
 

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 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบุพราหมณ์  
จ านวน 2 แห่ง   

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

1 อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานและ
เอื้อต่อการเรียน
การสอน 
2 เด็กเล็กได้รับ
การเตรียมความ
พร้อมทาง
การศึกษาใน
ระดับ
ประถมศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

อบต.       
บุพราหมณ ์
(กองช่าง) 

               
 

6 โครงการจดัท าแนวเขต
ที่ดินท ากินต าบล           
บุพราหมณ ์

เพื่อให้มีแนวเขต
ที่ดินชัดเจน 

ส ารวจแนวเขตในต าบล         
บุพราหมณ ์

- - 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 

ปรับปรุงเส้นทางและแหล่ง
ท่องเที่ยว จัดท าแผนที่แหล่ง
ท่องเที่ยว 

- - 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 
 

 


