
การเล่นกีฬา 

กองช่าง 

361 โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะออกก้าลังกาย
หมู1่0 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ที่ออกก้าลังกาย
ร่วมกัน 

ก่อสร้าง
สวนสาธารณะ 

- - 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก้าลังกาย 

กองช่าง 

362 โครงการขยายเขตท่อส่งน้้า
จากอ่างเก็บน้้าทับลาน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตท่อส่ง
น้้าจากอ่างเก็บ
น้้าทับลานจาก
แยกทางเข้า รร.
บ้านทับลานถึง
บ้าน อ.สมหวัง 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



100 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 ส่งเสริมเศรษฐกจิและการท่องเท่ียวชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2.๑   แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรหมู่ 1 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
หมู่ 1 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 (กิจกรรมด้าน
การเกษตรที่
เพิ่มขึ้น) 

มีไฟฟ้าใช้ส าหรับกจิกรรม
ด้านการเกษตรทดแทน
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรหมู่ 2 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
หมู่ 2 

300,000 300,000 500,000 
 

500,000 500,000 (กิจกรรมด้าน
การเกษตรที่
เพิ่มขึ้น) 

มีไฟฟ้าใช้ส าหรับกจิกรรม
ด้านการเกษตรทดแทน
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรหมู่ 3 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
หมู่ 3 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 (กิจกรรมด้าน
การเกษตรที่
เพิ่มขึ้น) 

มีไฟฟ้าใช้ส าหรับกจิกรรม
ด้านการเกษตรทดแทน
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรหมู่ 4 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
หมู่ 4 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 (กิจกรรมด้าน
การเกษตรที่
เพิ่มขึ้น) 

มีไฟฟ้าใช้ส าหรับกจิกรรม
ด้านการเกษตรทดแทน
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรหมู่ 5 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
หมู่ 5 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 (กิจกรรมด้าน
การเกษตรที่
เพิ่มขึ้น) 

มีไฟฟ้าใช้ส าหรับกจิกรรม
ด้านการเกษตรทดแทน
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



101 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 ส่งเสริมเศรษฐกจิและการท่องเท่ียวชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

         2.๑   แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรหมู่ 6 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
หมู่ 6 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 (กิจกรรมด้าน
การเกษตรที่
เพิ่มขึ้น) 

มีไฟฟ้าใช้ส าหรับกจิกรรม
ด้านการเกษตรทดแทน
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรหมู่ 7   
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
หมู่ 7 

300,000 300,000 500,000 
 

500,000 500,000 (กิจกรรมด้าน
การเกษตรที่
เพิ่มขึ้น) 

มีไฟฟ้าใช้ส าหรับกจิกรรม
ด้านการเกษตรทดแทน
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรหมู ่8 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
หมู่ 8 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 (กิจกรรมด้าน
การเกษตรที่
เพิ่มขึ้น) 

มีไฟฟ้าใช้ส าหรับกจิกรรม
ด้านการเกษตรทดแทน
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

กองช่าง 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรหมู ่9 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
หมู่ 9 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 (กิจกรรมด้าน
การเกษตรที่
เพิ่มขึ้น) 

มีไฟฟ้าใช้ส าหรับกจิกรรม
ด้านการเกษตรทดแทน
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรหมู ่10 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
หมู่ 10 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 (กิจกรรมด้าน
การเกษตรที่
เพิ่มขึ้น) 

มีไฟฟ้าใช้ส าหรับกจิกรรม
ด้านการเกษตรทดแทน
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ.0๒ 



102 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 ส่งเสริมเศรษฐกจิและการท่องเท่ียวชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

         2.๑   แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 โครงการบริหารจัดการศูนย ์
การเรียนรู้โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริอ าเภอนาด ี
 

เพื่อเป็นการ
เสรมิสร้างและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้โครงการฯ 

อุดหนุน     
อ าเภอนาด ี

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ปีละ 1 ครั้ง เป็นศูนย์เรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสารและ 
เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ 

ส านักปลดั 

12 โครงการฝึกอบบรมการท าไม้
กวาดดอกหญ้า/ไม้กวาด
ทางมะพร้าว 

เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้ในการท าไม้
กวาด 

อบรมให้ความรู ้   50,000 
 

50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายไดจ้าก
การท าไม้กวาด 

ส านักปลดั 

13 โครงการอบรมให้ความรู้การ
เลี้ยงไกเ่นื้อ ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง 
 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ในการลี้ยงไกไ่ข ่
ไก่พ้ืนเมือง 

อบรมให้ความรู ้   50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีความรู้และทักษะใน
การเลีย้งไก ่

ส านักปลดั 

14 ให้ความรู้การป้องกันโรคที่
เกิดขึ้นในพืช 
 

เพื่อให้เกษตรกรรู้
จัดการใช้สารเคมีใน
การป้องกันโรคพืช 

อบรมให้ความรู ้   50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรมีความรู้ใน
การป้องกันโรคพืช 

ส านักปลดั 

15 โครงการส่งเสริมเลี้ยงปลาใน
บ่อดิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได ้

อบรมให้ความรู ้   50,000 50,000 50,000 ทักษะที่เพ่ิมขึ้น ประชาชนมีความรู้
และทักษะในการเลี้ยง 

ส านักปลดั 

16 โครงการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู ้
ในท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการใช้สมุนไพร 

ศูนย์เรียนรู้
สมุนไพร 

  100,000 100,000 100,000 สมุนไพร มีสมุนไพรที่
หลากหลายให้
ประชาชนได้ใช้ 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 ส่งเสริมเศรษฐกจิและการท่องเท่ียวชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

