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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- สายซับตัวหนอน หมูที่ 1 
บานโปงกระทิงบน ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5 
เมตร  ยาว 300 เมตร                 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
1,500 ตร.ม. 

900,000 
อบต.บานบึง 

- 
 

- - - รอยละ 90 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- สายพุลูกไก หมูที่ 1  
บานโปงกระทิงบน (ชวงที่ 2) 
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 445 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
2,670 ตร.ม. 

- 
 

- - - 1,600,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 90 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
- เสนหลังโรงเรียนบานโปง
กระทิงบน - ติดชุด ชป.3  
หมูที่ 1 ต.บานบึง อ.บานคา  
จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 255 เมตรรวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
1,530 ตร.ม. 

- - - - 850,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 90 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายบานกลางหมูกระเหรีย่ง 
หมูที่ 2 บานโปงกระทิงลาง  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 355 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
2,130 ตร.ม. 

- 1,300,000 
อบต.บานบึง 

- - - รอยละ 90 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลสติกคอนกรีต เปน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- สายบานกลางหมูกะเหรีย่ง 
หมูที่ 2 ต.บานบึง อ.บานคา               
จ.ราชบุรี  

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
แอสฟลสติกคอนกรีต กวาง 
6 เมตร  ยาว 995 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 5,970 ตร.ม. 

- - - - 3,200,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายรองเจริญ 5 หมูที ่3   
ต.บานบึง อ.บานคา  จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5 
เมตร  ยาว 500 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
2,500 ตร.ม. 

- - - 1,500,000 
อบต.บานบึง 

- รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายหลังวัดหวยสวนพลู  
หมูที่ 3 ต.บานบึง อ.บานคา  
จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 430 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
2,580 ตร.ม. 

- - 1,500,000 
อบต.บานบึง 

- - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายบานหลังเขา  หมูที ่3 
บานรองเจริญ  ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5 
เมตร  ยาว 415 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
2,075 ตร.ม. 

- - - 1,300,000 
อบต.บานบึง 

- 
 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม 
- สายบานรองเจริญ เชื่อม 
อางเก็บน้ําทาเคยลาง หมูที่ 3 
บานรองเจริญ ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 300 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
1,800 ตร.ม. 

- 1,026,000 
อบต.บานบึง 

- - - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม  
- สายบานรองเจริญ เชื่อม 
อางเก็บน้ํา (ชวงที่ 2) หมูที่ 3 
บานรองเจริญ ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร ยาว 355 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
2,130 ตร.ม. 

- - 1,200,000 
อบต.บานบึง 

- - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายโรงเรียนบานรองเจริญ 
หมูที่ 3  เชื่อมตอ หมูที ่6                
(ระยะ 2)  ต.บานบึง                     
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6 
เมตร ยาว 375 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
2,250 ตร.ม. 

- - 1,300,000 
อบต.บานบึง 

- - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายบานดงยาง หมูที่ 4 
บานพุน้ํารอน ต.บานบึง             
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5 
เมตร  ยาว 1,500 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 7,500 ตร.ม. 

- - - 2,100,000 
อบต.บานบึง 

2,100,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สาย 11 สามบุญชื่น             
หมูที่ 5 บานพุบอนบน                 
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร           
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม           
นอยกวา 1,000 ตร.ม. 

- 600,000 
อบต.บานบึง 

- - 600,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายศาลเจาโปงใหญ  หมูที ่
5 บานพบุอนบน ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจร   ไมนอย
กวา 6,000 ตร.ม. 

- - - 1,650,000 
อบต.บานบึง 

1,650,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายศาลเจาโปงใหญ                
(ชวงที่ 2) หมูที ่5  
บานพุบอนบน ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง 
6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจร  ไมนอย
กวา 6,000 ตร.ม. 

- - - - 3,300,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก               
- สายไรยังพระเดช                     
ซอยยังพระเดช หมูที ่5         
บานพุบอนบน ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 6 เมตร ยาว 
1,200 เมตร รวมพื้นที่ผิว
จราจร  ไมนอยกวา 7,200 
ตร.ม. 

- - - - 3,900,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายบานดอนมะกอก 1  
หมูที่ 6 บานหวยสวนพล ู 
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5 
เมตร  ยาว 200 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
1,000 ตร.ม. 

- - 590,000 
อบต.บานบึง 

- - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายพุตะเคียน 1 หมูที ่7 
บานพุตะเคียน ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 550 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
3,300          ตร.ม. 

- - - - 1,900,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายพุเคาแมว หมูที ่7            
บานพุตะเคียน ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4 
เมตร  ยาว 555 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
2,220  ตร.ม. 

- - 1,400,000 
อบต.บานบึง 

- - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายปราถนา หมูที ่8    
บานหวยน้ําใส ต.บานบึง         
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 550 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
3,300 ตร.ม. 

- - 1,900,000 
อบต.บานบึง 

- - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายบานหวยน้าํใส  หมูที่ 8  
ต.บานบึง เชื่อมตอ บานใหม
พัฒนา  หมูที่ 4  ต.บานคา       
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 500 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
3,000 ตร.ม.  

- - - - 1,650,000 
อบต.บานบึง 

 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายบานดงคา หมูที ่9  
บานดงคา ต.บานบึง อ.บาน
คา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 1,850 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 11,100 ตร.ม. 

- - 6,500,000 
อบต.บานบึง 

- - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายบานหวยมะกรูด เชื่อม 
สปก. หมูที่ 10  
บานหวยมะกรูด ต.บานบึง                  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5 
เมตร  ยาว 450 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
2,250 ตร.ม. 

- - - - 1,300,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
ยกระดับ  
– สาย สปก. เชื่อมตอ              
บานหนองตาแวน หมูที่ 10 
บานหวยมะกรูด ต.บานบึง            
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนลูกรังยกระดับ 
ยาว 650 เมตร กวาง 6 
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 3,900  ตร.ม. 

2,340,000 
อบต.บานบึง 

- - - - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
– สายบานหวยมะกรูด 
 หมูที่ 10 ต.บานบึง            
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กอสรางถนนผวิจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 
1,590 เมตร กวาง 6 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 9,540  ตร.ม. 

- - 1,800,000 
อบต.บานบึง 

1,800,000 
อบต.บานบึง 

1,700,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
– สายวัดปาพบุอน เชื่อมตอ 
รบ 4023 หมูที ่11 บานพุ
บอนลาง ต.บานบึง            
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 
650 เมตร กวาง 6 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 3,900  ตร.ม. 

- - - 2,340,000 
อบต.บานบึง 

- รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
– ซอยเจริญสุข เชื่อมตอ 
สปก. หมูที่ 12 บานโปง
กระทิงกลาง ต.บานบึง            
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 
650 เมตร กวาง 6 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 3,900  ตร.ม. 

- - - 1,170,000 
อบต.บานบึง 

- รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

28 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- บานพุหิน เชื่อมอางเก็บน้ํา
หนองปลาไหล หมูที ่13   
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
กวาง 6 เมตร ยาว 600 
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร   
ไมนอยกวา 3,600 ตร.ม. 

- - - 2,000,000 
อบต.บานบึง 

- รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

29 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- สายทิวทอง  หมูที่ 14  
บานพุบอนกลาง ต.บานบึง  
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6 
เมตร ยาว 2,000 เมตร 
รวมพื้นที่ผิวจราจร  ไมนอย
กวา 12,000 ตร.ม. 

