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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้า 
 
 

เพื่อปองกันนํ้าทวม
ขังภายในท่ีทําการ
องคการบริหารสวน
ตําบลบานบึง 

กอสรางรางระบายนํ้าภายใน
ท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลบานบึง กวาง 0.40 
เซนติเมตร ลึก 0.30 
เซนติเมตร ยาว 42 เมตร 
(ตามแบบท่ี อบต.กําหนด) 

150,000 
อบต.บานบึง 

- - - - ไมมีนํ้าทวมขังใน
พื้นที่ทําการ
องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
บึง 

ไมมีนํ้าทวมขัง
ในพ้ืนท่ีทําการ
องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
บึง 

สํานักปลัด 
 

2 โครงการปรับปรุงโรงเก็บของ
อบต.บานบึง 

เพื่อใหมีท่ีเก็บของท่ี
มีความเรียบรอย
และปลอดภัย
สะดวกตอการใช
งานและการ
ตรวจสอบไดงาย 

กันหองเก็บของพรอมทําชั้น
วางของ 

60,000 
อบต.บานบึง 

- - - - มีพ้ืนท่ีเก็บของท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

มีที่เก็บของที่มี
ความเรียบรอย
และปลอดภัย
สะดวกตอการ
ใชงานและการ
ตรวจสอบได
งาย 

สํานักปลัด 
 

3 โครงการติดตั้งบอรด
ประชาสัมพันธ 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับรูขอมูล
ขาวสารทาง
ราชการไดอยาง
ท่ัวถึง 

ติดตั้งบอรดประชาสัมพันธ
ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร 
พรอมหลังคา กระจกบาน
เล่ือนมีกุญแจลอก  

- - 60,000 
อบต.บานบึง 

- - ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร
ทางราชการได
อยางท่ัวถึง 

ประชาชนได
รับรูขอมูล
ขาวสารทาง
ราชการไดอยาง
ท่ัวถึง 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2 ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    2.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก 

เพื่อลดอัตราการ
ปวยและอัตราการ
ตายอันเน่ืองมาจาก
โรคไขเลือดออก
ภายในตําบล 

ดําเนินการจัดทําโครงการ
ควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก รายละเอียด
ตามท่ีโครงการเสนอ 

40,000 
อบต.บานบึง 

40,000 
อบต.บานบึง 

40,000 
อบต.บานบึง 

40,000 
อบต.บานบึง 

40,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนผูเปน
ไขเลือดออก
ลดลง 

ลดอัตราการ
ปวยและอัตรา
การตายอัน
เนื่องมากจาก
โรคไขเลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการอบรมใหความรูผูนํา
ชุมชนทางดานสาธารณสุขใน
การจัดการส่ิงแวดลอมใน
ครัวเรือนและชุมชน เพ่ือ
ปองกันการเกิดโรคติดตอ 

เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดลอมใน
ครัวเรือนและ
ชุมชนเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

อบรมผูนําชุมชนทางดาน
สาธารณสุข 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนผูนํา
ชุมชนทางดาน
สาธารณสุข 

ผูนําทางดาน
สาธารณสุข
สามารถนํา
ความรูการ
จัดการ
ส่ิงแวดลอมมา
ใชในชุมชนและ
ครัวเรือน 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา เพื่อควบคุมและ
ปองกันโรคติดตอท่ี
เกิดจากสุนัขและ
แมว 

ประชาสัมพันธ และฉีดวัคซีน
ใหกับสุนัขและแมวท่ีเปน
พาหะของโรคพิษสุนัขบา 

80,000 
อบต.บานบึง 

80,000 
อบต.บานบึง 

80,000 
อบต.บานบึง 

80,000 
อบต.บานบึง 

80,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 90 ของ
สุนัขและแมว
ไดรับการฉีด
วคัซีน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับความ
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา 

กอง
สาธารณสุข 

4 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรวลัยลักษณ อัคราช
กุมารี 

เพื่อสํารวจขอมูล
จํานวนสุนัขและ
แมวและขึ้น
ทะเบียนสัตว 

ดําเนินการสํารวจสุนัขและ
แมวในพ้ืนท่ีตําบลบานบึง 
โดยสํารวจ 2 คร้ัง ในเดือน
มีนาคมและสิงหาคม 

15,000 
อบต.บานบึง 

15,000 
อบต.บานบึง 

15,000 
อบต.บานบึง 

15,000 
อบต.บานบึง 

15,000 
อบต.บานบึง 

สุนัขและแมวใน
พื้นที่ตําบลบาน
บึงขึ้นทะเบียน
สัตวและไดรับ
การฉีดวัคซีน 

สุนัขและแมว
ไดรับการขึ้น
ทะเบียน 

กอง
สาธารณสุข 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2 ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    2.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการควบคุมและ
ปองกันโรคติดตอ 

เพ่ือควบคุมและ
ปองกันโรคติดตอใน
พ้ืนท่ีตําบลบานบึง 

เพ่ือดําเนินการควบคุม
และปองกันโรคติดตอใน
พ้ืนท่ีตําบลบานบึง 

300,000 
อบต.บานบึง 

300,000 
อบต.บานบึง 

300,000 
อบต.บานบึง 

300,000 
อบต.บานบึง 

300,000 
อบต.บานบึง 

สามารถควบคุม
และปองกัน
โรคติดตอได
ทันทวงที และมี
ประสิทธิภาพ 

ตําบลบานบึงไมมี
การระบาดของ
โรคติดตอ 

กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการอุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการ
หมูบาน/
คณะกรรมการชุมชน 
จัดทําโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข อยาง
นอย 3 โครงการ 

สนับสนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขใหกับหมูบาน 

280,000 
อบต.บานบึง 

280,000 
อบต.บานบึง 

280,000 
อบต.บานบึง 

280,000 
อบต.บานบึง 

280,000 
อบต.บานบึง 

สนับสนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข
ใหกับหมูบาน 

หมูบานไดรับ
งบประมาณเพ่ือ
ดําเนินการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขตาม
ความตองการของ
หมูบาน 

กอง
สาธารณสุข 

7 โครงการบริการระบบ
การแพทยฉุกเฉิน 

เพ่ือใหประชาชน
เขาถึงบริการทาง
การแพทย 

ใหบริการทางการแพทย   
ฉุกเฉินกับประชาชนท่ี
เจ็บปวยฉุกเฉิน  

432,000 
อบต.บานบึง 

432,000 
อบต.บานบึง 

432,000 
อบต.บานบึง 

432,000 
อบต.บานบึง 

432,000 
อบต.บานบึง 

ประชาชนที่
เจ็บปวยฉุกเฉิน
ไดรับบริการทาง
การแพทยฉุกเฉิน
ไมนอยกวารอยละ 
80 ได 

ประชาชนเขาถึง
บริการทาง
การแพทย 

สํานักปลัด 
 

8 โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบล 

เพ่ือเยี่ยวยาฟนฟู
ประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนดาน
สาธารณสุข 

เย่ียวยาฟนฟูประชาชนท่ี
ไดรับความเดือดรอนดาน  
สาธารณสุข หมูท่ี 1-14 

500,000 
อบต.บานบึง 

500,000 
อบต.บานบึง 

 

500,000 
อบต.บานบึง 

 

500,000 
อบต.บานบึง 

 

500,000 
อบต.บานบึง 

 

ประชาชน
ผูประสบภัยไดรับ
ความชวยเหลือ
ดานสาธารสุขรอย
ละ 100 

ประชาชน
ผูประสบภัยไดรับ
ความชวยเหลือ
ดานสาธารสุข 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2 ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง 

ซอมแซม และจัดซ้ือซอม

วัสดุไฟฟา ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานหวยสวนพลู 

เพื่อใหเด็กเล็กมี

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ท่ีมีความปลอดภัย 

นาอยู และได

มาตรฐาน 

อาคารเรียนไดมาตรฐาน

มั่นคง แข็งแรงสะอาด 

สวยงามบรรยากาศนา

เรียนรู 

100,000 

อบต.บานบึง 

 

- - -  - นักเรียนมคีวาม
ปลอดภัยและได
อาคารเรียนได
มาตรฐานมั่นคง 
แข็งแรงสะอาด 
สวยงาม
บรรยากาศนา
เรียนรู 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคารเรียน
มั่นคง เข็งแรง 
สวยงาม แตจะเนน
เร่ืองความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ   

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อปรับปรุงแหลง

การเรียนรูใหเกิด

ความสวย รมร่ืนนา

อยู  ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานหวย

สวนพลู 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวย

สวนพลูภูมิทัศน รมร่ืน 

สวยงาม นาอยู เอ้ือตอการ

เรียนการสอน 

 - 80,000 

อบต.บานบึง 

 

 -  - - นักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
บานหวยสวนพลู
มีภูมิทัศน รมร่ืน 
สวยงาม นาอยู 
เอ้ือตอการเรียน
การสอน 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานหวย

สวนพลู  มภูีมิ

ทัศนที่มีความ

สวยงาม  รมร่ืน 

และเด็กได

เรียนรูจากภูมิ

ทัศนรอบๆศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานหวยสวน

พลู 

กอง
การศึกษาฯ   
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2 ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการหองเรียน

คุณภาพ 

-เพ่ือสรางหองเรียน

ท่ีไดขนาด

มาตรฐานและมี

คุณภาพ 

-เพ่ือใหเด็กไดเกิด

การเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ 

-เพ่ือลดความเสี่ยง

ในการเกิด

โรคติดตอฯ 

ไดมีหองเรียนท่ีมีคุณภาพ 

และไดเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ 

200,000 

อบต.บานบึง 

 

-  -  - - เด็กในศพด.บาน
โปงกระทิงลางมี
หองเรียนท่ีได
มาตรฐาน 

เด็กในศพด.บาน
โปงกระทิงลางมี
หองเรียนท่ีได
มาตรฐาน และเกิด
การเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
หางไกลจาก
โรคติดตอ 

กอง
การศึกษาฯ   

4 โครงการกอสรางโดมลาน

สันทนาการพรอมเวที รวมถึง

เทปูนพ้ืนท่ีรอบอาคารและตัด

แตงตนไมบริเวณรอบศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานโปงกระทิง

บน 

เพื่อใชเปนสถานท่ี

จัดกิจกรรม

กลางแจงของเด็ก

นักเรียน ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบาน

โปงกระทิงบน 

-กอสรางโดมพรอมเวทีและ

เทปูนบริเวณรอบอาคาร

รวมถึงตัดแตงตนไมบริเวณ

รอบ ศพด.บานโปงกระทิง

บน 

- - - - 3,000,000 

อบต.บานบึง 

 

