
35 
 

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 



36 
 

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 



37 
 

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 



38 
 

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 



62 
 

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 

 
 



63 
 

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) 

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 



64 
 

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 



66 
 

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 



93 
 

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 
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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) 

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 



97 
 

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 