- - 6,600,000 
อบต.บานบึง 

- - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

30 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก   
- สายอยูสบาย  หมูที ่14  
บานพุบอนกลาง ต.บานบึง           
อ.บานคา จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 
เมตร  ยาว 650 เมตร รวม
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
3,900 ตร.ม. 

- - - - 2,340,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

31 โครงการกอสรางถนนผิว
จราจรลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต – สายหุบมะกรูด  
หมูที่ 14 บานพุบอนกลาง  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ของประชาชน 

กอสรางถนนผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลทติกคอนกรีต 
กวาง 6 เมตร ยาว 850 
เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร  ไม
นอยกวา 5,100 ตร.ม. 

- - - 3,000,000 
อบต.บานบึง 

- รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม   
- สายหุบมะกรูด  หมูที่ 14 
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อลดการทวมขัง
ของน้ําและปองกัน
น้ําทวม 

กอสรางทอลอดเหลี่ยม  
ขนาดปากทอ Ø 1.80 x 3 
เมตร กวาง 6.00 เมตร 

- - - 500,000 
อบต.บานบึง 

- รอยละ 90ของ
พื้นที่ไมทวมขัง
ของน้ํา 

ปญหาการทวม
ขังของน้ําลดลง 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

33 โครงการกอสรางฝายน้าํลน
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมปรับพื้นที่กกัเก็บน้ํา
บริเวณหนาฝาย หมูที่ 13   
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 
บริเวณพิกัด                        
 

- เพื่อใหประชาชน
มีแหลงน้ําในการ
อุปโภค บริโภค 
- เพื่อใชใน
การเกษตร 
- เพื่อแกไขปญหา
ภัยแลง 

กอสรางฝายคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดสนัฝาย สูง 1.50 
ม. กวาง 6 ม. ยาว 10 ม. 
พรอมปรับพื้นทีก่กัเก็บน้ํา
บริเวณหนาฝาย กวาง 10 ม. 
ยาว 150 ม. หรือปริมาณดนิ
ขุดไมนอยกวา 1,260 ลบ.ม. 

467,900 
อบต.บานบึง 

- - - - รอยละ 95 
ของประชาชนมี
น้ําอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค
และการเกษตร 

กองชาง 

34 โครงการกอสรางฝายน้าํลน
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมปรับพื้นที่กกัเก็บน้ํา
บริเวณหนาฝาย หมูที่ 14   
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี
บริเวณพิกัด 

- เพื่อใหประชาชน
มีแหลงน้ําในการ
อุปโภค บริโภค 
- เพื่อใชใน
การเกษตร 
- เพื่อแกไขปญหา
ภัยแลง 

กอสรางฝายคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดสนัฝาย  
สูง 1.50 ม. กวาง 6 ม. ยาว 
10 ม. พรอมปรับพ้ืนทีก่ักเก็บ
น้ําบริเวณหนาฝาย กวาง 10 
ม. ยาว 20 ม.  
ลึกเฉลี่ย 3 ม.หรอืปริมาณดินขุด
ไมนอยกวา 288 ลบ.ม. 

432,500 
อบต.บานบึง 

- - - - รอยละ 95 
ของประชาชนมี
น้ําอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค
และการเกษตร 

กองชาง 

35 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหมีไฟฟา
สาธารณะให แสง
สวาง 

อุดหนุนไฟฟาภูมิภาคสวนผึ้ง 200,000 
อบต.บานบึง 

200,000 
อบต.บานบึง 

200,000 
อบต.บานบึง 

200,000 
อบต.บานบึง 

200,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 มีฟา
แสงสวางใช 

ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟาใช
กันอยางทั่วถึง 

กองชาง 

36 โครงการติดต้ังไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะ 

เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและปองกัน
ภัยอาชญากรรม 

อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสวนผึ้ง 

- 500,000 
อบต.บานบึง 

500,000 
อบต.บานบึง 

500,000 
อบต.บานบึง 

500,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 
จํานวนอบุัติเหตุ
และจํานวนของ
ปญหา
อาชญากรรม
ลดลง 

ลดอุบัติเหตุและ
ปญหาการเกิด
อาชญากรรม 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
    1.2  แผนงานการพาณชิย 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตประปา
ตําบลบานบึง 

เพื่อใหประชาชนได
มีน้ําอุปโภคบริโภค 
อยางเพียงพอ 

ครอบคลุมพื้นที่ขาดแคลน
น้ําประปา 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 
ของประชาชนมี
ประปาใช 

ประชาชน 14 
หมูบานมีน้ําใช
ในการอุปโภค
อยางพอเพยีง 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ระบบประปาตาํบลบานบึง 

เพื่อใหระบบประปา
มปีระสิทธิภาพ 
สามารถใชประโยชน
ได 

จํานวน 14 หมูบาน 1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 
ของประชาชน
ไดรับประโยชน
จากการ
ซอมแซมระบบ
ประปา 

ประชาชน 14 
หมูบานมีน้ําใช
ในการอุปโภค
อยางพอเพยีง 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม ในเขตตําบล          
บานบึง 

เพื่อประโยชนในการ
สัญจรของประชาชน 

จํานวน 14 หมูบาน 650,000 
อบต.บานบึง 

650,000 
อบต.บานบึง 

650,000 
อบต.บานบึง 

650,000 
อบต.บานบึง 

650,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 
ของประชาชน
ไดรับประโยชน
จากการกอสราง
ทอลอดเหลี่ยม 

ประชาชน 14 
หมูบานไดรับ
ประโยชนและ
ความสะดวก 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม สายเหมืองปะติ  
หมูที่ 14 ต.บานบึง อ.บานคา 
จ.ราชบุรี 

เพื่อลดการทวมขัง
ของน้ําและปองกัน
น้ําทวม 

กอสรางทอลอดเหลี่ยม  
ขนาดปากทอ Ø 1.80 x 3 
เมตร กวาง 6.00 เมตร 

- - - 
 

600,000 
อบต.บานบึง 

- รอยละ 90ของ
พื้นที่ไมทวมขัง
ของน้ํา 

ปญหาการทวม
ขังของน้ําลดลง 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม สายหุบมะกรูด  
หมูที่ 14 ต.บานบึง อ.บานคา 
จ.ราชบุรี 

เพื่อลดการทวมขัง
ของน้ําและปองกัน
น้ําทวม 

กอสรางทอลอดเหลี่ยม  
ขนาดปากทอ Ø 1.80 x 3 
เมตร กวาง 6.00 เมตร 

- - - 
 

600,000 
อบต.บานบึง 

- รอยละ 90ของ
พื้นที่ไมทวมขัง
ของน้ํา 

ปญหาการทวม
ขังของน้ําลดลง 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 

ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
    1.2  แผนงานการพาณชิย 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการขยายเขตไฟฟาระบบ
ประปา 

เพื่อใหระบบ
ประปามี
กระแสไฟฟา
เพียงพอในการผลิต
ประปา 

อุดหนุนการไฟฟาภูมภิาค
สวนผึ้ง 

1,500,000 
อบต.บานบึง 

1,500,000 
อบต.บานบึง 

1,500,000 
อบต.บานบึง 

1,500,000 
อบต.บานบึง 

1,500,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 มี
น้ําประปาใช
ตามปกต ิ