เด็กนักเรียน มี
สถานท่ีจัด
กิจกรรม
กลางแจงของ 
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโปง
กระทิงบน 

นักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน
โปงกระทิงบน 
ไดรับความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม
ประจําวัน 

กอง
การศึกษาฯ   
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2 ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาบุคลากร - เพ่ือพัฒนาความรู

ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน

ใหแกบุคลากร 

- เพ่ือใหบุคลากรมี

ความมั่นใจและ

ภาคภมูิใจในการ

ปฏิบัติงาน 

- เพ่ือเปนการสราง 

ไดรับการอบรมพัฒนา

บุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอน  

25,000 

อบต.บานบึง 

 

25,000 

อบต.บานบึง 

 

25,000 

อบต.บานบึง 

 

25,000 

อบต.บานบึง 

 

25,000 

อบต.บานบึง 

 

รอยละ 90 ของ

บุคลากรไดรับ

การอบรมเพ่ือ

เพิม่

ประสิทธิภาพ 

การเรียนการ
สอน 

ครูผูดูแลเด็กไดรับ
การพัฒนาดาน
ความรู
ความสามารถ    
และนํามาเผยแพร
ใหกับผูดูแลเด็กให
มีความเขาใจมาก
ขึ้นในการจัดการ
เรียนการสอน 

กอง
การศึกษาฯ   

6 โครงการอาหารเสริม 

(นม) 

  เพ่ือใหเด็ก

นักเรียนมีนม

ด่ืมแล

สนับสนุน

อาหารเสริม

นมใหแกเด็ก

เล็ก และเด็ก

ปฐม 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

ใหแกเด็กนักเรียนอนุบาล

และเด็ก ป.1 – ป.6 

จํานวน 6 โรงเรียนที่ 

สังกัด สพฐ. และเด็กเล็ก

ของ ศพด.ในสังกัด อบต.

บานบึง 

2,500,000 
อบต.บานบึง 

 

2,500,000 
อบต.บานบึง 

 

2,500,000 
อบต.บานบึง 

 

2,500,000 
อบต.บานบึง 

 

2,500,000 
อบต.บานบึง 

 

รอยละ 90 ของ 
นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 

นักเรียนไดรับ
อาหารท่ีประโยชน
สําหรับรางกาย
เปนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ   
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2 ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวัน 

เพ่ือสนับสนุน

อาหารกลางวัน

ใหกับนักเรียน 

อุดหนุนโครงการอาหร

กลางวันใหกับโรงเรยีน

ในเขตพื้นที่ตําบล ช้ัน

อนุบาล 1 – ชั้น ป.6 

4,500,000 
อบต.บานบึง 

 

4,500,000 
อบต.บานบึง 

 

4,500,000 
อบต.บานบึง 

 

4,500,000 
อบต.บานบึง 

 

4,500,000 
อบต.บานบึง 

 

รอยละ 90 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 

นักเรียนไดรับ
อาหารท่ีมี
ประโยชนตอ
รางกายเปนการ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ   

8 โครงการอาหารกลางวัน 

(ศพด.) 

เพ่ือสนับสนุน

อาหารกลางวัน

ใหกับนักเรียน

ภายในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัด อบต.บาน

บึง 

อุดหนุนโครงการอาหร

กลางวันใหกับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 

อบต.บานบึง 

600,000 
อบต.บานบึง 

 

610,000 
อบต.บานบึง 

 

620,000 
อบต.บานบึง 

 

620,000 
อบต.บานบึง 

 

620,000 
อบต.บานบึง 

 

รอยละ 90 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 

นักเรียนไดรับ
อาหารท่ีมี
ประโยชนตอ
รางกายเปนการ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ   
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2 ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คา

เครื่องแบบ คาอุปกรณ

การเรยีน คาหนังสือเรียน 

คาพัฒนาผูเรียน) 

เพ่ือสนับสนุน 

(คาเคร่ืองแบบ 

คาอุปกรณการ

เรียน คาหนังสือ

เรียน คาพัฒนา

ผูเรยีน) ใหกับ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัด อบต.

บานบึง 

สนับสนุน (คาครื่องแบบ 

คาอุปกรณการเรียน คา

หนังสือเรียน คาพัฒนา

ผูเรียน) ใหกับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 

อบต.บานบึง 

110,000 
อบต.บานบึง 

 

110,000 
อบต.บานบึง 

 

110,000 
อบต.บานบึง 

 

110,000 
อบต.บานบึง 

 

110,000 
อบต.บานบึง 

 

รอยละ 90 ของ 
นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง
และมีสื่อวัสดุที่
เพียงพอ 

นักเรียนไดรับ
(คาครื่องแบบ 
คาอุปกรณการ
เรียน คาหนังสือ
เรียน คาพัฒนา
ผูเรยีน) ใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด 
อบต.บานบึง 

กอง
การศึกษาฯ   

10 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คาจัดการ

เรียนการสอน) 

เพ่ือสนับสนุน

คาใชจายการ

บริหาร

สถานศึกษา 

ใหกับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัด อบต.บาน

บึง 

จัดคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา ใหกับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 

อบต.บานบึง 

176,800 
อบต.บานบึง 

 

176,800 
อบต.บานบึง 

 

176,800 
อบต.บานบึง 

 

176,800 
อบต.บานบึง 

 

176,800 
อบต.บานบึง 

 

รอยละ 90 ของ 
นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง
และมีสื่อวัสดุที่
เพียงพอ 

นักเรียนไดรับ
คาใชจายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.
บานบึง 

กอง
การศึกษาฯ   
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรีที ่ 2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2 ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการสนามเด็กเลน

ตามหลักการพัฒนาสมอง 

BBL ตามรอยพระยุคล

บาท 

เพ่ือเด็กภายใน

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีพัฒนาการ

ที่ดีข้ึน 

สรางสนามเด็กเลนตาม

หลักการพัฒนาสมอง 

BBL ตามรอยพระยุคล

บาท ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

หวยสวนพลู 

- 100,000 
อบต.บานบึง 

 

- - - จํานวนสนามเด็ก
เลน 1 แหง 

เด็กในภายใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีพัฒนาการ
สมวัย 

กอง
การศึกษาฯ   

12 โครงการปรับปรุงและตอ

เติม พรอมจัดทําปายช่ือ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

โปงกระทิงลาง 

เพ่ือใหอาคาร

สถานที่และ

สิ่งแวดลอม

ภายในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ปลอดภัย และ

เอ้ือตอการ

จัดการเรียนการ

สอน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ปรับปรุงหองใหได

มาตรฐาน พรอมทั้ง

จัดทําปายช่ือศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานโปงกระทิง

ลาง 

- 

 

2,000,000 
อบต.บานบึง 

 

- - 

 

- 

 

ปรับปรุงและ

ตอเติม พรอม

จัดทําปายช่ือ

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก จํานวน 

๑ แหง 

อาคารสถานที่

และสิ่งแวดลอม

ภายในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ปลอดภัย และ

เอ้ือตอการ

จัดการเรียนการ

สอน 

กอง
การศึกษาฯ   
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
-   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  ๒  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2  ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 

๒.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบล 

เพ่ือเย่ียวยา
ฟนฟูประชาชน
ที่ไดรับความ
เดือดรอนดาน
พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ 

เยี่ยวยาฟนฟูประชาชน
ที่ไดรับความเดือดรอน
ดาน  พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  
หมูท่ี 1-14 

500,000 
อบต.บานบึง 

500,000 
อบต.บานบึง 

 

500,000 
อบต.บานบึง 

 

500,000 
อบต.บานบึง 

 

500,000 
อบต.บานบึง 

 

ประชาชน
ผูประสบภัย
ไดรับความ
ชวยเหลือดาน
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
รอยละ100 

ประชาชน
ผูประสบภัย
ไดรับความ
ชวยเหลือ
ดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สํานักปลัด
(งานพัฒฯ) 

2 โครงการสงเสริมความรัก
และความอบอุนใน
ครอบครัว 

เพ่ือใหเกิดการ
ประสานความ
รวมมือระหวาง
ประชาชนและ
ศูนย 

ชุมชนไดมีสวนรวมใน
การเรยีนรูและพัฒนา
สถาบันครอบครัว 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

กลุมเปาหมา
ยมีสวนรวม
ในการพัฒนา
สถาบัน
ครอบครัว 

สํานักปลัด 

3 โครงการฝกอาชีพใหกับ
กลุมสตรีตําบลบานบึง 

เพ่ือให
กลุมเปาหมาย มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น และมีอาชีพ
เล้ียงชีพ 

สงเสริมอาชีพใหกับกลุม
สตรี จํานวน 1 รุน/ป 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

กลุมเปาหมา
ยไดรับการฝก
อาชีพ 

สํานักปลัด
ฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2 ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน  
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

4 โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมศูนยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 

เพื่อจัดอบรมผูสูงอายุใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ผูสูงอายุในเขตตําบลบานบึง 60,000 
สปสช. 

60,000 
สปสช. 

60,000 
สปสช. 

60,000 
สปสช. 

60,000 
สปสช. 

จํานวนผูสูงอายุ
เขารวม
โครงการ 200 
คน 

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 

5 โครงการอบรมใหความรูในการ

ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 

เพื่อใหผูสูงอายุและผูดูแล

ผูสูงอายุมีความรูเก่ียวกับ

การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ 

250 คน 

50,000 
สปสช. 

50,000 
สปสช. 

50,000 
สปสช. 

50,000 
สปสช. 

50,000 
สปสช. 

รอยละ 95 
ของผูสูงอายมุี
ความรูมากขึ้น 

ผูสูงอายุและผูดูแล
ผูสูงอายุมีความรู
เก่ียวกับการดูแล
สุขภาพมากขึ้น 

สํานักปลัด 

6 โครงการสงเสริมและพัฒนาคน

พิการ ผูดอยโอกาส และคนไร

ท่ีพึ่ง 

เพื่อใหคนพิการ 

ผูดอยโอกาส และคนไรท่ี

พึ่ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

คนพิการ ผูดอยโอกาส และ

คนไรท่ีพึ่ง จํานวน 50 คน 

50,000 
พม. 

50,000 
พม. 

50,000 
พม. 

50,000 
พม. 

50,000 
พม. 

รอยละ 95 
ของคนพิการ 
ผูดอยโอกาส 
และคนไรท่ีพ่ึง
มีความรูมาก
ขึ้น 

คนพิการ ผูดอยโอกาส 
และคนไรท่ีพ่ึง มี
คุณภาพชีวติท่ีดีขึ้น 

สํานักปลัด 

7 โครงการอุดหนุนกิจกรรม/

โครงการศูนยบริการคนพิการ

ตําบลบานบึง 

เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานศูนยบริการคน

พิการตําบลบานบึง 

อุดหนุนศูนยบริการคนพิการ

ตําบลบานบึง 

20,000 
พม. 