         2.๑   แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
17 

 
โครงการอบรมกลุม่
อาชีพจักสานทุกชนิด 

เพื่อส่งเสริมให้กลุม่
อาชีพมีความรู้และ
ทักษะในงานจักสาน 

อบรมให้ความรู ้   50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มอาชีพมีความ
และทักษะในงาน
จักสาน 

ส านักปลดั 

18 อบรมส่งเสรมิด้าน
การเกษตร 

เพื่อเกษตรกรมี
ความรู้ในการท า
การเกษตร 

อบรมให้ความรู ้   50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีความรู้ในการท า
การเกษตรมี
ผลผลติเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

19 ส่งเสริมสนับสนุน 
ปลูกไมผ้ล 

เพื่อส่งเสริมการปลูก
ผลไม้ให้กับเกษตรกร 

อบรมให้ความรู้ใน
การปลูกผลไม้ชนิด
ต่างๆ 

  50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มีความรู้ในการปลูกไม้
ผลชนิดต่างๆ 

ส านักปลดั 

20 โครงการส่งเสริม
การท าปุ๋ยอินทรีย ์

เพื่อผลิตปุ๋ยใช้เองลด
การใช้ปุ๋ยเคมีและลด
ต้นทุน 

การผลิต 

ผลิตปุ๋ยใช้เองลด
การใช้ปุ๋ยเคมีและ
ลดต้นทุน 
การผลิต 

  50,000 50,000 50,000 การใช้ปุ๋ย ต้นทุนในการผลิต
ลดลง 

ส านักปลดั 

21 โครงการส่งเสริม
การแปรรปู
ผลผลติทาง
การเกษตร 

การแปรรปูผลผลิต
ทางการเกษตร 

กลุ่มเกษตรกร   50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผลผลติมีมลูค่าเพิม่ 

มากขึ้น 
ส านักปลดั 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 ส่งเสริมเศรษฐกจิและการท่องเท่ียวชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

         2.๑   แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562      
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงหม ู

ส่งเสริมการเลีย้งสัตว ์ กลุ่มอาชีพ   50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

23 โครงการส่งเสริมการแปร
รูปผลไมต้ามฤดูกาล 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ อบรมให้ความรู ้   50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายไดจ้าก
การท าไม้กวาด 

ส านักปลดั 

24 โครงการส่งเสริมการนวด
แผนไทยหมู่10 

เพื่อส่งเสริมการแพทย์
ทางเลือกให้กับผู้ผู้ป่วย 

อบรมให้ความรู ้   50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีผู้ให้บริการนวดแผน
ไทย 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.0๒ 



105 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  3  การพัฒนาสังคม 

         3.๑   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดปราจีนบรุ ี
 

เพื่อส่งเสริมเทศกาล 
มาฆปูรมีศรีปราจีน 

อุดหนุน
ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดปราจีน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง สืบสานวัฒนธรรมอันดี
งาม  
ให้คงอยู่สืบไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการพลิกฟ้ืนวิถีชุมชน 
คนบุพราหมณ ์

เพื่อให้เด็ก และ
เยาวชนในต าบลได้
เรียนรูเ้กี่ยวกับวิถี
ชุมชนเพื่อฟ้ืนฟูวิถี
ชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป 

จัดโครงการพลิก
ฟื้นวิถีชุมชน 
คนบุพราหมณ์ใน
ต าบลบุพราหมณ ์

50,000 50,000 100,000 
 

100,000 100,000 เด็กเยาวชนได้
เรียนรู้วิถีชุมชน
เพิ่มขึ้น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วิถีชุมชนคนต าบล    
บุพราหมณ ์
ได้รับการอนุรักษ ์

กอง 
การศึกษาฯ 

3 โครงการค่ายส่งเสรมิคุณธรรม  
จริยธรรมเด็กและเยาวชน  
ต าบลบุพราหมณ ์
 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
ความรู้ความเข้าใน
หลักธรรมของพระ
ศาสนา มีศาสนาเป็น
ที่ยึดเหนี่ยวจติใจ 

จัดโครงการค่าย
ส่งเสริมคณุธรรม  
จริยธรรมเด็ก
และเยาวชน  
ต าบลบุพราหมณ ์

30,000 30,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของเด็ก
ที่เข้าร่วม
โครงการ 
มีความรูเ้ข้าใจ 
หลักธรรมของ 
ศาสนา 

นักเรียนท่ีเข้าค่าย
กิจกรรม 
มีพฤติกรรมในทางที่ดี
ขึ้น  
มีสัมมาคารวะมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  3  การพัฒนาสังคม 

         3.๑   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการสืบสานงานเทศกาล 
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์  
ศิลปะ วัฒนธรรม 
และสบืสานประเพณ ี

จัดโครงการ
ประเพณ ี
ลอยกระทง 

80,000 80,000 150,000 
 

150,000 150,000 ศิลปวัฒนธรรม 
ได้อนุรักษ ์

ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม ของ
ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ ์

กอง 
การศึกษาฯ 

5 โครงการสัปดาหจ์ัด
นิทรรศการการหล่อเทียน
จ าน าพรรษา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์  
ศิลปะ วัฒนธรรม 
และสบืสานประเพณ ี

จัดนิทรรศการ/
แห่เทียน 
จ าน าพรรษา 

20,000 20,000 100,000 100,000 100,000 ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ได้อนุรักษ ์

ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ของ
ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ ์

กอง 
การศึกษาฯ 

6 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันนอกสถานท่ี 
 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการเล่น
กีฬาแก่เด็ก และ
เยาวชน และ
ประชาชนในต าบล 

ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน
นอกสถานท่ี 

- - 200,000 200,000 200,000 ทักษะที่เพ่ิมขึ้น เยาวชนมี
ความสามารถและ
ทักษะด้านกีฬาเพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  3  การพัฒนาสังคม 

         3.๑   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
สภาเด็กและเยาวชน 
ต าบลบุพราหมณ ์
 

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ผู้น าเด็กและเยาวชน 
เพื่อสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีของเด็กและ
เยาวชน 

พัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชน
ต าบลบุพราหมณ ์

20,000 20,000 80,000 80,000 80,000 เด็กและเยาวชน 
มีทักษะในการ 
เป็นผู้น า 

เด็กและเยาวชนได้รับการ
พัฒนาและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องได้รับรู้ถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเองในสังคม 

กอง 
การศึกษาฯ 

8 โครงการสืบสานงานวันผู้สูง 
อายุและประเพณีสงกรานต ์

เพื่อเป็นการอนุรักษ ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
และสืบสานประเพณ ี

จัดงานประเพณ ี
สงกรานต์ 

100,000 100,000 200,000 
 

200,000 200,000 ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ได้อนุรักษ ์

ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ ์

กอง 
การศึกษาฯ 

9 โครงการผู้สูงอายสุัมพันธ์ 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุในชุมชน 

ผู้สูงอายุในต าบล   
บุพราหมณ ์

- - 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยน
ดูแลสุขภาพรว่มกัน 

ส านักปลดั 

10 โครงการจดังาน 
วันเด็กแห่งชาต ิ
 

เพื่อส่งเสริมการ
แสดงออกและส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้นอก
ชั้นเรียน 

จัดงาน 
วันเด็กแห่งชาติใน
ต าบลบุพราหมณ ์

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง เด็กมีความกล้า
แสดงออกและเกิดการ
เรียนรูร้่วมกัน 

กอง 
การศึกษาฯ 

11 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน 
ยาเสพตดิต าบลบุพราหมณ ์
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงห่างไกลจาก     
ยาเสพติด 

จัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ปีละ 1 ครั้ง ประชาชน ได้ใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์โดยการ
เล่นกีฬา  มีพลานามัย 
แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  3  การพัฒนาสังคม 

         3.2   แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1.เพื่อให้มีอาคารสถานที่ที่
ถูกต้องตามมาตรฐาน และ
เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
2.เพื่อเป็นสถานที่เตรียมความ
พร้อมให้เด็กสามารถเข้ารับ
การศึกษาในระดับก่อน
ประถมศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบุพราหมณ ์

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ 
ผู้มาใช้
บริการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

1 อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐานและเอื้อต่อ
การเรียนการสอน 
2 เด็กเล็กได้รับการเตรียม
ความพร้อมทางการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม 
 (นม) 

เพื่อให้เด็กได้รับประทาน
อาหารเสริม(นม)ที่มี
คุณค่า  
ในปริมาณที่เพียงพอ 
ต่อความต้องการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/  
เด็กนักเรียนทุกคน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ 
ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ 

2,546,630 2,546,630 2,600,000 
 

2,600,000 
 

2,600,000 
 

เด็กมี
พัฒนาการ 
ดีขึ้น 

เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายดี
ข้ึนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรงและมีน้ าหนัก ส่วนสูง
เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข 

กอง 
การศึกษาฯ 

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
การบริหารจัดการเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ฯ 

1,500,000 1,500,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 เด็กเล็กมี
น้ าหนัก 
ส่วนสูงที่
เพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กได้รับสารอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู่มีสุขภาพ
แข็งแรงและมีภาวะโภชนา 
การตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
โรงเรียนในสังกัด  สพฐ. 
 

เพื่อให้เด็กเล็กไดร้ับ
สารอาหาร 
ครบทั้ง 5 หมู ่

โรงเรียนสังกัด  
สพฐ.  
จ านวน 5 แห่ง 

5,000,000 5,000,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 เด็กเล็กมี
น้ าหนัก 
ส่วนสูงที่
เพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรง 
และมีภาวะโภชนาการได้ 
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  3  การพัฒนาสังคม 

         3.2   แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการจดันิทรรศการ 
ทางวิชาการ 
 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานทางวิชาการของ
ครูผู้เรียนและโรงเรียน 
เพื่อแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของผู้เรียนแต่ละ
โรงเรียน 

อุดหนุนการจัด
นิทรรศการ 
ทางวิชาการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เรยีนแข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการตาม 
กิจกรรมที่
ก าหนด 

ครู  ผู้เรยีนและ
โรงเรียนในสังกัดมี
คุณภาพทางการศึกษา
สูงขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

6 โครงการการแข่งขันกีฬาต้าน   
ยาเสพตดิกลุม่โรงเรียนต าบล  
บุพราหมณ ์

-เพื่อตอ่ต้านการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 
-เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชนหัน
มาเล่นกีฬาเพื่อเสรมิสร้าง
สุขภาพ 
-เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความ
สามัคคีของเยาวชนต าบล   
บุพราหมณ ์

อุดหนุนงบประมาณ
ในการด าเนิน
โครงการการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
กลุ่มโรงเรียนต าบล
บุพราหมณ์  

50,000 50,000 50,000 
 

50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เยาวชนได้รับประโยชน์
จากการด าเนินโครงการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 โครงการศึกษาดูงาน ศพด. 
ต้นแบบ 
 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของ
ครูผูดู้แลเด็ก ผู้ดูแล
เด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ศึกษาดูงาน 
ศพด. ต้นแบบ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประสิทธิภาพ 
ของบุคลากร 

