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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 ส่งเสริมเศรษฐกจิและการท่องเท่ียวชุมชน 
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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 
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         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 
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         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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         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 