20,000 
พม. 

20,000 
พม. 

20,000 
พม. 

20,000 
พม. 

จํานวนคน
พิการที่ไดรับ
ประโยชนจาก
โครงการ 

คนพิการมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2 ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน  
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

8 โครงการจัดบริการดูแล
ระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิงและบุคคล
อ่ืนที่มีภาวะพึ่งพิง 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให

หนวยบริการสาธารณสุขใน

พื้นที่ตําบลบานบึง จัดบริการ

ใหผูปวยติดบาน ติดเตียงท่ีมี

ภ าวะพึ่ งพิ ง  ค ะแน น การ

ประเมินความสามารถในการ

ดําเนินชีวิตประจําวนัตามดัชนี

บาร เธล  เอดี แอล (Barthel 

ADL index) เทากับหรือนอย

กวา 11 ที่เปนประชาชนไทย

ทุกสิทธิและทุกกลุม วัย ให

ไดรับบริการดานสาธารณสุข

สํ าห รับ ผู สู งอ ายุ ท่ี มี ภ าวะ

พึ่งพิงและบุคคลอ่ืนที่มีภาวะ

พึ่งพิงตามชุดสิทธิประโยชน 

 

ผูปวยติดบาน ติดตียง ที่

เปนประชาชนไทยทุก

สิทธิและทุกกลุมวัย ตาม

ทะเบียนราษฏรอาศัยใน

พ้ืนที่ตําบลบานบึง 

150,000 

สปสช 

150,000 

สปสช 

150,000 

สปสช 

150,000 

สปสช 

150,000 

สปสช 
ดัชนีบารเธล  

เอดีแอล 

(Barthel 

ADL index) 

เทากับหรือ

นอยกวา 11 

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง

และบุคคลอ่ืนที่มีภาวะ

พึ่งพิงในพ้ืนท่ีตําบลบาน

บึงไดรับบริการตามชุด

สิทธิประโยชนการบริการ

ดานสาธารณสุขสงผลให

รางกายไดรับการฟนฟู

สภาพใหดีขึ้นหรือชวยให

สามารถมีชีวิตอยูตอได

ยาวนานข้ึน  

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตาํบลบานบึง  อาํเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

78 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  ๒  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2  ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    ๒.5  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

สงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดมี
ความรูเก่ียวกับ
พิษภัยของยา
เสพติดและมี
การจัดการ
ปองกันอยาง
จริงจัง 

สํานักปลัด 

2 โครงการอบรมประชาธิปไตย เพ่ือปลูกฝงคานิยม
ท่ีดีงามดาน
ประชาธิปไตยแก
ประชาชนตําบล
บานบึง 

จัดอบรมใหแกบุคคลท่ัวไป
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความรูความ
เขาใจในเรื่อง
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 

3 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมกลุมสตรี
ตําบลบานบึง 

เพื่อสงเสริม
กิจกรรมกลุมสตรี
ใหมีความเขมแข็ง
และยั่งยนืและเกิด
ความสามัคคีใน
กลุม 

อบรม ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีและจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของกับสตรี จํานวน 
14 หมูบาน 

150,000 
อบต.บานบึง 

150,000 
อบต.บานบึง 

150,000 
อบต.บานบึง 

150,000 
อบต.บานบึง 

150,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
สตรีเขารวม
โครงการ 

กลุมสตรีเกิด
ความรักและ
สามัคคี และใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2 ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน  
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

4 โครงการศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตําบลบานบึง 

เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของระบบ
ครอบครัวและสรางความ
รักความอบอุนในครอบครัว 

ดําเนินการจัดทําโครงการ
เพ่ือสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว จํานวน 1 
โครงการ 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

จํานวนสมาชิก
เขารวม
โครงการ 

ลดปญหาสังคม พอ แม 
ลูก มีความเขาใจกัน
มากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

5 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ
กลุมแมบานและสตรีตําบล
บานบึง 

เพื่อใหกลุมสตรีและแมบาน
ตําบลบานบึงมีอาชีพ
ทางเลือกในการดํารงชีวิต 

จัดอบรมอาชีพใหกับกลุม
แมบานสตรีตําบลบานบึง 
อยางนอยปละ1 ครั้ง 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

10,000 
พม. 

จํานวน
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

กลุมแมบานและสตรี
ตําบลบานบึง มีอาชีพที่
ดีในการดํารงชีวิต 

สํานักปลัดฯ 

6 โครงการพัฒนาสังคมบน 
พ้ืนท่ีสูง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสงเสริมอาชีพใหกับ
ราษฎรที่อยูบนพ้ืนท่ีสูง 

ผูสูงอายุและผูดวยโอกาสท่ี
อาศัยอยูในพ้ืนท่ีสูง ใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และมี
รายไดมากขึ้น 

50,000 
พม. 

50,000 
พม. 

50,000 
พม. 

50,000 
พม. 

50,000 
พม. 

จํานวน
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ผูสูงอายุและผูดวย
โอกาสที่อาศัยอยูใน
พื้นที่สูง มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึนและมีรายไดเพ่ิม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

7 โครงการจางงานเรงดวนเพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอนดาน
อาชีพผูประสบภัยธรรมชาติ
และผูตกงาน/วางงาน 

เพื่อใหบรรเทาความ
เดือดรอนดานอาชีพ
ผูประสบภัยธรรมชาติ 

จางแรงงานเรงดวประชาชน
ในพ้ืนท่ีตําบลบานบึง 

150,000 
แรงงาน  
จ.ราชบุรี 

150,000 
แรงงาน  
จ.ราชบุรี 

150,000 
แรงงาน  
จ.ราชบุรี 

150,000 
แรงงาน  
จ.ราชบุรี 

150,000 
แรงงาน  
จ.ราชบุรี 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ
ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ตําบล 

ผูประสบภัย ผูตกงาน 
และผูวางงานมีรายได
ในการยังชีพ 

สํานักปลัด 

8 
 
 
 
 

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ เพ่ืออบรมใหความรู

เก่ียวกับการดูแล

สุขภาพคนสูงวัย

หางไกลโรค 

ฝกอบรมใหกับผูสูงอายุ

ในพ้ืนที่ตําบลบานบึง 

200,000 

สปสช 

- - - - ผูสูงอายุเขารับ

การอบรมมี

ความรูเก่ียวกับ

การดูแลสุขภาพ

ตนเอง 

ผูสูงอายุมีความรู

ดานการดูแล

สุขภาพคนสูงวัย 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  ๒  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2  ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    ๒.5  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

9 โครงการพลังทองถ่ิน
ขับเคลื่อนประชารัฐ 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ตําบลบานบึง
ไดมีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนระบบ
ประชารัฐ และเพื่อ
พัฒนาชุมชนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดอบรมประชาชนในพ้ืนท่ี  20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

จํานวน
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ปญหาดาน
ตางๆของ
ประชาชน 
ไดรับการแกไข
ภายใตการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 

สํานักปลัด 
งานธุรการ 

10 
 

โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผูนําชุมชนและเจาหนาที่
ทองถิ่น 

เพื่อใหผูนําชุมชนมี
ความรูเก่ียวกับการ
พัฒนา การวาง
แผนพัฒนา และ
เพื่อเสริมสราง
ประสบการณใหกับ
ผูนําชุมชนและ
เจาหนาที่ทองถิ่น 

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ใหแกผูนําชุมชน เจาหนาที่
ทองถิ่น จํานวน 1 คร้ัง/ป 

400,000 
อบต.บานบึง 

400,000 
อบต.บานบึง 

400,000 
อบต.บานบึง 

400,000 
อบต.บานบึง 

400,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

ผูนําชุมชน 
จนท.ทองถ่ินนํา
ความรูท่ีไดรับ
ไปใชในการ
วางแผนชุมชน
และจัดทํา
แผนพัฒนา 
อบต. 

สํานักปลัด 
งานการ
เจาหนาท่ี 

11 โครงการปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติ 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ ขาราชการ 
ไดแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

จัดกิจกรรมเก่ียวกับการ
ปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ 

100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

จํานวน
ประชาชนเขา
รวมเพ่ิมขึ้น รอย
ละ 90 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีรวมท้ัง
ขาราชการได
แสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี

สํานักปลัด 
งานธุรการ 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  ๒  ดานสงเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2  ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    ๒.5  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

12 โครงการสํารวจและจัดเก็บ
ขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาของ อบต.บานบึง 

เพื่อใชเปนขอมูลใน
การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 

สํารวจและจัดเก็บขอมูล
พ้ืนฐาน ปละ 1 คร้ัง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

ขอมูลท่ีมีความ
สมบูรณ 
ครบถวน 

แผนพัฒนา
ทองถิ่นมีขอมูล
ท่ีเปนปจจุบัน 
และสามารถ
แกไขปญหาได
จริง 

สํานักปลัด 
งานแผน 

13 โครงการองคการบริหารสวน
ตําบลสัญจร 

เพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการ
บริหารงาน 
กิจกรรมของ อบต. 