ครูผูดู้แลเด็ก ผู้ดูแล
เด็กคณะกรรมการ
และบุคลากร 
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
บรรลุวตัถุประสงค ์

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  3  การพัฒนาสังคม 

         3.2   แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และ
แหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

1 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ชุมชนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม    
น่าอยู่และเอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็ก 
2 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี
แก่เด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก          
และผู้ปกครอง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
และแหล่งเรียนรู้
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบล       
บุพราหมณ์  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ 
ผู้มาใช้
บริการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงามเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
ของเด็ก 
2 เด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก           
และผู้ปกครองมี
สุขภาพจิตที่ดี 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

9 โครงการจดัหาเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 

1 เพื่อจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยผ่าน
การเล่นโดยองค์รวมและอย่าง
ต่อเนื่อง 
2 เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กเล็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน (ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
 และสติปัญญา) 
3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก
สามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่น  

จัดหาเครื่องเล่น
สนามส าหรับฝึก
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย  
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 
 

1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของผู้
มา 
ใช้บริการ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

1 ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับวัยผ่านการเล่น
โดยองค์รวมและอย่างต่อเนื่อง 
 2 ได้ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กเล็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน  
3 ได้ส่งเสริมให้เด็กเล็กสามารถ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและมีคุณภาพ  
 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  3  การพัฒนาสังคม 

         3.2   แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 
 

1 เพื่อส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกาย 
อารมณ์  สังคม สตปิัญญา 
2 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง และปลูกฝังความรักความ
สามัคคีให้แก่เดก็ 
3 เพื่อส่งเสริมให้มีการท ากจิกรรม
ร่วมกันระหว่างเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก  
และชุมชน 

จัดการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กในสังกัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล       
บุพราหมณ ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์  สังคม สติปัญญา 
2 เด็กสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
และมีความรักความสามัคคีกัน 
3 ครูผู้ดูแลเด็ก และชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ให้แก่เด็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนเพื่อรากฐานชีวิต
ที่มั่นคง 

1. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับอาชีพเสริมทีส่ามารถเพิม่พูน
รายได้ให้กับครอบครัว  
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใหเ้ด็กได้ใช้
เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนใหเ้กิด
ประโยชน์กบัตนเองและครอบครัว 

อุดหนุนการจัด
โครงการแกส่ภา
เด็กและเยาวชน
ต าบลบุพราหมณ ์

60,000 60,000 60,000 
 

60,000 60,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1.  เด็กและเยาวชน ที่ผ่านการ
อบรม  มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
เสริม  สามารถเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว  
 2.  เด็กและเยาวชนที่ผ่านการ
อบรมใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาค
เรียนให้เกิดประโยชน์กับตนเอง
และครอบครัว 

กอง 
การศึกษาฯ 

12 โครงการส่งเสริมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

1 เพื่อสืบสาน ธ ารงรักษา
ไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย 
2 เพื่อฟื้นฟกูิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่ถูกละเลยให้
กลับคืนสู่วิถีชุมชน 

อุดหนุนการ
ด าเนินโครงการ
แก่สภา
วัฒนธรรมต าบล       
บุพราหมณ ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 
ร้อยละ 80 

1 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ 
ส านึกถึงคุณค่าวัฒนธรรมไทย เกิด
ความรักหวงแหนและร่วมกันธ ารงรักษา 
สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยให้คงไว้อย่างมั่นคง 
 2 กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ใกล้จะสูญ
หายได้รับการฟื้นฟู ต่อยอด เกิดมูลค่า
ทางสงัคม 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  3  การพัฒนาสังคม 

         3.2   แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการจดังานวันอนุรักษ์
มรดกไทยเทิดไท ้
องค์สมเด็จพระเทพฯ 
 

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ 
2.เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่
เหล่าแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
3.เพื่อให้ประชาชนชาว
ต าบล บุพราหมณ์/ชาว
ปราจีนบุรีเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุนการ
ด าเนินโครงการ
แก่ส านักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดปราจีนบรุ ี

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์พร้อม
ทั้งเล็งเห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงาม 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  3  การพัฒนาสังคม 

         3.3   แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการพัฒนา 
งานสาธารณสุขมลูฐาน 
 

เพื่อด าเนินกิจกรรม
การปูองกันและ
ควบคุมโรคของ 
กลุ่ม อสม. 

อุดหนุนการ
ด าเนินกิจกรรม
ของ กลุ่ม อสม. 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 กิจกรรมบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นจากการ
ด าเนินงานต่างๆ ของ
กลุ่ม อสม 

ส านักปลดั 

2 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภบิาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 
1และ หมู ่4 

20,000 20,000 20,000 
 

20,000 20,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการ 

ส านักปลดั 

3 โครงการช่วยลดการติดเอดส์
จากแม่สูลู่ก สภากาชาดไทย 
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
โสมสวลี ฯ 
 

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูก 
สภากาชาดไทย พระเจ้าว
รวงศ์เธอพระองค์เจ้า 
โสมสวลี ฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการช่วย
ลดการติดเอดส์จาก
แม่สู่ลูก สภากาชาด
ไทย พระเจ้าวรวงศ์
เธอพระองค์เจ้า
โสมสวลี ฯ หมู ่1 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการ 

ส านักปลดั 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



114 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  3  การพัฒนาสังคม 

         3.3   แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ to be 
number one (ศูนย์เพื่อใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ์ 
 