ระบบประปา
สามารถผลิต
ประปาไดเต็ม
กําลัง 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางหอถังเก็บน้ํา
ทรงแชมเปญ หมูที่ 4  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อใหประชาชนได
มีน้ําอุปโภคบริโภค 
อยางเพียงพอ 

สรางหอถังเก็บน้ําประปา - - - 300,000 
อบต.บานบึง 

- รอยละ 95 
ของประชาชนมี
ประปาใช 

ประชาชน 14 
หมูบานมีน้ําใช
ในการอุปโภค
อยางพอเพยีง 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางหอถังเก็บน้ํา
ทรงแชมเปญ หมูที่ 12  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อใหประชาชนได
มีน้ําอุปโภคบริโภค 
อยางเพียงพอ 

สรางหอถังเก็บน้ําประปา - - - 300,000 
อบต.บานบึง 

- รอยละ 95 
ของประชาชนมี
ประปาใช 

ประชาชน 14 
หมูบานมีน้ําใช
ในการอุปโภค
อยางพอเพยีง 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  โนพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
    1.3  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางฝายน้าํลนกึ่ง
ถาวร 

เพื่อใหประชาชนมี
แหลงน้ําในการ
อุปโภค – บริโภค 
และเพื่อใชใน
การเกษตร 

จํานวน 8 จุด - 5,000,000 
อบต.บานบึง 

5,000,000 
อบต.บานบึง 

5,000,000 
อบต.บานบึง 

5,000,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 
ของประชาชนมี
น้ํา อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค
และการเกษตร 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางฝายเก็บกัก
น้ํา หมูที่ 6 บานหวยสวนพลู 
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

- เพื่อใหประชาชน
มีแหลงน้ําในการ
อุปโภค บริโภค 
- เพื่อใชใน
การเกษตร 
- เพื่อแกไขปญหา
ภัยแลง 

กอสรางฝายเก็บกักน้าํตาม
แบบที่อบต.กาํหนด 

- - - 700,000 
อบต.บานบึง 

- รอยละ 95 
ของประชาชนมี
น้ําอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค
และการเกษตร 

กองชาง 

3 โครงการขุดลอก ลําหวย 
แหลงน้ํา และสระสาธารณะ 

เพื่อใหประชาชนมี
แหลงน้ําในการ
อุปโภค – บริโภค 
และเพื่อใชใน
การเกษตร 

จํานวน 14 หมูบาน จํานวน 
3 กม./ป 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

1,000,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 
ของประชาชนมี
น้ํา อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค
และการเกษตร 

กองชาง 

4 โครงการขยายเขตทอสง
น้ําประปาหมูบาน              
หมูที่ 5 บานพุบอนบน               
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อใหประชาชนมี
แหลงน้ําในการ
อุปโภค – บริโภค 
และเพื่อใชใน
การเกษตร 

จํานวน 1 แหง - - - - 750,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 
ของประชาชนมี
น้ํา อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค
และการเกษตร 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่ว ดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 1  โนพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่1  ดานพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
    1.3  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการขยายเขตทอสง
น้ําประปาหมูบาน              
หมูที่ 6 บานหวยสวนพลู               
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อใหประชาชนมี
แหลงน้ําในการ
อุปโภค – บริโภค 
และเพื่อใชใน
การเกษตร 

จํานวน 1 แหง - - 750,000 
อบต.บานบึง 

- - รอยละ 95 
ของประชาชนมี
น้ํา อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค
และการเกษตร 

กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่3 การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 2  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2 ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    2.1  แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก 

เพื่อลดอัตราการ
ปวยและอัตราการ
ตายอันเนื่องมาจาก
โรคไขเลือดออก
ภายในตําบล 

ดําเนินการจัดทําโครงการ
ควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก รายละเอียด
ตามที่โครงการเสนอ 

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
การจัดการสิ่งแวดลอมใน
ครัวเรือนและชุมชน เพื่อ
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
สิ่งแวดลอมมา
ใชในชุมชนและ
ครัวเรือน 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา เพื่อควบคุมและ
ปองกันโรคติดตอที่
เกิดจากสุนัขและ
แมว 

ประชาสัมพันธ และฉีดวัคซีน
ใหกับสุนัขและแมวที่เปน
พาหะของโรคพิษสุนัขบา 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 90 ของ
สุนัขและแมว
ไดรับการฉีด
วัคซีน 

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา 

กอง
สาธารณสุข 

4 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรวลัยลกัษณ อัคราช
กุมาร ี

เพื่อสํารวจขอมูล
จํานวนสุนัขและ
แมวและขึ้น
ทะเบียนสัตว 

ดําเนินการสํารวจสุนขัและ
แมวในพื้นที่ตําบลบานบึง 
โดยสํารวจ 2 คร้ัง ในเดือน
มีนาคมและสิงหาคม 

12,060 
อบต.บานบึง 

12,060 
อบต.บานบึง 

13,000 
อบต.บานบึง 

13,000 
อบต.บานบึง 

13,000 
อบต.บานบึง 

สุนัขและแมวใน
พื้นที่ตําบลบาน
บึงขึ้นทะเบียน
สัตวและไดรับ
การฉีดวัคซีน 

สุนัขและแมว
ไดรับการขึ้น
ทะเบียน 

กอง
สาธารณสุข 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่3 การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 2  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2 ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    2.1  แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการอุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

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

สนับสนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขใหกับหมูบาน 

260,000 
อบต.บานบึง 

260,000 
อบต.บานบึง 

280,000 
อบต.บานบึง 

280,000 
อบต.บานบึง 

280,000 
อบต.บานบึง 

สนับสนุนโครงการ
ตามพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข
ใหกับหมูบาน 

หมูบานไดรับ
งบประมาณเพื่อ
ดําเนินการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขตาม
ความตองการของ
หมูบาน 

กอง
สาธารณสุข 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่3 การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 2  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2 ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    2.2 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็กนักเรียน
มีนมดื่มและ
สนับสนุนอาหาร
เสริมนมใหแกเด็ก
เล็กและเด็กประถม 

จัดซื้ออาหารเสริมนมใหแก
เด็กนักเรียนอนุบาลและเด็ก 
ป.1 – ป.6 จํานวน 6 
โรงเรียน ที่สังกัด สพฐ. และ
เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด 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
อาหารที่มี
ประโยชนสําหรับ
รางกายเปนการ
ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตใหดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

2 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา 

จัดหาอาหารกลางวัน                
คาจัดการเรียนการสอน               
คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ
การเรียน คาเครื่องแบบ
นักเรียน คากจิกรรมพัฒนา
ผูเรียนใหแกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อบต.บานบึง 

1,200,000 
อบต.บานบึง 

1,200,000 
อบต.บานบึง 

1,200,000 
อบต.บานบึง 

1,200,000 
อบต.บานบึง 

1,200,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 90 ของ 
นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง
และมีสื่อวัสดุที่
เพียงพอ 

นักเรียนไดรับ
อาหารที่มี
ประโยชนสําหรับ
รางกายเปนการ
ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตใหดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูและ
พัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
ตลอดทั้งป 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนเด็กและ
เยาวชนที่เขา
รวมโครงการ 