เพ่ือรับฟงปญหาความ
ตองการของประชาชน 
จํานวน 14 หมูบาน 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

ปญหาและความ
ตองการของ
ประชาชนไดรับ
การแกไข 

การบริหารและ
การจัดการ 
รวมท้ังการ
ใหบริการของ
อบต. ได
มาตรฐานและ
เกิดประโยชน
ตอประชาชน 

สํานักปลัด 
งานแผน 

14 โครงการจัดทําเวทีประชาคม
ตําบล 

เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการตัดสินใจ เพ่ือ
แกปญหาในชุมชน และ
เพื่อใหการทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นผาน
กระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนในชุมชน
ตามระเบียบการจัดทํา
แผน 

จัดเวทีประชาคมตําบล 
จํานวน 14 หมูบาน 1 คร้ัง/
ป 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

กลุมเปาหมาย
รอยละ 80 เขา
รวมประชุม 

การแกปญหาใน
ชุมชนสนองตอ
ความตองการ
ของประชาชน 

สํานักปลัด 
งานแผน 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  ๒  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2  ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    ๒.5  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

15 โครงการจิตอาสาเราทําความ
ดีดวยหัวใจ 

เพื่อใหคณะ
ผูบริหารพนักงาน
สวนทองถิ่น และ
ประชาชนรวมกัน
บําเพ็ญประโยชน
ในเขตพ้ืนที่ตําบล
บานบึง 

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
พ้ืนท่ีตําบล 
บานบึง 

10๐,000 
อบต.บานบึง 

10๐,000 
อบต.บานบึง 

10๐,000 
อบต.บานบึง 

10๐,000 
อบต.บานบึง 

10๐,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมจิตอาสา 

คณะผูบริหาร
พนักงานสวน
ทองถิ่น และ
ประชาชนได
รวมกันทํา
กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน 

สํานักปลัด 
งานธุรการ 

16 โครงการหนาบานนามอง
สิ่งแวดลอมดี 

เพื่อสงเสริมให
ชุมชนในเขตตําบล
บานบึง มี
สภาพแวดลอมและ
มีภมูิทัศดานที่อยู
อาศัยท่ีสะอาด นา
อยูอาศยั 

จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตใหแกประชาชนและ
ชุมชน 

100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนกิจกรรม
ในการ
ดําเนินงาน 

ประชาชน
ภายในตําบลมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 

กอง 
สาธารณสุข 

17 โครงการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 

เพื่อใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจ
ในการดําเนินการ
แยกส่ิงของเหลือใช
และเพื่อลดปริมาณ
ขยะ 

จํานวน 14 หมูบาน 100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

ปญหาขยะลด
นอยลงรอยละ 
50 เม่ือเทียบกับ
ปท่ีผานมา 

ปญหาขยะมูล
ฝอยและสิ่งของ
เหลือใชไดรับ
การดูแลและ
จัดการอยางมี
ระบบ 

กอง 
สาธารณสุข 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๒.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน  
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางศูนย
เรียนรูวิถีชาติพันธุราษฎร
บนพ้ืนที่สูง 

เพ่ือเปนแหลงเรียนรูวิถี
ชีวิต วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ของราษฎร
บนพ้ืนที่สูงประจํา
ทองถิ่น 

กอสรางศูนยเรียนรู
จํานวน 1 แหง 

150,000 
พม. 

- - - - มีอาคาร
สถานท่ีสําหรับ
ใชเปนแหลง
เรียนรูวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ของ
ราษฎรบนพื้นที่
สูงประจํา
ทองถ่ิน 

ประชาชนไดรับรู
ถึงวฒัธรรม 
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณขีองราษฎร
บนพ้ืนที่สูงท่ีควร
อนุรักษไว 

สํานักปลัด 

2 โครงการนันทนาการสู
องคกรแหงความสุข 

เพ่ือใหพนักงานใน
องคกรมีสุขภาพ
แข็งแรง , สรางความ
รักสามัคคี 

ผูเขารวมกิจกรรมได
พัฒนาความสามารถใน
การส่ือสาร การทํางาน
เปนทีม และการเรียนรู
รวมกัน 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

พนักงานใน
องคกรมี
สุขภาพ
แข็งแรง , 
สรางความ
รักสามัคคี 

ผูเขารวมกิจกรรมมีพลัง
ในการทํางานและ
ทํางานอยางมีความสุข 
มีทัศนคติท่ีดีตองาน 
ผูบริหาร หัวหนางาน 
เพื่อนรวมงาน ผูมาใช
บริการมีความสามัคคี
เกิดขึ้นในองคการ
บริหารสวนตําบลบาน
บึง 

สํานักปลัด 
งานการ

เจาหนาที่ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๒.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน  
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

3 โครงการจัดแขงขันกีฬาฟุต

ซอลตําบลบานบึง 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนไดใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน 

จัดแขงขันกีฬาฟุตซอล

ใหกับเด็กเยาวชนและ

ประชาชน 

100,000 
อบต.บานบึง 

 

100,000 
อบต.บานบึง 

 

100,000 
อบต.บานบึง 

 

100,000 
อบต.บานบึง 

 

100,000 
อบต.บานบึง 

 

จํานวนทีมท่ีสง
เขารวมการ
แขงขัน 

เด็กและเยาวชนได
รูจักใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 

กองการศึกษา
ฯ 

4 โครงการแขงขันกีฬา

มวลชนตําบลบานบึง 

เพ่ือสงเสริมการออก

กําลังกาย และเช่ือม

ความสัมพันธในหมู

คณะ 

จัดแขงขันกีฬาตาม

ประเภทตางๆ 

150,000 
อบต.บานบึง 

 

150,000 
อบต.บานบึง 

 

150,000 
อบต.บานบึง 

 

150,000 
อบต.บานบึง 

 

150,000 
อบต.บานบึง 

 

รอยละ 80 
ของ 
ประชาชนท่ี
สนใจมาเลน
กีฬา 

เพ่ือเช่ือม

ความสัมพันธอันดี

ระหวางคนใน

ทองถ่ิน 

กองการศึกษา
ฯ 

5 โครงการสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมทางศาสนา 

เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนไดมีสวนรวม

ในกิจกรรมทางศาสนา 

จัดทําพิธสีงฆเสริม

กิจกรรมทางศาสนาในวัน

สําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

30,000 
อบต.บานบึง 

 

30,000 
อบต.บานบึง 

 

30,000 
อบต.บานบึง 

 

30,000 
อบต.บานบึง 

 

30,000 
อบต.บานบึง 

 

รอยละ 90 
ของประชาชน
เขารวม
โครงการมาก
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนไดเขารวม

กิจกรรมสําคัญทาง

ศาสนา 

กองการศึกษา
ฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๒  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๒.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน  
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

6 โครงการจัดงานประเพณี

ลอยกระทง 

เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนในพ้ืนที่รูจัก

รักษาศิลปะวัฒนธรรม

ประเพณีในทองถ่ิน 

จัดงานพิธลีอยกระทง 20,000 

อบต.บานบึง 

 

 

20,000 

อบต.บานบึง 

 

20,000 

อบต.บานบึง 

 

20,000 

อบต.บานบึง 

 

20,000 

อบต.บานบึง 

 

รอยละ 80 
ของประชาชน
เขารวม
โครงการมาก
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนในพื้นท่ีได
เรียนรูควบคูกับ
เรียนรูอนุรักษ
ศิลปะวฒันธรรม
ประเพณีทองถ่ิน 

กองการศึกษา
ฯ 

7 โครงการจัดงานประเพณี

เทศกาลเดือนเกาเรียก

ขวัญ ผูกขอมือ (กินขาว

หอ) 

เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนในพ้ืนที่รูจัก

รักษาศิลปวัฒนธรรม

และประเพณีทองถิ่น 

จัดงานประเพณีเทศกาล

เดือนเกา เรียกขวัญ ผูก

ขอมือ (กินขาวหอ) หมูที่ 

1 บานโปงกระทิงบน หมู

ที่ 2 บานโปงกระทิงลาง 

หมูท่ี 4 บานพุนํ้ารอน 

60,000 

อบต.บานบึง 

60,000 

อบต.บานบึง 

60,000 

อบต.บานบึง 

60,000 

อบต.บานบึง 

60,000 

อบต.บานบึง 

รอยละ 80 
ของประชาชน
เขารวม
โครงการมาก
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนในพื้นท่ีได
เรียนรูควบคูกับการ
อนุรักษประเพณี
ทองถ่ิน
ศิลปะวฒันธรรม
ทองถ่ิน 

กองการศึกษา
ฯ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  ๒  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2  ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    ๒.7  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอาย ุ

เพื่อใหผูสูงอายุใน
พื้นที่มีการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต
และสรางสังคมให
เขมแข็ง 

ชวยเหลือเบ้ียยังชีพแกผุ
สูงอายุแบบขั้นบันใด 

9,600,000 
อบต.บานบึง 

9,700,000 
อบต.บานบึง 

9,800,000 
อบต.บานบึง 

9,900,000 
อบต.บานบึง 

10,000,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนผูสูงอายุ
ท่ีไดรับความ
ชวยเหลือ 

ผูสูงอายุของแต
ละหมูบานไดรับ
เงินชวยเหลือ
เพื่อใชในการ
ดํารงชีพ 

สํานักปลัด 

2 โครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางสวัสดิการสังคม
ใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ 

เพื่อใหผูพิการใน
พื้นที่มีการพัฒนา
และสรางสังคมดาน
คุณภาพชีวิตให
เขมแข็ง 

ชวยเหลือเบ้ียยังชีพแกผู
พิการ 

1,920,000
อบต.บานบึง 

2,400,000
อบต.บานบึง 

2,880,000
อบต.บานบึง 

3,360,000
อบต.บานบึง 

3,840,000
อบต.บานบึง 

จํานวนคนพิการ
ท่ีไดรับความ
ชวยเหลือ 

ผูพิการในพ้ืนที่
ไดรับเงิน
ชวยเหลือเพ่ือใช
ในการดํารงชีพ 

สํานักปลัด 

3 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

เพื่อใหผูปวยเอดส
และผูติดเช้ือ HIV 
ในพ้ืนท่ีมีการ
พัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตและสรางสังคม
ใหเขมแข็ง 

ชวยเหลือเบ้ียยังชีพผูปวย
เอดสและผูติดเช้ือ HIV 

120,000 
อบต.บานบึง 

132,000 
อบต.บานบึง 

144,000 
อบต.บานบึง 

156,000 
อบต.บานบึง 

168,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนผูปวยที่
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

ผูปวยเอดสและ
ผูติดเชื้อ HIV 
ในพ้ืนท่ีไดรับ
เงินชวยเหลือ
เพื่อใชในการ
ดํารงชีวิต 

สํานักปลัด 

4 โครงการสมทบเงินกองทุน
ออมบุญวันละบาทตําบลบาน
บึง 

เพื่อใหชุมชนมี
สวัสดิการท่ีดีในการ
ดํารงชีวิต 

สมทบเงินสวัสดิการใหกับ
ชุมชนโดยการรวมเปน
สมาชิก 
 

160,000 
อบต.บานบึง 

160,000 
อบต.บานบึง 

160,000 
อบต.บานบึง 

160,000 
อบต.บานบึง 

160,000 
อบต.บานบึง 

กองทุนมีความ
มั่นคงขึ้นกวาเดิม 

ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

สํานักปลัด 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตาํบลบานบึง  อาํเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

87 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  ๒  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 2  ดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    ๒.7  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

5 โครงการเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 
อบต.บานบึง 

เพ่ือใหประชาชน
ไดมีหลักประกัน
สุขภาพ เพ่ือ
รองรับภาระ
คาใชจายในยาม
เจ็บปวย 

สมทบกองทุนระบบ
ประกันสุขภาพในระดับ
ทองถ่ินหรือพ้ืนที่ใน
อัตรารอยละไมนอยกวา 
50 ของคาบริการ
สาธารณสุข 