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด to 
be number one (ศูนย์
เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตน์ฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการ
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด to 
be number one 
(ศูนย์เพื่อใจวยัรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ฯ  
หมู่ 1,2,7,9,10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการ 

ส านักปลดั 

5 โครงการควบคมุโรคมาลาเรีย 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการ
ควบคุมโรค
มาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
หมู่ 2,5,6,9,10 

50,000 50,000 50,000 
 

50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.0๒ 



115 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  3  การพัฒนาสังคม 

         3.3   แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟูาจุฬาฯ 

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนท่ี สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการ  ตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูา
จุฬาฯ หมู่ 3,5,6,8 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการ 

ส านักปลดั 

7 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค ์
 

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค ์

อุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์ หมู่ 
2,3,4,5,6,8,9,10 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการ 

ส านักปลดั 

8 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

อุดหนนุงบประมาณ
ตามโครงการสง่เสรมิ
โภชนาการและ
สุขอนามัยแมแ่ละเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 7 

10,000 10,000 10,000 
 

10,000 10,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการ 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



116 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  3  การพัฒนาสังคม 

         3.3   แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
 

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

อุดหนนุงบประมาณ
ตามโครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
หมู่ 7 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการ 

ส านักปลดั 

10 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
 

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

อุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการสืบ
สานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม หมู่ 3,4,8 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการ 

ส านักปลดั 

11 โครงการปูองกันและแก้ไข    
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อด าเนินการ
ปูองกันและแก้ไขโรค
พิษสุนัขบ้าไม่ให้
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบล
บุพราหมณ ์

ด าเนนิกิจกรรม
เพื่อปูองกันและ
แก้ไขโรคพิษสุนัข
บ้าในพ้ืนท่ีต าบล
บุพราหมณ ์

200,000 200,000 200,000 
 

200,000 200,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

โรคพิษสุนัขบ้าไดร้ับ
การควบคุมอย่างทั่วถงึ
ไม่แพรร่ะบาดในพ้ืนท่ี
ของต าบลบุพราหมณ ์

ส านักปลดั 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  3  การพัฒนาสังคม 

         3.3   แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการปูองกันและแก้ไข   
โรคไขเ้ลือดออก 
 

เพื่อด าเนินการ
ปูองกันและแก้ไขโรค
ไข้เลือดออกไม่ให้
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบล   
บุพราหมณ ์

ด าเนินกิจกรรม
เพื่อปูองกันและ
แก้ไขโรค
ไข้เลือดออก           
ในพื้นทีต่ าบล   
บุพราหมณ ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

โรคไขเ้ลือดออกได้รบั
การควบคุมอย่างทั่วถงึ
ไม่แพรร่ะบาดในพ้ืนท่ี
ของต าบลบุพราหมณ ์

ส านักปลดั 

13 โครงการปูองกันและแก้ไข    
โรคไขม้าลาเรีย 
 

เพื่อด าเนินการ
ปูองกันและแก้ไขโรค
ไข้มาลาเรยีไม่ให้
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบล 
บุพราหมณ ์

ด าเนินกิจกรรม
เพื่อปูองกันและ
แก้ไข    โรคไข้
มาลาเรียในพื้นที่
ต าบลบุพราหมณ ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

โรคไขม้าลาเรียไดร้ับ
การควบคุมอย่างทั่วถงึ
ไม่แพรร่ะบาดในพ้ืนท่ี
ของต าบลบุพราหมณ ์

ส านักปลดั 

            
 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  3  การพัฒนาสังคม 

         3.4  แผนงานแผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสถานท่ี 
สงเคราะห์คนชรา 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ี 
ขาดผู้ดูแลได้มีที่พัก 

ก่อสร้างสถานท่ี
พัก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้สูงอายุท่ี
ได้รับ 
การดูแล 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

2 สนับสนุนส านักงานกาชาด 
จังหวัดปราจีนบรุ ี

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของส านักงานกาชาด  
จ.ปราจีนบุร ี

อุดหนุน 
ส านักงานกาชาด 
จ.ปราจีนบรุ ี

10,000 10,000 10,000 
 

10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากการ
ประสบสาธารณภัยและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือทันทว่งที 

ส านักปลดั 

3 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับสวัสดิการ 

จัดสวัสดิการให้กบั 
ประชาชนในต าบล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สวัสดิการ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ประการดูแลจาก
สวัสดิการของกองทุน
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั 

4 การสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้อาย ุ
 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับ
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห ์

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้
อาย ุ

8,180,400 8,180,400 8,300,000 8,300,000 8,300,000 มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
สวัสดิการและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 

 

 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  3  การพัฒนาสังคม 

         3.4  แผนงานแผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 การสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ 
 

เพื่อให้ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห ์

จ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ 

2,486,400 2,486,400 2,700,000 2,700,000 2,700,000 มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
สวัสดิการและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 

6 การสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 
ผู้ปุวยเอดส ์

เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์
ได้รับสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห ์

จ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้ปุวยเอดส ์

126,000 126,000 130,000 
 

130,000 130,000 มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
สวัสดิการและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 

7 โครงการบริหารจัดการ  
ศูนย์ประสานการปูองกัน  
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 
 

เพื่อปูองกันและก าจัด
ปัญหายาเสพตดิใน
ต าบลบุพราหมณ ์

จัดกิจกรรม
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
ในเขต อบต.      
บุพราหมณ ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ติดยาเสพติด 
ลดลง 