เด็กมีพัฒนาการที่
สมวัย สามารถอยู
รวมกับผูอื่นได 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่3 การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 2  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2 ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    2.2 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อสนับสนุน
อาหารกลางวัน
ใหกับนักเรียน 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันใหกับโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ตําบล ชั้นอนุบาล 
1, 2 ถึงชั้น ป.6 ตาม
อัตราสวนที่ไดรับจัดสรร 

4,140,000 
อบต.บานบึง 

4,140,000 
อบต.บานบึง 

4,140,000 
อบต.บานบึง 

4,140,000 
อบต.บานบึง 

4,140,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 90 ของ
นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 

นักเรียนไดรับ
อาหารที่มี
ประโยชน
สําหรับรางกาย
เปนการ
ยกระดับ
มาตรฐาน
คุณภาพชีวิตให
ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการกอสรางเสาธงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานโปงกระทิง
บน 

เพื่อแสดง
สัญลักษณสําหรับ
สถานที่ราชการ
และปลูกฝงใหเด็ก
เล็กมีความ
ภาคภูมิใจในชาติ
ไทย 

กอสรางเสาธง ตามแบบ
แปลนที่ อบต.กาํหนด 

- - 30,000 
อบต.บานบึง 

- - จํานวน 1 แหง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีเสาธงและ
ฝกเด็กเล็กใหมี
ระเบียบ 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการปรับปรุง หองน้ํา 
ประตูและรั้ว ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโปงกระทิงลาง 

เพื่อปรับปรุง 
หองน้ํา ประต ูและ
รั้ว ใหถูก
สุขลักษณะ เปนไป
ตามมาตรฐาน
อาคาร 

ปรับปรุง หองน้ํา ประต ูและ
รั้ว ใหมีความมั่นคง แข็งแรง 
และถูกสุขลักษณะ เปลี่ยน
สุขภัณฑและติดตั้งราวจับ 

- - 200,000 
อบต.บานบึง 

- - จํานวน 1 แหง หองเรียนนาอยู 
นามอง เด็กเล็ก
มีความ
ปลอดภัย
และปนไปตาม
มาตรฐานดาน
อาคารสถานที ่

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่3 การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 2  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2 ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    2.2 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการสนามเด็กเลนตาม
หลักการพัฒนาสมอง BBL : 
เลนตามรอยพระยุคลบาท 

เพื่อพัฒนาเด็กรอบ
ดานดวยการเลน
และการเรียนรูอยาง
มีความสุขตาม
เกณฑมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย
และตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดทําสนามเด็กเลนตาม
หลักการพัฒนาสมอง BBL : 
เลนตามรอยพระยุคลบาท 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปง
กระทิงลาง 

- - 50,000 
อบต.บานบึง 

- - จํานวนสนามเด็ก
เลน 1 แหง 

เด็กปฐมวัย
ไดรับการพัฒนา
รอบดาน 
ตามเกณฑ
มาตรฐาน
การศึกษา
ปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการติดต้ังมุงลวด
หองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานโปงกระทิงบน 

เพื่อปองกันยุงลาย
ซึ่งเปนพาหะของโรค
ไขเลือดออกและ
เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานอาคาร
สถานที่ 

ติดตั้งมุงลวดหองเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานโปง
กระทิงบน 

- 20,000 
อบต.บานบึง 

- - - จํานวน 1 แหง เพื่อเปนการ
ปองกันโรค
ไขเลือดออก
และเพื่อความ
ปลอดภัยจาก
แมลงบินตางๆ 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานโปงกระทิงบน 

เพื่อจัด
สภาพแวดลอม
บริเวณศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใหเหมาะสม
เอื้อตอการเรียนรู มี
บรรยากาศนาอยู 
นาดู นาเรียน 

จัดปรับปรุงสภาพแวดลอม
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กให
มีภูมิทัศนที่สวยงาม จัด
สวนหยอม ปลูกไมดอกไม
ประดับ จํานวน 1 แหง 

- - - 50,000 
อบต.บานบึง 

- จํานวน 1 แหง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีภูมิทัศนที่
สวยงามสงเสริม
สุขภาพจิตของ
เด็กและครู 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่3 การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 2  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2 ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    2.2 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการกอสรางร้ัว ประตู
รั้วและปายชื่อศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโปงกระทิงบน 

เพื่อความปลอดภัย
ของเด็ก สะดวกตอ
การดูแลและปองกัน
ภัย เนื่องจากมีอาณา
บริเวณที่แสดง
ขอบเขตชัดเจนเปน
สัดสวน 

กอสรางร้ัว ประตูรัว้และปาย
ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
โปงกระทิงบน ตามแบบ
แปลนที่ อบต.กาํหนด 

- - -  500,000 
อบต.บานบึง 

- จํานวน 1 แหง เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 
ผูปกครองไววางใจ
การดูแลบุตร
หลานและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเปน
สัดสวน มีการ
จําแนกบริเวณ
ขอบเขตจาก
ชุมชนที่ชัดเจน 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานพุน้ํารอน 

เพื่อใหเด็กเล็กในหมูที่ 
4 และพื้นที่ใกลเคียงมี
อาคารสถานที่ศึกษา
เลาเรียน 

โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตามระเบียบและ
หลักเกณฑการจัดตั้งศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - 300,000 
อบต.บานบึง 

- จํานวนเด็กเล็กที่
ผูปกครองนํามา
เขา ศพด. 

เด็กเล็กในหมูที่ 4 
ไดมีศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่อยูใน
พื้นที่ 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานรองเจริญ 

เพื่อใหเด็กเล็กในหมูที่ 
3 และพื้นที่ใกลเคียง 
มีอาคารสถานที่ศึกษา
เลาเรียน 

โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตามระเบียบและ
หลักเกณฑการจัดตั้งศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - - 300,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนเด็กเล็กที่
ผูปกครองนํามา
เขา ศพด. 

เด็กเล็กในหมูที่ 3 
ไดมีศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่อยูใน
พื้นที่ 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานพุบอนบน 

เพื่อใหเด็กเล็กในหมูที่ 
5 และพื้นที่ใกลเคียง 
มีอาคารสถานที่ศึกษา
เลาเรียน 

โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตามระเบียบและ
หลักเกณฑการจัดตั้งศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - - 300,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนเด็กเล็กที่
ผูปกครองนํามา
เขา ศพด. 

เด็กเล็กในหมูที่ 5 
ไดมีศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่อยูใน
พื้นที่ 

กอง
การศึกษา 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

83 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่3 การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 - ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุทีี ่ 2  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2 ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    2.2 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ําพรอมติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟาขนาด 15A รองรับ
อาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโปงกระทิงบน 

เพื่อใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีระบบ
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ มีแสง
สวางเหมาะสมและ
มีมาตรฐานดาน
อาคารสถานที ่

อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอาํเภอสวนผึ้ง ใน
การขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
ขนาด 15A ใหแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานโปง
กระทิงบน 

- 50,000 
อบต.บานบึง 

- - - จํานวน 1 แหง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีระบบไฟฟา
ใชและมีความ
ปลอดภัยตอเด็ก
เล็ก มีระบบไฟฟา
สองสวางเพียงพอ 
อาคารสถานที่ได
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการสรางหลังคาระหวาง
ตัวอาคารเรียน พรอมอางลาง
หนาสําหรับเด็กเล็ก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานโปงกระทิง
บน 