250,000 
อบต.บานบึง 

250,000 
อบต.บานบึง 

250,000 
อบต.บานบึง 

250,000 
อบต.บานบึง 

250,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 90 
ของประชาชน
มีสุขภาพที่ดี
ขึ้น 

การ
ดําเนินงาน
ดานสุขภาพ
ในชุมชนมี
การพัฒนา
ดานหลัก
สุขภาพของ
ประชาชนได
ดีย่ิงขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  3  ดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
    3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน           

เพื่อจัดอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 
ใหมีความรูในการให
ความชวยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัย
เบ้ืองตน 

จัดฝกอบรม อปพร. จํานวน 
1 คร้ัง/ป 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานบึง 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานบึง 

จํานวนอปพร. 
เขารวมโครงการ 
รอยละ 90 

ประชาชนมี
ความสามารถ
ในการรักษา
ความสงบและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

สํานักปลัด 

๒. โครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 

เพื่อจัดอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนใหมีความรู
ในการใหความชวยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัย 

จัดฝกอบรมทบทวน อปพร. 
จํานวน 1 คร้ัง/ป 

- - ๑๒๐,๐๐๐ 
อบต.บานบึง 

- - จํานวนอปพร. 
เขารวมโครงการ 
รอยละ 90 

อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย
พลเรือน                 
มีความสามารถ
ในการรักษา
ความสงบและ
บรรเทา                        
สาธารณภัย 

สํานักปลัด 

๓. โครงการรณรงคปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุและตั้ง
จุดบริการประชาชน 

เพื่อลดการสูญเสีย
ทรัพยสินและชีวิตจาก
อุบัติเหตุ 

จัดตั้งจุดบริการประชาชน
ในชวงเทศกาลตางๆ 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนอุบัติเหตุ
ลดนอยลงจาก
เดิม 

ลดความสูญเสีย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

๔. โครงการอบรมปองกัน 
และควบคุมการเกิด
อัคคีภัย 

เพื่อเตรียมความพรอม
ใหกับเจาหนาที่ท่ี
เก่ียวของมีความพรอม
ในการปฏิบัติงาน
ชวยเหลือประชาชนท่ี
เดือดรอนจากอัคคีภัย 

จัดอบรมใหความรูเจาหนาที่
ท่ีเก่ียวของมีความพรอมใน
การปฏิบัติงาน  

30,000 
อบต.บานบึง 

- 30,000 
อบต.บานบึง 

- 30,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
ประชาชนท่ี
เดือดรอนจากภัย
พิบัติตางๆ ไดรับ
ความชวยเหลือ
ทันทวงที 

ประชาชนท่ี
เดือดรอนจาก
อัคคีภัยตางๆ 
ไดรับความ
ชวยเหลือ
ทันทวงที 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
    3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๕. โครงการซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือจัดอบรมพลเรือนให
มีความรูในการใหความ
ชวยเหลือและบรรเทา     
สาธารณภยัเบ้ืองตน 

จัดฝกอบรม จําลอง
สถานการณใหกับเจาหนาที่
,อปพร.,ประชาชน 

๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานบึง 

- ๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานบึง 

- ๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานบึง 

จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ 

พลเรือนมี
ความสามารถใน
การรักษาความ
สงบและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

สํานักปลัด 

6. โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลบานบึง 

เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ

และความเขมแข็ง 

สงเสริมความรูดานการ

จัดการสาธารณภัย

เบ้ืองตน พัฒนาระบบ

การปฏิบัติงานกูภัยใน

ภาวะฉุกเฉินใหเปน

ระบบ และสนับสนุนให

โครงการจิตอาสา

พระราชทานฯ  

ผูเขารับการอบรมจิตอาสา

ภัยพิบัติ ภายในตําบล บาน

บึงไมนอยกวา 50 คน/รุน 

100,000 

อบต.บานบึง 

100,000 

อบต.บานบึง 

100,000 

อบต.บานบึง 

100,000 

อบต.บานบึง 

100,000 

อบต.บานบึง 

จํานวนประชาชน

ท่ีเขารวมโครงการ 

ผูเขารับการ

ฝกอบรม

สามารถปฏิบัติ

หนาท่ีและให

การสนับสนุน

การปฏิบัติงาน

ปองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัย ได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
    3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

7. โครงการสงเสริมความรู
เ ก่ียว กับภั ยและการ
ปองกันภัย 

เพ่ื อ ให ผู เข า รับการ

ฝ ก อ บ รม มี ค ว า ม รู 

ความเขาใจดานการ

ปองกันภัยและระงับ

ภั ย ต า งๆ  ส าม า รถ

แก ไขป ญ หาเฉพ าะ

หนาไดเม่ือเกิดภัย 

ผูบริหารทองถ่ิน 

ขาราชการ ลูกจาง 

พนักงานจาง เยาวชน 

อาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรอืน ผูนํา

ชุมชน ประชาชนใน

พ้ืนที่ตําบลบานบึง 

30,000 

อบต.บานบึง 

30,000 

อบต.บานบึง 

30,000 

อบต.บานบึง 

30,000 

อบต.บานบึง 

30,000 

อบต.บานบึง 

รอยละ 95 

ของผูเขารับ

การอบรมไดรับ

ความรู 

ผู เข า รับการ

ฝ ก อ บ ร ม มี

ความรู ความ

เข า ใ จ ด า น

การป อ ง กัน

ภัยและระงับ

ภั ย ต า ง ๆ 

สามารถแกไข

ปญหาเฉพาะ

ห น า ได เ ม่ื อ

เกิดภัย 

 

 

 

 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  3  ดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
    3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

8. 

 

 

 

 

โครงการฝกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมทักษะการปองกัน
แ ล ะ ช ว ย เห ลื อ เด็ ก
จมนํ้า  

- เพ่ือสอนและฝกหัด

ใหเด็กและเยาวชนใน

ชุมชนสามารถวายนํ้า

เป นจนเอาชีวิตรอด

จากการประสบเหตุ

ทางนํ้า 

- เพ่ือสอนและฝกหัด

ให เด็ กและเยาวชน

กลุ ม เป าหมาย รู จัก

และสามารถชวยชีวิต

ผูประสบภัยทางนํ้าได

ถูกตองตามวธิสีากล 

เด็กและเยาวชนใน

ชุมชน ตําบลบานบึง 

50,000 

สปสช. 

50,000 

สปสช. 

50,000 

สปสช. 

50,000 

สปสช. 

50,000 

สปสช. 

จํานวนเด็กและ

เยาวชนท่ี

ประสบเหตุ

จมนํ้า มีจํานวน

ลดนอยลง  

เด็กและ

เยาวชนใน

ชุมชน

สามารถวาย

นํ้าเปนจนเอา

ชีวติรอดจาก

การประสบ

เหตุทางนํ้า

และสามารถ

ชวยชีวิต

ผูประสบภัย

ทางนํ้าได 

 

 

 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

9. 

 

 

 

โครงการต้ังดานตรวจ
คัดกรองโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด
19) 

เพ่ือรองรับภารกิจ ขอ

สั่ งการ คําส่ังอํ าเภอ 

คําสั่ งจังหวัด ในการ

จัดตั้ งด านตรวจ คัด

กรองโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด

19) 

จัดต้ังดาตรวจคัดกรอง

โรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (โควิด19) 

40,000 

อบต.บานบึง 

40,000 

อบต.บานบึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,000 

อบต.บานบึง 

40,000 

อบต.บานบึง 

 

40,000 

อบต.บานบึง 

จํานวนผูติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด

19) ลดลง 

ปองกันการ

ระบาดของ

โรคไวรัสโคโร

นา 2019 

(โควิด19) 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
    3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

10. 

 

โครงการปองกันไฟปา
และหมอกควัน 

- เพื่อปองกันและบรรเทา

ความรุนแรงของไฟปาและ

หมอกควันบริเวณพื้นที่ตําบล

ตําบลบานบึง 

- เพื่ อสรางแนวกันไฟลด

ความสูญเสียของทรัพยากร

ป าไม  และสัตวป ารวมถึง

ชีวิตและทรัพยสินสิ่งกอสราง

ของประชาชน และของทาง

ราชการ 

- เพ่ือสรางแนวรวมในการ

ป อ ง กั น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ

ท รัพยากรป าไม  ระหวาง

เจาหนาท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และประชาชน

ในพื้นที่รวมถึงหนวยงานที่

เก่ียวของ 

- เพ่ือสงเสรมิกิจกรรมในการ

รณรงคลดภาวะโลกรอนตาม

นโยบายรัฐบาล 

- สามารถปองกันควบคุมมิใหเกิด

ไฟปาและหมอกควันข้ึน หรือถา

เกิดไฟปาและหมอกควันขึ้นก็

ชวยบรรเทาความเสียหายตอ

พื้นที่ปาไมและสภาพแวดลอม 

- สามารถควบคุมไมใหมีการ

ลุกลามขยายพ้ืนท่ีของไฟปาและ

หมอกควัน 

- ชวยลดผลกระทบตอการ

ทําลายปาใหเหลือลดนอยลงแลัว

ยังลดการเกิดมลภาวะทาง

อากาศและภัยแลง 

- สงเสริมใหมีอาสาสมัครปองกัน

ไฟปาและหมอกควัน -รณรงค

สงเสริมใหประชนในในพ้ืนท่ีได

ชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอม

ปองกันไฟปาและหมอก 

 

60,000 

อบต.บานบึง 

 

60,000 

อบต.บานบึง 

 

60,000 

อบต.บานบึง 

 

60,000 

อบต.บานบึง 

 

60,000 

อบต.บานบึง 

 

- จํานวนเหตุ

อัคคีภัยมีจํานวน

ลดลง 

- ลดการเกิดไฟปา

ในพ้ืนท่ี 

-สามารถเขา

ระงับเหตไุด

อยางทันทวงที 

-ประชาชนที่

ไดรับการ

ฝกอบรมมี

ความรูความ

เขาใจและ

เทคนิคในการดับ

และปองกันไฟ

ปา 

สํานักปลัด 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องคการบริหารสวนตาํบลบานบึง  อาํเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

94 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
    3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

11. 

