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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) 

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 
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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) 

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 
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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) 

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 
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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) 

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 