-เพื่อใหเด็กสามารถ
ทํากิจกรรมนอก
หองเรียนได 
-เพื่อใหเด็กสามารถ
ลางหนาแปรงฟน
ดวยตนเองได
สะดวกยิ่งขึ้น 

สรางโครงหลังคาระหวางตัว
อาคาร พรอมทาํอางสําหรับ
ลางหนาแปรงฟน ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด 

- - 500,000 
อบต.บานบึง 

- 
 

- จํานวน 1 แหง -ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีพื้นที่ใชสอย
เพิ่มขึ้น 
-เด็กนักเรียน 
ไดมีพัฒนาการ 
ในการดูแล
รางกายของตนเอง 

กอง
การศึกษา 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

84 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
-   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัราชบรุ ีที ่ ๒  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2  ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 

๒.3  แผนงานสงัคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะหครอบครัว
ผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง 

เพื่อชวยเหลือ
ครอบครัวผูยากไร
ใหมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ใหความชวยเหลือกับ
ครอบครัวผูยากไร 

- - 50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 90 ของ
ครอบครัวผู
ยากไรมีชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ครอบครัวผู
ยากไรมีชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการชวยเหลือประชาชน
ผูดอยโอกาส 

เพื่อใหผูดอยโอกาส
มีชีวิตที่ดีขึ้น 

ใหความชวยเหลือกับ
ผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

- - 50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 90 ของ
ผูดอยโอกาสใหมี
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผูดอยโอกาสมี
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการสงเสริมความรักและ
ความอบอุนในครอบครัว 

เพื่อใหเกิดการ
ประสานความ
รวมมือระหวาง
ประชาชนและศูนย 

ชุมชนไดมีสวนรวมในการ
เรียนรูและพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

กลุมเปาหมายมี
สวนรวมในการ
พัฒนาสถาบัน
ครอบครัว 

สํานักปลัด 

4 โครงการอบรมอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น 

เพื่อฝกอบรม
อาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่น เกี่ยวกับ
การดูแลผูสูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงใน
ระยะยาว 

อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ไดรับความรูในการชวยเหลือ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

- - 20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

กลุมเปาหมาย
ไดรับความรู ใน
การปฏิบัติตอ
ผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง 

สํานักปลัด 

 
  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ ๒  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2  ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    ๒.4  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 

เพื่อใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจ
ในการดําเนินการ
แยกสิ่งของเหลือใช
และเพื่อลดปริมาณ
ขยะ 

จํานวน 14 หมูบาน 60,000 
อบต.บานบึง 

60,000 
อบต.บานบึง 

60,000 
อบต.บานบึง 

60,000 
อบต.บานบึง 

60,000 
อบต.บานบึง 

ปญหาขยะลด
นอยลงรอยละ 
50 เมื่อเทียบกบั
ปที่ผานมา 

ปญหาขยะมูล
ฝอยและสิ่งของ
เหลือใชไดรับ
การดูแลและ
จัดการอยางมี
ระบบ 

กอง 
สาธารณสุข 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
หมูบานในเขตตําบลบานบึง 

เพื่อใหภูมิทัศน
ภายในหมูบานเกิด
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย 

จํานวน 14 หมูบาน - - 700,000 
อบตบานบึง 

700,000 
อบตบานบึง 

700,000 
อบตบานบึง 

 ประชาชนมีภูมิ
ทัศนที่สวยงาม
สงเสริม
สุขภาพจิตของ
ประชาชน 

กองชาง 

3 โครงการติดต้ังปายชื่อซอย 
ภายในหมูบาน หมูที่ 5  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุร ี

เพื่อประชาสัมพันธ
สถานที่ใหทราบ
และสะดวกในการ
เดินทาง 

จํานวน 7 ปาย - - 30,000 
อบต.บานบึง 

- - รอยละ 95 ของ
ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
สามารถเดินทาง
ไปยังสถานที่
ตางๆไดสะดวก
มากขึ้น 

กองชาง 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ ๒  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2  ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    ๒.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(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
ความรูเกี่ยวกับ
พิษภัยของยา
เสพติดและมี
การจัดการ
ปองกันอยาง
จริงจัง 

สํานักปลัด 

2 โครงการอบรมประชาธปิไตย เพื่อปลูกฝงคานิยม
ที่ดีงามดาน
ประชาธิปไตยแก
ประชาชนตําบล
บานบึง 

จัดอบรมใหแกบุคคลทั่วไป
ในเขตพื้นที่ตําบลบานบึง 

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
และยั่งยืนและเกิด
ความสามัคคีใน
กลุม 

อบรม ศึกษาดูงานนอก
สถานที่และจัดกิจกรรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับสตรี 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 

 
 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

87 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ ๒  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2  ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    ๒.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการพลังทองถิ่น
ขับเคลื่อนประชารัฐ 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ตําบลบานบึง
ไดมีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนระบบ
ประชารัฐ และเพื่อ
พัฒนาชุมชนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดอบรมประชาชนในพื้นที ่
จํานวน 1 คร้ัง/ป 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ 

ปญหาดาน
ตางๆของ
ประชาชน 
ไดรับการแกไข
ภายใตการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

5 
 

โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูนําชุมชนและเจาหนาที่
ทองถิ่น 

เพื่อใหผูนําชุมชนมี
ความรูเกี่ยวกับการ
พัฒนา การวาง
แผนพัฒนา และ
เพื่อเสริมสราง
ประสบการณใหกับ
ผูนําชุมชนและ
เจาหนาที่ทองถิ่น 

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ใหแกผูนําชุมชน เจาหนาที่
ทองถิ่น จํานวน 1 ครั้ง/ป 

350,000 
อบต.บานบึง 

350,000 
อบต.บานบึง 

350,000 
อบต.บานบึง 

350,000 
อบต.บานบึง 

350,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

ผูนําชุมชน 
จนท.ทองถิ่นนํา
ความรูที่ไดรับ
ไปใชในการ
วางแผนชุมชน
และจัดทํา
แผนพัฒนา 
อบต. 

สํานักปลัด 

6 โครงการปกปองสถาบันสาํคัญ
ของชาติ 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่ ขาราชการ 
ไดแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี 

จัดงานเกี่ยวกับการปกปอง
สถาบันสําคัญของชาต ิ

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

จํานวน
ประชาชนเขา
รวมเพิ่มขึ้น รอย
ละ 90 

ประชาชนใน
พื้นที่รวมทั้ง
ขาราชการได
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ ๒  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2  ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    ๒.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผิด 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการสํารวจและจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐานในการจัดทาํ
แผนพัฒนาของ อบต.บานบึง 

เพื่อใชเปนขอมูลใน
การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 

สํารวจและจัดเก็บขอมูล
พื้นฐาน ปละ 1 คร้ัง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

ขอมูลที่มีความ
สมบูรณ 
ครบถวน 

แผนพัฒนา
ทองถิ่นมีขอมูล
ที่เปนปจจุบัน 
และสามารถ
แกไขปญหาได
จริง 

สํานักปลัด 

8 โครงการองคการบริหารสวน
ตําบลสัญจร 

เพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกบัการ
บริหารงาน 
กิจกรรมของ อบต. 