 

 

โครงการสงเสริมความรู
เก่ียวกับสาธารณภัยและ
การปองกันภัย 

1.เ พ่ื อ ให มี ค ว า ม รู

เก่ียวกับสาธารณภัย 

๒.เพ่ือฝกใหปฏิบัติการ                    

การชวยเหลือเอาตัว

รอดจากสาธารภัย 

๓.เพ่ือให มีความรู ใน

การเตรียมความพรอม

ในการปองกันภัยและ

ระงับภัยตางๆ 

ฝ กอบ รมให ความรู

เก่ียวกับสาธารณภัยใน

พ้ืนที่ใหกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

50,000 

อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 

อบต.บานบึง 
50,000 

อบต.บานบึง 
- ลดความเสี่ยง

จากเหตุสาธารณ

ภัย 

-สามารรับมือกับ

สาธารณภยั

เบ้ืองตน  

-มีความรู

เก่ียวกับสาธารณ

ภัย 

-สามารถ

ชวยเหลือตัวเอง

ไดในเบื้องตน 

-รูวิธีเอาตัวรอด 

จากสาธารณภัย

ท่ีเกิดข้ึน 

สํานักปลัด 

12. โครงการฝกอบรมการใช
วิทยุและใช เคร่ืองวิทยุ
คมนาคม 

๑ .เพ่ื อ ให เจ าหน าที่

องคการบริหารสวน

ตําบลบานบึงมีความรู

เก่ียวกับวิทยส่ืุอสาร 

๒.สามารถใชคล่ืนวิทยุ

ส่ือสารติดตอสื่อสาร 

(เครือขายหลัก) เมื่อมี

เห ตุ สาธารณ ภั ย ใน

พ้ืนที ่

ฝ กอบ รมให ความรู

เก่ียวกับวิทยุ ส่ือสาร  

และการขออนุญาตใช

ค ล่ื น ค ว า ม ถ่ี วิ ท ยุ

สื่อสาร 

 

- ๒๐,๐๐๐ 

อบต.บานบึง 

- - ๒๐,๐๐๐ 

อบต.บานบึง 

-มีทักษะในการใช

วิทยุสื่อสาร 
 

- สามารถเขา

ระงับเหตุได

อยางทันทวงที 

-ผูนําทองถ่ินและ

ทองที่สามารถ

แจงเหตุสาธารณ

ภัยไดทันที  ทัน

ตอเหตุการณ   

 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
    3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

13. 

 

 

โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมอาคารสนาม
กีฬาเอนกประสงคของ  
อบต.บานบึง 
 
 
 

เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ

ซอมแซมอาคารสนาม

กีฬ า เอน กประสงค 

เน่ืองจากทรุด โทรม

จากอายุการใชงาน ให

มีสถ าน ท่ี เหมาะสม

และปลอดภัย 

 

 

ปรับปรุงและซอมแซม

อ า ค า รส น า ม กี ฬ า

เอน กป ระส งค ข อ ง  

อบต.บานบึง 

 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 

อบต.บานบึง 

- - อาคารสนาม

กีฬา

เอนกประสงคมี

ความแข็งแรง

ปลอดภัยและ

สามารถใชงาน

ไดดี 

อาคารสนาม

กีฬา

เอนกประสงค

มีความ

แข็งแรง

ปลอดภัยและ

สามารถใชงาน

ไดดี 

สํานักปลัด

และ             

กองชาง 

14. โครงการติด ต้ั งกล อ ง
วงจรปดจุดเส่ียงภายใน
ตําบล 

เพ่ือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 

ติดต้ังกลองวงจรปดจุด

เส่ียงภายในตําบลบาน

บึง 

   ๑,๔๐๐,๐๐๐ 

อบต.บานบึง 

 ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
    3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

15. 
 
 

โครงการติดต้ังกลอง 
cctv บริเวณสํานักงาน
องคการบริหารสวน
ตําบลบานบึง 

ติดตั้งอุปกรณของ
ระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

ติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปดในองคการ
บริหารสวนตําบลบาน
บึง จํานวน 8 ตัว 
พรอมอุปกรณ
ประกอบ 
 
 

150,000 
อบต.บานบึง 

- - - - ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน 

มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน และ
สามารถ
บันทึกภาพ
เหตุการณสําคัญ
ตางๆ เปน
หลักฐานใหกับ
เจาหนาที่ตํารวจ
เพื่อใชในการ
ดําเนินคดีของผูท่ี
กระทําความผิด
ตางๆ 

สํานักปลัด 
งาน

ปองกันฯ 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
    3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

16 โครงการสรางวินัย
จราจร 

เพ่ือปลูกฝงและ
สงเสริมใหมีความรู
เร่ืองกฎหมาย วินัย
จราจร  
เพ่ือลดอุบัติเหตุลด
การสูญเสีย 

ฝกอบรม หรือรณรงค 
จัดทําประชาสัมพันธ
ใหความรู แกศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
นักเรียน เยาวชน ใน
ตําบลบานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนผูเขา
รับการ
ฝกอบรม 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
นักเรียน 
เยาวชน 
สามารถ
ปลูกฝงและ
ใหความรู
เร่ืองกฎหมาย 
วินัยจราจร
เพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 
(งาน

ปองกันฯ) 

17 โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล 

เพ่ือเยี่ยวยาฟนฟู
ประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนดานสา
ธารณภัย 

เยี่ยวยาฟนฟู
ประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนดาน  
สาธารณภัย หมูที่  
1-14 

500,000 
อบต.บานบึง 

500,000
อบต.บานบึง 

 

500,000
อบต.บานบึง 

 

500,000
อบต.บานบึง 

 

500,000
อบต.บานบึง 

 

ประชาชน
ผูประสบภัย
ไดรับความ
ชวยเหลือดาน
สาธารภัยรอย
ละ 100 

ประชาชน
ผูประสบภัย
ไดรับความ
ชวยเหลือ
ดานสาธาร
ภัย 

สํานักปลัด 
(งาน

ปองกันฯ) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
    3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

18 โครงการเพ่ิมเติม
ประสิทธิภาพศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
และการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการของ อปท. 
 
 
 
 

เพ่ือสนับสนุนศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
และการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการของ อปท. 

เปนศูนยดําเนินการ
ตามโครงการฯ มี
งบประมาณดังน้ี 
-อบต.บานบึง 
65,000 บาท 
-อบต.หนองพันจันทร
และ-อบต.บานคาแหง
ละ 65,000 บาท 

195,000 
อบต.บานบึง 

195,000 
อบต.บานบึง 

195,000 
อบต.บานบึง 

195,000 
อบต.บานบึง 

195,000 
อบต.บานบึง 

ประชาชนมี
ชองทาง การ
รับแจงขอรับ
ความ
ชวยเหลือ
เพ่ิมข้ึน 

การ
ดําเนินงาน
ของศูนย
ปฏิบัติการ
รวมในการ
ชวยเหลือ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 4  ดานการเมืองการบริหาร 
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผดิ 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมและ
เพ่ิมทักษะในการ
ปฏิบัติงานของ ผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจาง พนักงานจาง 
และเจาหนาที่ที่
เก่ียวของ 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรของ
อบต. ในการ
แลกเปลี่ยนความรู 
เพ่ือนํามาพัฒนาอบต. 

ฝกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานของ 
ผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง 
พนักงานจาง ปละ 1 
ครั้ง 

300,000 
อบต.บานบึง 

300,000 
อบต.บานบึง 

300,000 
อบต.บานบึง 

300,000 
อบต.บานบึง 

300,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 
ของพนักงานมี
ความรูเพิ่ม
มากยิ่งข้ึน 

บุคลากรของ
อบต.บานบึง
ไดเพ่ิมพูน
ความรูและ
นําความรูท่ี
ไดมาใชใน
การ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 
งานการ

เจาหนาท่ี 

2 โครงการฝกอบรม
ระเบียบงานสารบรรณ
และสารบรรณ
อิเล็คทรอนิค 

เพ่ือใหเจาหนาที่
ทองถิ่นมีความรูความ
เขาใจในระเบียบ แบบ
แผนในการเขียน
หนังสือราชการอยาง
ถูกตองถูกวิธีตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 

จัดอบรมใหแก
เจาหนาที่ทองถ่ินและ
ผูปฏิบัติงาน จํานวน 
1 ครั้ง/ป 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เจาหนาที่
ทองถ่ินไดรับ
ความรูความ
เขาใจใน
ระเบียบ แบบ
แผนในการ
เขียนหนังสือ
ราชการอยาง
ถูกตองถูกวิธี
ตามระเบียบ
งานสารบรรณ 

สํานักปลัด 
งานการ

เจาหนาท่ี 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที ่ 4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 4  ดานการเมืองการบริหาร 
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

3 โครงการจัดงานวัน

ทองถ่ินไทย 

เพ่ือนอมรําลึกถึง 

ร.5 ที่ทรงมีตอ

การปกครองสวน

ทองถิ่นไทย 

จัดงานวันทองถิ่น

ไทย 18 มีนาคม 

ของทุกป 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

จํานวน

ประชาชนเขา

รวมเพ่ิมขึ้น

รอยละ 95 

หนวยงานองคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น ไดแสดง

การนอมรําลึกถึง

รัชกาลที่ 5 

สํานักปลัด 

งานธุรการ 

4 โครงการปรับปรุงและ

ซอมแซมหองนํ้า

สําหรับบริการ

ประชาชน 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับบริการท่ี

สะดวกในระหวาง

มาใชบริการจาก

หนวยงาน 

จํานวน 1 แหง - - - - 500,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 

ของประชาชน

มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนไดรับ

การบริการที่ดี 

สํานักปลัด 

งานธุรการ 

 

5 โครงการปรับปรุงและ

ซอมแซมศาลา

อเนกประสงคสําหรับ

บริการประชาชน 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับบริการท่ี

สะดวกในระหวาง

มาใชบริการจาก

หนวยงาน 

จํานวน 1 แหง - - - 500,000 
อบต.บานบึง 

- รอยละ 95 

ของประชาชน

มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนไดรับ

การบริการที่ดี 

สํานักปลัด

งานธุรการ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 4  ดานการเมืองการบริหาร 
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมท่ีทําการ
องคการบริหารสวน
ตําบลบานบึง สําหรับ
บริการประชาชน 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับบริการท่ี
สะดวกในระหวาง
มาใชบริการจาก
หนวยงาน 

ปรับปรุงและซอมแซม
ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลบาน
บึง สําหรับบริการ
ประชาชน 

300,000 
อบต.บานบึง 

- - 500,000 
อบต.บานบึง 

- รอยละ 95 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนไดรับ
การบริการที่ดี 

สํานักปลัด 
งานธุรการ 

 

7 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
ของผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล และ
พนักงานจาง 

เพ่ือสรางหลัก
คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ทํางานใหกับ
ผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล และ
พนักงานจาง 

จัดอบรมใหความรู
เก่ียวกับหลักคุณธรรม 
จริยธรรมกับผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง 

30,000 
อบต.บานบึง 

30,000 
อบต.บานบึง 

30,000 
อบต.บานบึง 

30,000 
อบต.บานบึง 

30,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 
ของจํานวนผู
เขารับการ
อบรม ไดรับ
ความรู
เก่ียวกับหลัก
คุณธรรม 
จริยธรรม ใน
การทํางาน
เพ่ิมมากขึ้น 