ผู้ค้าฯ /ผู้ตดิยาเสพตดิ 
ในต าบลบุพราหมณ์
ลดลง 

ส านักปลดั 

8 โรงเรียนผูสู้งอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

จัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบล   
บุพราหมณ ์

  500,000 500,000 500,000 สุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายไุด้รับการดูแล
และได้ร่วมกันท า
กิจกรรม 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  3  การพัฒนาสังคม 

         3.5  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
 

เพื่อน าผู้ติดยา 
เข้ารับการบ าบัด 

อุดหนุน    
(อ าเภอนาดี) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง ผู้เสพยาได้รับการ
บ าบัดผูเ้สพยาเสพตดิ
ลดลง 

ส านักปลดั 

2 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัย/ภัยพิบัติ
และสาธารณภัยต่างๆ 
ท่ีเกิดจากธรรมชาติและ
ฝีมือมนุษย์ 

ช่วยเหลือภัยต่างๆ 
เช่นอุทกภัย/ภัย
แล้ง/ภัยหนาว/
อัคคีภัย/ดินถล่ม  
ในเขต อบต. 

780,000 780,000 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ผู้ประสบภยัที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนไดร้ับการ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข 
และได้รับการ
ช่วยเหลือทัน 
ต่อเหตุการณ ์

ส านักปลดั 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน 
เอาชนะยาเสพติด 
 

เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพผู้
ประสานพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด 

อุดหนุน     
อ าเภอนาด ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่
ลดลง 

ผู้ประสานพลังแผ่นดิน
สามารถน าเอาความรู้ท่ี
ได้รับการอบรมไปขยาย
ผลในหมู่บ้าน/ชุมชน 

ส านักปลดั 

4 โครงการบริหารจัดการ 
ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
 

เพื่อสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามยา
เสพติด 

อุดหนุน     
อ าเภอนาด ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปัญหายาเสพ
ติดที่ลดลง 

มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
บริหารจดัการอยา่ง
เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  3  การพัฒนาสังคม 

                  3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการจัดระเบียบสังคม 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
แบบบูรณาการ 
 

-ควบคุม ตรวจตราสถาน
บริการให้ปฏบิัติตาม
กฎหมาย 
-เพื่อให้บรรลุผลตามแผน 
ปฏิบัติการ “มหาดไทย  
clean & seal” 

อุดหนุน     
อ าเภอนาด ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้ง -สถานบริการ ปฏิบัติตาม
กฎหมายไม่เป็นแหล่งมั่ว
สุม 
 -สถานที่สาธารณะไม่เป็น
แหล่งมั่วสุมของเยาวชน 

ส านักปลดั 

6 โครงการอ านวยความสะดวก 
ทางการจราจรเพื่อปูองกัน  
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 
เทศกาลส าคัญ 

เพื่อเสรมิสร้างวินัย
การจราจรเพื่อลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

-เทศกาลปีใหม ่
-เทศกาล
สงกรานต ์
และเทศกาล
ส าคัญ 

120,000 120,000 120,000 
 

120,000 120,000 อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

ลดการสูญเสยีชีวิต
และทรัพยส์ินจาก
อุบัติเหตุทางถนนได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

7 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน 
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย 
พลเรือน 
 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ความช านาญ 
และทักษะ ในการ
ปฏิบัติงาน 

-ฝึกอบรม/ทบทวน 
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุาย 
พลเรือน 
-จัดชื้อเครื่องแบบ 
อปพร. 

60,000 60,000 500,000 500,000 500,000 ทักษะที่เพ่ิมขึ้น อปพร.มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  3  การพัฒนาสังคม 

                  3.5  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ 
และศึกษาดูงาน ของอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

อบรมศึกษาดูงาน - - 500,000 500,000 500,000 ทักษะที่เพ่ิมขึ้น มีความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

9 โครงการจดัท าแนวกันไฟ 
ในเขตต าบลบุพราหมณ ์
 

เพื่อปูองกันไฟปุา
ลุกลามเข้าเขตชุมชน
และเขตพื้นท่ีปุาต้น
น้ าท่ีสมบูรณ ์

พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟ
ปุาในเขตต าบล  
บุพราหมณ ์

20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 ควบคุมไฟปุา ชุมชนมีแนวกันไฟเกิด
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 

10 โครงการจดัหาอุปกรณ์ในการ 
อ านวยความสะดวกทาง 
การจราจร 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ใน
การอ านวยความ
สะดวกทางการจราจร 

จัดชื้ออุปกรณ์
ส าหรับ 
ปฏิบัติงานด้าน
การจราจร 

50,000  200,000 
 

200,000 200,000 อุปกรณ์ที่
เพิ่มขึ้น 

ผู้ใช้เส้นทางผ่านใน
พื้นที่มีความปลอดภัย
มากขึ้น อุบัติเหตลุดลง 

ส านักปลดั 

11 โครงการฝึกอบรม อปพร. 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 
 

เพื่อฝึกอบรม อปพร.
ให้มีก าลัง อปพร.
เพิ่มขึ้น 

อบรม โดยใช้
หลักสตูรจดัตั้ง 
แก่ อปพร.ใน
ต าบลบุพราหมณ ์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

อปพร.มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และมี
จ านวน อปพรส าหรับ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  3  การพัฒนาสังคม 

                  3.5  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการจดัตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนต าบลบุพราหมณ ์
 

เพื่อจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
ต าบลบุพราหมณ ์

จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือ
ประชาชนต าบล          
บุพราหมณ ์

50,000 50,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
บริการ 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือผ่านการ
จัดตั้งศูนย์รวมถึงมีการ
ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ส านักปลดั 

13 โครงการสนับสนุนการบรหิาร
จัดการสถานท่ีกลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานทีก่ลางศูนย์
ปฏิบัติการรว่มในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
อ าเภอนาด ี