ไดมีโครงการ อบต.สัญจรทุก
หมูบานภายในตําบลบานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 90 ของ
ประชาชนเขา
รวมโครงการ 

การบริหารและ
การจัดการ 
รวมทั้งการ
ใหบริการของ
อบต. ได
มาตรฐานและ
เกิดประโยชน
ตอประชาชน 

สํานักปลัด 

9 โครงการจัดทําเวทีประชาคม
ตําบล 

เพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมในการ
ตัดสินใจ เพื่อ
แกปญหาในชุมชน 
และเพื่อใหการทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
ผานกระบวนการมี
สวนรวมของ
ประชาชนในชุมชน
ตามระเบียบการ
จัดทําแผน 

จัดเวทีประชาคมตําบล 
จํานวน 14 หมูบาน 1 ครั้ง/
ป 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

กลุมเปาหายรอย
ละ 80 เขารวม
ประชุม 

การแกปญหาใน
ชุมชนสนองตอ
ความตองการ
ของประชาชน 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ ๒  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2  ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    ๒.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการหนาบานนามอง
สิ่งแวดลอมดี 

เพื่อสงเสริมให
ชุมชนในเขตตําบล
บานบึง มี
สภาพแวดลอมและ
มีภูมิทัศดานที่อยู
อาศัยที่สะอาด นา
อยูอาศยั 

จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตใหแกประชาชนและ
ชุมชน 

60,000 
อบต.บานบึง 

60,000 
อบต.บานบึง 

60,000 
อบต.บานบึง 

60,000 
อบต.บานบึง 

60,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนกิจกรรม
ในการ
ดําเนินงาน 

ประชาชน
ภายในตําบลมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

11 โครงการอบรมใหความรูกับ
เด็กและเยาวชนในเรื่องของ
ประชาธิปไตย 

เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนมีความรู
ความเขาใจในเรื่อง
ของประชาธิปไตย 

จัดอบรม จาํนวน 50 คน 10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

เด็กและเยาวชน
รอยละ 90 มี
ความรูเพิ่มขึ้น 

มีความรูเรื่อง
ประชาธิปไตย
เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

12 โครงการอบรมใหความรูกับ
เด็กและเยาวชนในเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนมีความรู
ความเขาใจในเรื่อง
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดอบรม จาํนวน 50 คน 10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

เด็กและเยาวชน
รอยละ 90 มี
ความรูเพิ่มขึ้น 

มีความรูเรื่อง
เศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

13 โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกบัสิทธิและหนาที่ของ
สตร ี

เพื่อใหสตรีมีความรู
เกี่ยวกบัสิทธิและ
หนาที่ของสตร ี

จัดอบรม จาํนวน 50 คน 10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
สตรีมีความรูมาก
ขึ้น 

มีความรูเรื่อง
สิทธิ หนาที่เพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

14 โครงการสงเสริมผลิตภัณฑ
สมุนไพรในหมูบาน 

เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดอบรม จาํนวน 50 คน 10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ ๒  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2  ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    ๒.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการสงเสริมการทําตลาด
และการบรรจุผลิตภัณฑ 

เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดอบรม จาํนวน 50 คน 10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

16 โครงการสงเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดอบรม จาํนวน 50 คน 10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
ประชาชนมีชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

17 โครงการสงเสริมการปลูกพืช
ประจําถิ่น 

เพื่ออนุรักษพันธุพืช
ประจําทองถิ่น 

จัดอบรมใหความรู 70 
ครัวเรือน 

15,000 
อบต.บานบึง 

15,000 
อบต.บานบึง 

15,000 
อบต.บานบึง 

15,000 
อบต.บานบึง 

15,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
ประชาชนไดรับ
ความรูและ
สามารถพัฒนา
ตอยอดได 

ประชาชนไดรับ
ความรูในการ
ปลูกพืชประจาํ
ทองถิ่นและ
พัฒนาไปสูการ
สรางรายได 

สํานักปลัด 

18 โครงการจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกายกลางแจง 

เพื่อสงเสริมการ
ออกกาํลังกายของ
ประชาชน 

เครื่องออกกําลังกาย
กลางแจง สําหรับ 14 
หมูบาน 

- - 400,000 
อบต.บานบึง 

400,000 
อบต.บานบึง 

400,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สาธารณสุข 

19 โครงการจิตอาสาเราทําความ
ดีดวยหวัใจ 

เพื่อใหคณะ
ผูบริหารพนักงาน
สวนทองถิ่น และ
ประชาชนรวมกัน
บําเพ็ญประโยชน
ในเขตพื้นที่ตําบล
บานบึง 

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
พื้นที่ตําบล 
บานบึง 

- - 5,000 
อบต.บานบึง 

5,000 
อบต.บานบึง 

5,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมจิตอาสา 

คณะผูบริหาร
พนักงานสวน
ทองถิ่น และ
ประชาชนได
รวมกันทํา
กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ ๒  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2  ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    ๒.6  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการแขงขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน ตาํบลบานบึง "บาน
บึงเกมส” 

เพื่อสงเสริมการเลน
กีฬาของเด็กและ
เยาวชนในตําบล
บานบึง 

จัดการแขงขันกีฬาใหกับเด็ก
และเยาวชนตําบล บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

ปญหายาเสพติด 
ลดนอยลงรอยละ 
80 

เด็ก และ
เยาวชนหางไกล
จากยาเสพติด
และใชเวลาวาง
ใหเปน
ประโยชน 

กอง
การศึกษา 

 

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬา
มวลชล ตําบลบานบึง 

เพื่อสงเสริมการ
ออกกาํลังกายและ 
เชื่อมความสัมพันธ
ภายในหมูคณะ 

จัดการแขงขันกีฬาประเภท
ตางๆตามรายละเอยีด
โครงการที่ไดทําเสนอ 

100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 80 ของ 
ประชาชนที่
สนใจมาเลนกีฬา 

เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ 
อันดีระหวางคน
ในทองถิ่นและ
เพื่อเปดโอกาส
ชุมชนไดหา
นักกีฬารุนใหม 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการแขงขันกีฬาชาวไทย
ภูเขา 

เพื่อสงเสริมการเลน
กีฬาพื้นบานใน
ทองถิ่น 

รวมแขงขันกีฬาชาวไทย
ภูเขา จาํนวน 1 คร้ัง/ป 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนนกักีฬาที่
เขารวมแขงขัน 

กีฬาพื้นบาน
ไดรับการ
อนุรักษใหคงอยู 

กอง
การศึกษา 

 
4 โครงการแขงขันกีฬา           

เปตอง 
เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนไดเลนกีฬา 
หางไกลยาเสพติด 

จํานวน 14 หมูบาน 20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนนกักีฬา
เขารวมประชุม 

เด็กและเยาวชน
ไดเลนกีฬาและ
มีพื้นฐาน
แขงขันใน
ระดับสูงตอไป 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ ๒  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2  ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    ๒.6  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ฟุตซอลตําบลบานบึง 

เพื่อสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนไดใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล
ใหกับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

80,000 
อบต.บานบึง 

80,000 
อบต.บานบึง 

80,000 
อบต.บานบึง 

80,000 
อบต.บานบึง 

80,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนทีมที่สง
เขารวมการ
แขงขัน 

เด็ก และ
เยาวชนรูจกัใช
เวลาวาสงให
เกิดประโยชน 

กอง
การศึกษา 

 

6 โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ฟุตบอล “โปงกระทิงคัพ” 