ทําใหผูเขารับ
การอบรมมีหลัก
คุณธรรม 
จริยธรรม ใน
การทํางานเพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
งานการ

เจาหนาท่ี 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 4  ดานการเมืองการบริหาร 
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

8 โครงการอบรมผูนําและ
ประชาคม ในการปองกัน
และตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทางราชการ 

เพ่ือใหผูเขาอบรมไดรู
หลักการปองกันและ
ตอตานการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ
ทางราชการ 

จัดอบรมใหความรูกับผูนํา
และประชาคม 

20,000 
อบต. บานบึง 

20,000 
อบต. บานบึง 

 

20,000 
อบต. บานบึง 

20,000 
อบต. บานบึง 

 

20,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
ผูเขาอบรมไดรับ
ความรูเพิ่มมาก
ขึ้น 

ผูนําและประชาคม
มีความรูในการ
ปองกันและตอตาน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทาง
ราชการ 

สํานักปลัด 
งานนิติการ 

9 โครงการสรางจิตสํานึกใน
เด็กและเยาวชนในการ
ตอตานการทุจริต 

เพ่ือใหเด็กและเยาชน
เรียนรูการสราง
จิตสํานึกในการ
ตอตานการทุจริต 

จัดอบรมใหกับเด็กและเยา
ชนในตําบลบานบึง 

40,000 

อบต. บานบึง 

40,000 

อบต. บานบึง 

40,000 

อบต. บานบึง 

40,000 

อบต. บานบึง 

40,000 

อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
เด็กและเยาวชน
ไดรับความรู 

เด็กและเยาวชนมี
จิตสํานึกในการ
ตอตานการทุจริต 

สํานักปลัด
งานนิติการ 

10 โครงการอบรมการ
บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล 

เพ่ือใหพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง คณะ
ผูบริหารและสมาชิก 
อบต. ไดรับหลักการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

จัดอบรมใหกับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง คณะ
ผูบริหารและสมาชิก อบต. 

20,000 

อบต. บานบึง 

20,000 

อบต. บานบึง 

20,000 

อบต. บานบึง 

20,000 

อบต. บานบึง 

20,000 

อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
ผูเขารับการ
อบรมไดรับ
ความรู 

ผูเขารับการอบรม
ไดมีการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิ
บาลเพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด
งานนิติการ 

11 โครงการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

เพ่ือสรางความรู ความ
เขาใจใหแกบุคลากร
เก่ียวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

จัดอบรมใหความรูกับ 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจางประจํา 
และพนักงานจางองคการ
บริหารสวนตําบลบานบึง 

20,000 

อบต. บานบึง 

20,000 

อบต. บานบึง 

20,000 

อบต. บานบึง 

20,000 

อบต. บานบึง 

20,000 

อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
ผูเขารับการ
อบรมไดรับ
ความรู 

บุคลากรมีความรู 
ความเขาใจ 
เก่ียวกับการ
ปองกัน
ผลประโยชนทับ
ซอน 

สํานักปลัด
งานนิติการ 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 4  ดานการเมืองการบริหาร 
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

12 โครงการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ 

เพ่ือสงเสริมใหผูบริหาร 
บุคลากรขององคกร 
เกิดความตระหนักใน
การปฏิบัติงานตาม
ภาระหนาที่ใหมี
มาตรฐาน โปรงใส 
ตรวจสอบได เพ่ือ
ประโยชนสุขของ
ประชาชน 

จัดอบรมใหกับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง 

30,000 

อบต. บานบึง 

30,000 

อบต. บานบึง 

30,000 

อบต. บานบึง 

30,000 

อบต. บานบึง 

30,000 

อบต. บานบึง 

รอยละ 95 ของ
ผูเขารับการ
อบรมไดรับ
ความรู 

ผูเขารับการอบรม
ไดมีการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานักปลัด
งานการ

เจาหนาท่ี 

13 โครงการสรางจิตสํานึก
และสรางความ
ตระหนักในการตอตาน
การทุจริต 

เพ่ือเสริมสรางคานิยม
ในการตอตานการ
ทุจริต การมีสวนรวม
ในการเผาระวงัการ
ทุจริตใหแกประชาชน 

จัดอบรมใหความรูกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

10,000 

อบต. บานบึง 

10,000 

อบต. บานบึง 

10,000 

อบต. บานบึง 

10,000 

อบต. บานบึง 

10,000 

อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
ผูเขารับการ
อบรมไดรับ
ความรู 

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจและมี
ความตระหนัก
รวมกันในการ
ตอตานการทุจริต 

สํานักปลัด
งานนิติการ 

14 โครงการอบรม

พัฒนาการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปรงใสในการ

ดําเนินงานของ

หนวยงานภาครฐั (ITA) 

เพ่ือสรางความ

เขาใจ และ

พัฒนาการ

ประเมินผลดาน

คุณธรรม และความ

โปรงใสการ

ดําเนินงานของ

หนวยงาน 

บุคลากรภายใน

หนวยงานมีความรู 

ความเขาใจในการ

ประเมินฯ และ อบต.

บานบึง ผานเกณฑ

การประเมิน ITA 

5,000 

อบต. บานบึง 

 

5,000 

อบต. บานบึง 

 

5,000 

อบต. บานบึง 

 

5,000 

อบต. บานบึง 

 

5,000 

อบต.บานบึง 

 

อบต. บานบึง 

ผานเกณฑการ

ประเมิน 85 

คะแนนขึ้นไป 

 

บุคลากรภายใน

หนวยงานมี

ความรู ความ

เขาใจในการ

ประเมินฯ และ 

อบต.บานบึง 

ผานเกณฑการ

ประเมิน ITA 

สํานักปลัด

งานการ

เจาหนาที่ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 4 ดานการเมืองการบริหาร 
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

15 โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระเกียรติ/รัฐพิธี
ตางๆ 

เพ่ือเผยแพรกิจกรรม
สําคัญของชาติให
ประชาชนไดทราบ 

จัดกิจกรรมงานวันเฉลิม
พระเกียรติ/รัฐพิธีตางๆ 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
ประชาชนเขา
รวมโครงการ 

ประชาชน
ขาราชการในพ้ืนท่ี
ไดรวมกิจกรรม
สําคัญของงานรัฐ
พิธีตางๆ 

สํานักปลัด 
งานธุรการ 

16 โครงการกอสรางซุม
เฉลิม 
พระเกียรติ 

เพ่ือใหขาราชการ สวน
ราชการ และ
ประชาชนไดรวม
เทิดพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

ฐานคอนกรีต พรอมกรอบ
ลวดลายรอบพระฉายา
ลักษณและอุกปกรณ
ประดับตกแตง 

- - 100,000 
อบต.บานบึง 

- - ประชาชนไดรวม
เทิดพระเกียรติ
และแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

ขาราชการ สวน
ราชการ และ
ประชาชน ไดรวม
เทิดพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

สํานักปลัด 
งานธุรการ 

17 โครงการปรับปรุงหอง
ประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบาน
บึง 

เพ่ือซอมแซมสวนท่ี
ชํารุดเสียหายให
สามารถใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงหองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล
บานบึง 1 หอง 

400,000 
อบต.บานบึง 

- -  - จํานวนผูขอใช
หองประชุมสภา 

อุปกรณตางๆ
ภายในหองประชุม
สามารถใชงานได
อยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
งานธุรการ 

18 โครงการกอสรางรั้ว
รอบบริเวณสํานักงาน
องคการบริหารสวน
ตําบลบานบึง 

เพ่ือความปลอดภัย
และปองกันทรัพยสิน
ภายในองคการบริหาร
สวนตําบลบานบึง 

กอสรางรั้วรอบบริเวณ
สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลบานบึง 

- - - - 5๐0,000 
อบต.บานบึง 

ความปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ทรัพยสินของขา
ราชและ
พนักงานองคการ
บริหารสวน
ตําบลบานบึงมี
มากขึ้น 

มีความปลอดภัย
ตอชีวิตและ
ทรัพยสินของขา
ราชและพนักงาน
องคการบริหาร
สวนตําบลบานบึง
มากขึ้น 
 

สํานักปลัด 
งานธุรการ 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 4  ดานการเมืองการบริหาร 
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

19 โครงการอบรมให
ความรูดานกฎระเบียบ
และกฎหมายที่
เก่ียวของสําหรับ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถ่ิน พนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจาง 

เพ่ือเพิ่มพูนความรู 

ความเขาใจเน้ือหา 

และสาระสําคัญ

ของกฎหมาย 

ระเบียบ ข้ันตอน

การปฏิบัติของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

จัดอบรมใหกับ

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง คณะ

ผูบริหารและสมาชิก 

อบต. 

20,000 

อบต. บานบึง 

20,000 

อบต. บานบึง 

20,000 

อบต. บานบึง 

20,000 

อบต. บานบึง 

20,000 

อบต.บานบึง 

รอยละ 95 

ของผูเขารับ

การอบรมไดรับ

ความรู 

ผูเขารบัการ

อบรมไดมี

ความรู ความ

เขาใจ เน้ือหา 

สาระสําคัญของ

กฎหมาย 

ระเบียบ 

ขั้นตอน การ

ปฏิบัติของ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

งานนิติ

การ 

20 โค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง
หองนํ้าของ อบต. 

เพ่ื อ ให พ นั กงาน 

อบต.มีหองนํ้าไว

ใชอยางพอเพียง 

จํานวน 1 แหง - - 700,000 

อบต.บานบึง 

- - รอยละ 95 

ของพนักงาน 

อบต.มีหองนํ้า

ใช 

พนักงาน อบต.มี

หองนํ้าไวใช

อยางพอเพียง 

สํานักปลัด 

งานธุรการ 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 4  ดานการเมืองการบริหาร 
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

21 โค ร ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพการใหบริการ
ขององคการบ ริหาร
สวนตําบลบานบึง 

เพ่ือใหบริการงาน

ประเมินคุณภาพ

การใหบริการของ 

อบต. 