อุดหนุนงบประมาณ
ในการสนับสนุนการ
บริหารจัดการ
สถานที่กลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอนาด ี

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการ 

ส านักปลดั 

14 โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การระงับอัคคภีัยเบื้องต้นใน
สถานท่ีท างาน 

เพื่อให้เจ้าหน้าทีม่ีความรู้
และทกัษะในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในสถานที่
ท างาน 

ฝึกอบรมให้ความรู้
กับบุคคลากร 

- - 50,000 50,000 50,000 ทักษะที่เพ่ิมขึ้น บุคลากรมีความรู้และ
ทักษะในการปูองกัน
และระงับอัคคีภัยใน
สถานท่ีท างาน 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 ส่งเสริมเศรษฐกจิและการท่องเท่ียวชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  4  การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว  

         4.๑   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการมคัคุเทศก์น้อย 
 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้ใน
ภาษาต่างชาต ิ

อบรมให้ความรู้
ในภาษาต่างๆ 

20,000 20,000 80,000 80,000 80,000 บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวท่ี
เพิ่มขึ้น 

มีบุคลากรด้านการ 
ท่องเที่ยวที่ได้รับการ 
ฝึกอบรม
ภาษาตา่งประเทศ 

ส านักปลดั 

2 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบล 

เพื่อปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี 
ความสวยงามรองรับ
การท่องเที่ยว 

ปรับปรุงเส้นทาง
และแหล่ง
ท่องเที่ยว จัดท า
แผนที่แหล่ง
ท่องเที่ยว 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 
 

5,000,000 5,000,000 จ านวนแหล่ง 
ท่องเที่ยวท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

มีนักท่องเที่ยวเพิ่ม 
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

3 โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติหมู1่0 

เพื่อให้มีความพร้อม
และเหมาะสมใน
การศึกษาหาความรู ้

ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ทาง
ธรรมชาต ิ

- - 100,000 100,000 100,000 แหล่งเรียนรู ้ มีแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมแก่การศึกษา 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนนุกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

         5.๑   แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการปลูกหญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
 

เพื่อให้เยาวชนและ 
ประชาชนมีความรู้  
เข้าใจในคุณสมบัติ
ของหญ้าแฝก 

ปลูกหญ้าแฝกใน
ต าบลบุพราหมณ ์

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครง 
การมีความรู ้
เข้าใจในคุณสมบัติ 
ของหญ้าแฝก 

เกษตรกรน าความรู้ที่
ได้รับไปปฏบิัติ เพื่อ
การอนุรักษ์ดินและน  า
ในที่ดินของตนเอง 

ส านักปลดั 

2 โครงการคืนลานสู่ป่า เพื่ออนุรักษ์ป่าลานให ้
คงอยู่คู่อุทยาน
แห่งชาติทับลาน 

ปลูกในที่รกร้างว่าง
เปล่าในเขตอุทยาน
และป่าสงวน
แห่งชาติ 

30,000 30,000 50,000 
 

50,000 50,000 จ านวนต้นลาน 
ที่เพ่ิมขึ น 

ชาวบ้านได้ใช้ใบลาน
มาเป็นวัตถุดิบในการ
ท าจักรสานจากใบลาน
และอื่นๆ 

ส านักปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนนุกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

         5.2   แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการคดัแยกขยะ 
 

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนมีจิตส านึก
ในการคัดแยกขยะ 

อบรมให้ความรู ้
เยาวชน และ
ประชาชน 

30,000 30,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะที ่
ลดลง 

มีการคัดแยกขยะและ
การจัดการกับขยะที่
ถูกต้อง 

ส านักปลดั 

2 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
ชุมชน 

เพื่อลดปรมิาณขยะที่
เกิดขึ นในชุมชน 

ก่อสร้างเตาเผา
ขยะแบบชุมชน 

  500,000 
 

500,000 500,000 ปริมาณขยะที่
ตกค้างลดลง 

ชุมชนปลอดจากขยะ ส านักปลดั 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



127 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร     

         6.๑   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนสภาองค์กร
ชุมชน ต าบลบุพราหมณ์     
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
ชุมชนและแผนพัฒนา 

ทบทวนปรับปรุง
แผนชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 หมู่บ้านที่ได ้
จัดท าแผน
ชุมชน 

ประชาชนไดเ้ข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัท าประชาคม 
ระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา 

จัดหากระดาษ/
หมึก/และอปุกรณ์
ต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง  
ในการจัดท า
แผนพัฒนา 

30,000 30,000 30,000 
 

30,000 30,000 แผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาและ 
แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

ประชาชนไดเ้ข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

3 โครงการสนับสนุน 
การเลือกตั้งท้องถิ่น  
และการเลือกตั้งซ่อม 
 

เพื่อรองรับการ
เลือกตั้งท่ัวไปและการ
เลือกตั้งซ่อม  
ผู้บริหารท้องถิ่น  
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

จัดการการ
เลือกตั้งท้องถิ่น  
และการเลือกตั้ง
ซ่อม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนสมาชิก 
สภาฯผู้บริหาร 

มีผู้บรหิารและสมาชิก 
สภาฯครบจ านวน 

ส านักปลดั 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร     

         6.๑   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ
 

เพื่อให้สถาบันส าคญั
ของชาติเป็นศูนย์รวม
แห่งความเป็นชาติ
และความสามคัคีของ
คนในชาติ 

จัดโครงการ
ปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความจงรักภักด ี
ต่อสถาบัน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
จงรักภักดสีามัคคี
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล, 
พนักงานจ้างฯ 