เพื่อสงเสริมการ
ออกกาํลังกายและ 
เชื่อมความสัมพันธ
ภายในหมูคณะ 

จัดการแขงขันกีฬาประเภท
ตางๆตามรายละเอยีด
โครงการที่ไดทําเสนอ 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 80 ของ 
ประชาชนที่
สนใจมาเลนกีฬา 

เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ 
อันดีระหวางคน
ในทองถิ่นและ
เพื่อเปดโอกาส
ชุมชนไดหา
นักกีฬารุนใหม 

กอง
การศึกษา 

 

7 โครงการกอสรางแผงเหล็ก
บริเวณสนามกีฬาตําบล 
บานบึง 

เพื่อใหลานกีฬามี
ความปลอดภยัทั้งผู
ที่เขามาเลน
กิจกรรมและผูที่
สัญจรไปมา 

สนามกีฬามีแผงเหล็ก 1 
แหง ตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด 

- - - 100,000 
อบต.บานบึง 

- จํานวนสนาม 1 
แหง 

เพื่อปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุกับ
ผูที่มาใชสนาม 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อสงเสริมให
ประชาชนในพื้นที่
รูจักรักษา
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

จัดงานประเพณีลอยกระทง 20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 80 ของ
ประชาชนเขา
รวมโครงการ
มากยิ่งขึ้น 

ประชาชนใน
พื้นที่ไดเรียนรู
ควบคูกับการ
อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
ทองถิ่น 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ ๒  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2  ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    ๒.6  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีเทศกาลเดือนเกา 
เรียกขวัญ ผูกขอมือ (กินขาว
หอ) 

เพื่อสงเสริมให
ประชาชนในพื้นที่
รูจักรักษา
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

จัดงานประเพณีเทศกาล
เดือนเกา เรียกขวัญ  
ผูกขอมือ (กินขาวหอ) 
หมูที่ 1 บานโปงกระทิงบน 
หมูที่ 4 บานพุน้าํรอน 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

40,000 
อบต.บานบึง 

40,000 
อบต.บานบึง 

40,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 80 ของ
ประชาชนเขา
รวมโครงการ
มากยิ่งขึ้น 

ประชาชนใน
พื้นที่ไดเรียนรู
ควบคูกับกา
รอนรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
ทองถิ่น 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา 

เพื่อสงเสริมให
ประชาชนไดมีสวน
รวมในกิจกรรม
สําคัญทางศาสนา 

จัดทําพิธแีหเทียนเขาพรรษา
และสงเสริมกิจกรรมศาสนา
อื่นๆในวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา 

30,000 
อบต.บานบึง 

30,000 
อบต.บานบึง 

30,000 
อบต.บานบึง 

30,000 
อบต.บานบึง 

30,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 90 ของ
ประชาชนเขา
รวมโครงการ
มากยิ่งขึ้น 

ประชาชนใน
พื้นที่ไดมีโอกาส
เขารวมกิจกรรม
ทางศาสนา 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการอุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีเวียนเจดีย 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่รูจักประเพณี
ทองถิ่น และ
รวมกันอนุรักษให
คงอยูคูกับทองถิ่น 

อุดหนุนหมูบานโปงกระทงิ
บน ในการจัดงานประเพณี
เวียนเจดีย 

- - - 20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

จํานวน
นักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นรอยละ 
95 

ประชาชนใน
พื้นที่รวมกัน
อนุรักษ
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ทองถิ่น 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการอุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีแหฉัตร 

เพื่อใหประชาชนใน
พื้นที่รูจักประเพณี
ทองถิ่น และ
รวมกันอนุรักษให
คงอยูคูกับทองถิ่น 

อุดหนุนหมูบานโปงกระทิง
บน ในการจัดงานประเพณี
แหฉัตร 

- - - 20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

จํานวน
นักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นรอยละ 
95 

ประชาชนใน
พื้นที่รวมกัน
อนุรักษ
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ทองถิ่น 

กอง
การศึกษา 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

94 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ ๒  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2  ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    ๒.6  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพื่อใหคณะผูบริหาร 
ขาราชการ พนักงาน 
ลูกจางและ
ประชาชนไดปลูกปา
เพื่อถวายเปนพระ
ราชกุศล และเปนกา
รอนรักษสิ่งแวดลอม 

จัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรต ิ

- - 5,000 
อบต.บานบึง 

5,000 
อบต.บานบึง 

5,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

คณะผูบริหาร
พนักงานสวน
ทองถิ่น และ
ประชาชนได
รวมกันทํา
กิจกรรมเพื่อ
ถวายเปนพระ
ราชกุศล 

สํานักปลัด 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

95 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ ๒  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2  ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    ๒.7  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บานบึง 

เพื่อใหประชาชนได
มีหลักประกัน
สุขภาพ เพื่อรองรับ
ภาระคาใชจายใน
ยามเจ็บปวย 

สมทบกองทุนระบบประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ในอัตรารอยละไมนอย
กวา 40 ของคาบริการ
สาธารณสุข 

166,700 
อบต.บานบึง 

166,700 
อบต.บานบึง 

205,000 
อบต.บานบึง 

205,000 
อบต.บานบึง 

205,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 90 ของ
ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

การดําเนินงาน
ดานสุขภาพใน
ชุมชนมีการ
พัฒนาดานหลัก
สุขภาพของ
ประชาชนไดดี
ยิ่งขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอาย ุ

เพื่อใหผูสูงอายุใน
พื้นที่มีการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต
และสรางสังคมให
เขมแข็ง 

ชวยเหลือเบีย้ยังชีพแกผุ
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
ที่ไดรับความ
ชวยเหลือ 

ผูสูงอายุของแต
ละหมูบานไดรับ
เงินชวยเหลือ
เพื่อใชในการ
ดํารงชีพ 

สํานักปลัด 

3 โครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางสวัสดิการสังคม
ใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ 

เพื่อใหผูพิการใน
พื้นที่มีการพัฒนา
และสรางสังคมดาน
คุณภาพชีวิตให
เขมแข็ง 

ชวยเหลือเบีย้ยังชีพแกผู
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 

จํานวนคนพกิาร
ที่ไดรับความ
ชวยเหลือ 

ผูพิการในพื้นที่
ไดรับเงิน
ชวยเหลือเพื่อใช
ในการดํารงชีพ 

สํานักปลัด 

4 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส 

เพื่อใหผูปวยเอดส
และผูติดเชื้อ HIV 
ในพื้นที่มีการ
พัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตและสรางสังคม
ใหเขมแข็ง 

ชวยเหลือเบีย้ยังชีพผูปวย
เอดสและผูติดเชื้อ 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 
ในพื้นที่ไดรับ
เงินชวยเหลือ
เพื่อใชในการ
ดํารงชีวิต 

สํานักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ ๒  ดานสงเสรมิคณุภาพชวีติ 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่2  ดานพฒันาคณุภาพชวีติ 
    ๒.7  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการสมทบ
เงินกองทุนออมบุญวัน
ละบาทตําบลบานบึง 

เพื่อใหชุมชนมีสวัสดิการที่
ดีในการดํารงชีวิต 

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
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ 3  ดานการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอย 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่3  ดานการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอย 
    3.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภยั
ฝายพลเรือน           

เพื่อจัดอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 
ใหมีความรูในการให
ความชวยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภยั
เบื้องตน 