ทราบความพึงพอใจ 

จํานวน 4 งาน งานละ 

4 ดาน 1) ความพึง

พอใจตอขั้นตอนการ

ใหบริการ 2) ความพึง

พอใจตอชองทางการ

ใหบริการ 3) ความพึง

พอใจตอเจาหนาที่ผู

ใหบริการ 4) ความพึง

พอใจตอสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

15,000 

อบต.บานบึง 

15,000 

อบต.บานบึง 

15,000 

อบต.บานบึง 

15,000 

อบต.บานบึง 

15,000 

อบต.บานบึง 

รอยละ 80 

ของประชาชน 

มีความพึง

พอใจตอการ

ใหบริการ 

นําผลการ

ประเมิน 

ขอเสนอแนะ 

และขอมูลความ

ตองการมาเปน

แนวทางในการ

ปรับปรุง และ

เพ่ิม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ใหดียิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

งานธุรการ 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชวีิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 4  ดานการเมืองการบริหาร 
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

22 โครงการปรับภมูิทัศน
สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลบานบึง 
 
 

องคการบริหารสวน
ตําบลบานบึงมี
ภาพลักษณท่ีดี เพ่ิม
พ้ืนท่ีใชสอย  
 

ปรับปรุงภูมิทัศนของ
องคการบริหารสวนตําบล
บานบึง 
 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานบึง 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานบึง 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานบึง 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานบึง 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานบึง 

สวนสาธารณะ,
สวนหยอมของ
องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
บึงมีความเปน
ระเบียบ
เรียบรอย
สวยงาม 

-สรางภาพลักษณท่ี
ดีใหกับองคกร 
 

สํานักปลัด 
งานธุรการ 

23 โครงการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

เพ่ือปรับปรุงจัดทํา
ขอมูลระบบแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินใหเปน
ปจจุบัน 

ปรับปรุงจัดทําขอมูล
ระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินใหเปน
ปจจุบัน สํารวจขอมูล
ทรัพยสินท่ีอยูในขายตอง
เสียภาษี ปละ 1-2 คร้ัง 

500,000 
อบต.บานบึง 

500,000 
อบต.บานบึง 

500,000 
อบต.บานบึง 

500,000 
อบต.บานบึง 

500,000 
อบต.บานบึง 

ผูปฏิบัติงาน
สามารถนําระบบ
แผนท่ีภาษีไปใช
ในการจัดทํา
ทะเบียน
ทรัพยสินของ
ตําบลบานบึง 

ปรับปรุงจัดทําขอมูล
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินใหเปน
ปจจุบันและใชในการ
วางแผนบริหารภายใน
องคกรการจัดเก็บรายได
เพ่ิมข้ึนและเพื่อใหการ
จัดเก็บเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
กองชาง 

24 โครงการประชาสัมพันธ
การจัดเก็บภาษีของ
องคการบริหารสวนตําบล
บานบึง 
 
 
 

-เพ่ือใหประชาชนเกิด
ความรูความเขาใจใน
การชําระภาษีมากขึ้น 
-เพ่ือใหประชาชน
ไดรับรูขาวสารและ
ระยะเวลาในการ
ชําระภาษี 

จัดทําโครงการ
ประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษีขององคการบริหาร
สวนตําบลบานบึง 
 

5,000 
อบต.บานบึง 

5,000 
อบต.บานบึง 

5,000 
อบต.บานบึง 

5,000 
อบต.บานบึง 

5,000 
อบต.บานบึง 

การจัดเก็บภาษี
ขององคการ
บริหารสวน
ตําบลบานบึงมี
ความรวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

-ประชาชนไดรับ

ขาวสารจาก

องคการบริหารสวน

ตําบลเปนปจจุบัน 

และประชาชนไดรับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ในการขอรับบริการ 

กองคลัง 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 2  การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการทองเที่ยวดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 5  ดานการทองเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
    5.2  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนและ
สงเสริมใหชุมชนเปน
แหลงทองเท่ียว 

- เพ่ือสนับสนุน
แหลงทองเที่ยวใน
ชุมชนใหมีความ
นาสนใจ 
- เพ่ือสรางรายได
ใหกับคนในชุมชน 

ใหการสนับสนุนแหลง
ทองเท่ียวในชุมชนใหมี
ความสะดวกในการ
เปนสถานที่ทองเท่ียว 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

พ่ืนที่ตําบล
บานบึงมี
ชุมชนเปน
แหลง
ทองเที่ยว 

ประชาชน
สามารถสราง
รายไดจากการ
พัฒนาชุมชน
เปนแหลง
ทองเที่ยว 

สํานักปลัด 
งานธุรการ 

2 อุดหนุนโครงการงาน

สับปะรดหวานบานคา 

เพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียวในพ้ืนที่

ใหมีเพ่ิมมากขึ้น 

อุดหนุนอําเภอบานคา

ในการจัดงานสับปะรด

หวานบานคา 

50,000 

อบต.บานบึง 

 

50,000 

อบต.บานบึง 

 

50,000 

อบต.บานบึง 

 

50,000 

อบต.บานบึง 

 

50,000 

อบต.บานบึง 

 

ประชาชนเขา
รวมโครงการ
และรวม
ดําเนิน
กิจกรรม 

ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมมาก
ขึ้น นักทองเท่ียว
รูจักอําเภอบาน
คามากข้ึน 
 

กอง
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่สมดุล และใชประโยชนอยางย่ังยืน 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 5  ดานการทองเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
    5.2  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

เพ่ือฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
ดานนํ้า ดินและปา
ไม ใหมีสภาพที่ดีข้ึน
เพ่ือประโยชนแก
ประชาชน 

จัดกิจกรรมเพ่ือฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ดาน
น้ํา ดินและปาไม 

100,000  
อบต.บานบึง 

100,000  
อบต.บานบึง 

100,000  
อบต.บานบึง 

100,000  
อบต.บานบึง 

100,000  
อบต.บานบึง 

ประชาชนเขา
รวมโครงการ
และรวม
ดําเนิน
กิจกรรม 

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 
ดานนํ้า ดินและ
ปาไม มีสภาพที่
ดีข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

- เพ่ือสรางความ
เขาใจ และทําให
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
พันธุกรรมพืชตางๆ 
ในพื้นที่  

- ปลูกฝงใหประชาชน
เด็กและเยาวชนมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ผูเขารวมโครงการมี
ความภาคภูมิใจและ
เห็นคุณคาของภูมิ
ปญญาทองถิ่นจาก
พันธุพืชในชุมชน 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชน เด็ก
และเยาวชนมี
ความภาคภูมิใจ
และเห็นคุณคา
ของภูมิปญญา
ทองถ่ินจากพันธุ
พืชในชุมชนมาก
ขึ้น 

สํานักปลัด 
งานธุรการ 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ 1  การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพทีเ่ติบโตอยางมั่นคง 
    -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 6  ดานเศรษฐกิจ 
    6.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนยถายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจําตําบล 

เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย
ถายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรประจํา
ตําบลบานบึง 

สงเสริมเกษตรกรใน
พ้ืนที่ในการทํา
การเกษตร พรอมท้ัง
ฝกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเกษตรกร 
จํานวน 30 คน 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

รอยละของ
ผลผลิตทาง
การเกษตรตอ
หนวยเพิ่มข้ึน 

ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเ
กษตรสามารถ
รองรับ
การศึกษาดูงาน
จากที่ตางๆได 

สํานักปลัด 
งานธุรการ 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตแก
เกษตรกร 

เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตใหแก
เกษตรกร 

ฝกอบรมเพ่ือถายทอด
ความรูแกเกษตรกร
เพ่ือเพิ่มศักยภาพใน
การผลิตพืชผล
ทางการเกษตร 
จํานวน 1 รุน/ป 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

10,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

จํานวน
เกษตรกรผูมา
เขารวม
โครงการ 

เกษตรกรใน
พ้ืนที่มีศักยภาพ
ในการผลิต
สินคาทางการ
เกษตร 

สํานักปลัด 
งานธุรการ 
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ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1  การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เตบิโตอยางม่ันคง 
-  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ 4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึงที่ 6 ดานเศรษฐกิจ 
 6.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน  
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

3 โครงการอบรมใหความรู
เก่ียวกับโรคพืช 

เพ่ือใหเกษตรกรและ
ประชาชนมีความรู
เก่ียวกับโรคพืช 

ฝกอบรมเพ่ือถายทอด
ความรูแกเกษตรกร
เพ่ือใหทราบถึงโรคพืช
และปองกันแกไขปญหา
ในการผลิตพืชผล
ทางการเกษตร จํานวน 
1 รุน/ป  

20,000 
สภา

เกษตรกร 
จ.ราชบุรี 

20,000 
สภา

เกษตรกร 
จ.ราชบุรี 

20,000 
สภา

เกษตรกร 
จ.ราชบุร ี

20,000 
สภา

เกษตรกร 
จ.ราชบุรี 

20,000 
สภาเกษตรกร 

จ.ราชบุรี 

จํานวน
เกษตรกรผู
มาเขารวม
โครงการ 

เกษตรกรมีทักษะ
และมีองคความรู
เพ่ิมมากขึ้น 
สามารถปองกันและ
แกไขปญหาโรคพืช
ได 

สํานักปลัด 
งานธุรการ 

4 โครงการอบรมสงเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ 

เพ่ืออบรมเกษตรกรให
มีองคความรูในการ
ปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ 

ฝกอบรมและฝกปฏิบัติ
ใหความรูแกเกษตรกรใน
ประโยชนของสารชีว
ภัณฑและพิษภัยจาก
สารเคมีในการนํามาใช
ทําการเกษตร 

20,000 
สภา

เกษตรกร 
จ.ราชบุรี 

20,000 
สภา

เกษตรกร 
จ.ราชบุรี 

20,000 
สภา

เกษตรกร 
จ.ราชบุร ี

20,000 
สภา

เกษตรกร 
จ.ราชบุรี 

20,000 
สภา 

เกษตรกร 
จ.ราชบุรี 

จํานวน
เกษตรกรผู
มาเขารวม
โครงการ 

เกษตรกรไดรับ
ความรูในการทํา
การเกษตรอินทรี
โดยใชสารชีวภัณฑ
แทนการใชสารเคมี 

สํานักปลัด 
งานธุรการ 

5 โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล 

เพ่ือเยี่ยวยาฟนฟู
ประชาชนที่ไดรับความ
เดือดรอนดานเกษตร 

เย่ียวยาฟนฟูประชาชนที่
ไดรับความเดือดรอนดาน  
เกษตร หมูที่ 1-14 

500,000 
อบต.บานบึง 

500,000
อบต.บานบึง 

 

500,000
อบต.บานบึง 

 

500,000
อบต.บานบึง 

 

500,000
อบต.บานบึง 

 

ประชาชน
ผูประสบภัย
ไดรับความ
ชวยเหลือ
ดานเกษตร 
รอยละ 100 

ประชาชน
ผูประสบภัยไดรับ
ความชวยเหลือดาน
เกษตร 

สํานักปลัด 

 