เพื่อให้พนักงานส่วน
ต าบล/คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภา 
อบต. ได้มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
หน่วยอ่ืนในการ
ปฏิบัติราชการ 

พนักงานส่วน
ต าบลคณะ
ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภา 
อบต.,พนักงาน
จ้างและผู้น า
ชุมชนฯ 

250,000 250,000 400,000 
 

400,000 400,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
มีทักษะและ
ความรู ้
เพิ่มขึ้น 

เพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
น ามาพัฒนาตนเอง
และการปฏิบัติ
ราชการ 

ส านักปลดั 

6 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพยส์ินด้วย
โปรแกรม (LTAX 3000  
และ LTAX GIS) 

เพื่อให้มีข้อมูล
รายละเอียดส าหรับใช้ใน
การจัดเก็บภาษ ีรวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ต่างๆไว้อย่างถูกตอ้ง 

โครงการจดัท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของภาษี
ที่จัดเก็บได้
เพิ่มขึ้น 

มีข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
ครบถ้วนถูกต้อง 
มีระบบจัดเก็บภาษีที่
แน่นอน เป็นธรรม 
และถูกต้อง 

กองคลัง 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร     

         6.๑   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการจดัท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์การปฏิบตัิ
ราชการของ อบต. 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร/
กิจกรรม ของ อบต./
เพื่อใช้ในการบันทึก
ข้อมูลต่างๆ 
ในระบบสารสนเทศ 

-จัดท าเว็บไซต์  
 -จัดท าบอร์ด  
ป้ายประชาสัมพันธ ์
-เอกสารแผ่นพบั 
- สื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ 
-วารสาร 
-ปฏิทิน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

ประชาชนท่ัวไป
สามารถเข้าชม 
ผลงานของ อบต.    
ได้ง่าย และสามารถ
แสดงความคดิเห็น 
ข้อเสนอแนะผ่าน
เว็บไซต์และสื่อต่างๆ 

ส านักปลดั 

8 โครงการจดัเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 

เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวก 
ให้กับประชาชน 

ออกให้บริการ
จัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 

10,000 10,000 10,000 
 

10,000 10,000 ร้อยละของ
ภาษี 
ที่เพ่ิมขึ้น 

รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

9 โครงการปรับปรุงอาคาร/     
ที่ท าการ อบต.บุพราหมณ ์
 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารที่ท าการ อบต.
ให้เอื้อต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานราชการ
มากยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงอาคาร/
ที่ท าการ  
อบต.บุพราหมณ ์

100,000 100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับ
บริการ,ผู้บริหาร,     
ข้าราชการ,
พนักงานจ้างไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

การบริหารงาน
ราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร     

         6.๑   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการ ก่อสร้างอาคาร/     
ที่ท าการ อบต.บุพราหมณ ์
(แห่งใหม่) 
 

เพื่อก่อสร้างอาคารที่
ท าการ อบต.แห่งใหม่
ใหร้องรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานราชการ
มากยิ่งข้ึน 

ก่อสร้างอาคาร/     
ที่ท าการ อบต.  
บุพราหมณ์  
(แห่งใหม่) พร้อม
ระบบต่างๆ
ภายในพร้อมรั้ว
และห้องน้ า 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่มารับบริการ,
ผู้บริหาร,     
ข้าราชการ,
พนักงานจ้าง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

การบริหารงาน
ราชการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

11 โครงการจดังานพระราชพิธี/
รัฐพิธีและพิธอีันเกี่ยวเนื่องใน
สถาบันพระมหากษัตริย ์

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

กิจกรรมทีเ่ป็น
การแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้่วมใจ
กันแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร     

         6.๑   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการจดังานวันคล้าย 
วันพระบรมราชสมภพ ร.9 
(วันชาติ) 
 

เพื่อเป็นการส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอ
ดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ร.9 
และเพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

จัดงานวันคล้าย
วันพระบรมราช
สมภพ ร.9     
(วันชาติ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้่วมใจกัน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 

13 โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

200,000 200,000 200,000 
 

200,000 200,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้่วมใจกัน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 

14 โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 
 

เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดงานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลา้
เจ้าอยู่หัว 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้่วมใจกัน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร     

         6.๑   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15 โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชิน ี
 

เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดงานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชิน ี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 8 

ประชาชนไดร้่วมใจกัน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร     

         6.๑   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

16 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บ
รายได้และการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

เพื่อน าองค์ที่ได้จาก
การศึกษาดูงานมา
พัฒนาการจัดเก็บ
รายได ้

ศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิ 
ภาพด้านการ
จัดเก็บรายได ้

- - 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

มีการน าองค์ความรู้มา
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได ้

กองคลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และสมดุล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ท่ี  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร     

         6.2   แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 สมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุพราหมณ ์
 

เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้กับประชาชนใน
ต าบลบุพราหมณ ์

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนไดร้ับ
สวัสดิการในการรับ
บริการในด้านต่างๆ 

ส านักปลดั 

2 สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้กับพนักงาน 
ส่วนต าบล 

สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 

300,000 300,000 300,000 
 

300,000 300,000 สวัสดิการที่
ได้รับ 

พนักงานมีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

3 สมทบกองทุนประสังคม 
 

เพื่อเป็นสวัสดิการ
พนักงาน 

พนักงานจ้าง 
อบต.  
บุพราหมณ ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สวัสดิการที่
ได้รับ 

พนักงานจ้างได้รับ
สวัสดิการที่ด ี

ส านักปลดั 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 