จัดฝกอบรม อปพร. จาํนวน 
1 ครั้ง/ป 

- - - 50,000 
อบต.บานบึง 

- จํานวน
ประชาชนเขา
รวมโครงการ 

พลเรือนมี
ความสามารถ
ในการรักษา
ความสงบและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

สํานักปลัด 

2 โครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน 

เพื่อจัดอบรมพลเรือนให
มีความรูในการใหความ
ชวยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัย 

จัดฝกอบรมทบทวน อปพร. 
จํานวน 1 คร้ัง/ป 

- - - 50,000 
อบต.บานบึง 

- จํานวน
ประชาชนเขา
รวมโครงการ 

พลเรือนมี
ความสามารถ
ในการรักษา
ความสงบและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

สํานักปลัด 

3 โครงการรณรงคปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุและตั้ง
จุดบริการประชาชน 

เพื่อลดการสูญเสีย
ทรัพยสินและชีวิตจาก
อุบัติเหตุ 

จัดตั้งศูนยชวยเหลือ
ประชาชนในชวงเทศกาล
ตางๆ 

40,000 
อบต.บานบึง 

40,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000  
อบต.บานบึง 

จํานวนอบุัติเหตุ
ลดนอยลงจาก
เดิม 

ลดความสูญเสีย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

4 โครงการอบรม ปองกัน 
และควบคุมการเกิด
อัคคีภัย 

เพื่อเตรียมความพรอม
ใหกับเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของมีความพรอม
ในการปฏิบัติงาน
ชวยเหลือประชาชนที่
เดือดรอนจากอัคคีภยั 

จัดอบรมใหความรูเจาหนาที่ 
จํานวน 1 คร้ัง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
ประชาชนที่
เดือดรอนจากภยั
พิบัติตางๆ ไดรับ
ความชวยเหลือ
ทันทวงที 

ประชาชนที่
เดือดรอนจาก
อัคคีภัยตางๆ 
ไดรับความ
ชวยเหลือ
ทันทวงที 

สํานักปลัด 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ 3  ดานการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอย 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่3  ดานการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอย 
    3.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกบัภยัพิบัติทางถนน 

เพื่อลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพยสินจากสา
ธารณภัยตางๆที่เกิดขึ้น
จากธรรมชาติ 

จัดอบรม จาํนวน 1 ครั้ง 20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนความ
สูญเสียลด
นอยลงจากเดิม 

ลดความสูญเสีย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

6 โครงการซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อจัดอบรมพลเรือนให
มีความรูในการใหความ
ชวยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัยเบือ้งตน 

จัดฝกอบรม จาํนวน 1 คร้ัง 20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

จํานวน
ประชาชนที่เขา
รวมโครงการ 

พลเรือนมี
ความสามารถใน
การรกัษาความ
สงบและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

สํานักปลัด 

7 โครงการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชน 

เพื่อยกระดับการชวยเหลือ
ประชาชน ผูประสพภัย
จากการปฏบิัติงานรวมของ
ทองถิ่น 

อุดหนุนองคการบริหารสวน
ตับลหนองพันจันทร 

- 65,000 
อบต.บานบึง 

65,000 
อบต.บานบึง 

65,000 
อบต.บานบึง 

65,000 
อบต.บานบึง 

จํานวน
ประชาชนที่
ไดรับการ
ชวยเหลือใน
ภาพรวม 

ประชาชนไดรับ
การชวยเหลือ
อยางรวดเร็ว 

สํานักปลัด 

8 โครงการฝกอบรมให
ความรูในการปองกันและ
รักษาความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนบนทองถนน ที่
สาธารณะ ที่สวนบุคคล 
และวิธแีจงเหต ุ

เพื่อใหความรูในการ
ปองกัน และแกไข ปญหา
อาชญากรรมในพื้นที่ 

อุดหนุนสถานีตํารวจภธูร
อําเภอบานคา 

- - 16,000 
อบต.บานบึง 

16,000 
อบต.บานบึง 

16,000 
อบต.บานบึง 

จํานวน
ประชาชนที่
ไดรับการ
ชวยเหลือใน
ภาพรวม 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
และปลอดภยั 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ 3  ดานการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอย 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่3  ดานการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอย 
    3.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง 
ซอมแซมหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน หมูที่ 4  
ต.บานบึง อ.บานคา  
จ.ราชบุรี 

พัฒนาชองทางการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ และการ
แจงเตือนภัยที่รวดเร็ว 

ปรับปรุง ซอมแซมหอ
กระจายขาว จาํนวน 1 
แหง 

- - 90,000 
อบต.บานบึง 

- - รอยละ 95 ของ
ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร
จากทางราชการ 

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับ
ทราบขอมูล
ขาวสารอยาง
ทั่วถึง 

สํานักปลัด 

10 โครงการปรับปรุง 
ซอมแซมหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน หมูที่ 5  
ต.บานบึง อ.บานคา จ.
ราชบุรี 

พัฒนาชองทางการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ และการ
แจงเตือนภัยที่รวดเร็ว 

ปรับปรุง ซอมแซมหอ
กระจายขาว จาํนวน 1 
แหง 

- - 90,000 
อบต.บานบึง 

- - รอยละ 95 ของ
ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร
จากทางราชการ 

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับ
ทราบขอมูล
ขาวสารอยาง
ทั่วถึง 

สํานักปลัด 

11 โครงการกอสรางหอสังเกตุ
การณเหตุไฟปาตําบล 
บานบึง 

เพื่อเฝาระวังเหตุไฟปา
และเหตุรานอื่นๆภายใน
ตําบล 

กอสรางหอเฝาระวัง 
จํานวน 1 แหง 

- - - 1,000,000 
อบต.บานบึง 

- จํานวนเหตภุัย
พิบัติตางๆมี
จํานวนลดลง 

สามารถเขา
ชวยเหลือได
อยางทันทวงท ี

สํานักปลัด 

12 โครงการกอสรางแผงกั้น
ราวสะพาน บริเวณขาม
หวยหมูกะเหรีย่ง หมูที่ 2 
ต.บานบึง อ.บานคา  
จ.ราชบุรี 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

สรางแผงกั้นราวสะพาน - - 100,000 
อบต.บานบึง 

- - รอยละ 95 
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสัญจร 

สํานักปลัด 
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ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ 4  ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและการทองเทีย่ว 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่4  ดานการเมอืงการบรหิาร 
    4.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมและเพิ่ม
ทักษะในการปฏิบัติงานของ 
ผูบริหาร พนักงานสวนตําบล 
ลูกจาง พนกังานจาง และ
เจาหนาที่ที่เกีย่วของ 

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรของอบต. ในการ
แลกเปลี่ยนความรู เพื่อ
นํามาพัฒนาอบต. 

ฝกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานของ ผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจาง พนกังานจาง 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 ของ
พนักงานมี
ความรูเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น 

บุคลากรของ
อบต.บานบึงได
เพิ่มพูนความรู
และนําความรูที่
ไดมาใชในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

2 โครงการฝกอบรมระเบียบ
งานสารบรรณและสาร
บรรณอิเล็คทรอนิค 

เพื่อใหเจาหนาที่ทองถิ่นมี
ความรูความเขาใจใน
ระเบียบ แบบแผนในการ
เขียนหนังสือราชการอยาง
ถูกตองถูกวธิีตามระเบยีบ
งานสารบรรณ 

จัดอบรมใหแกเจาหนาที่
ทองถิ่นและผูปฏิบัติงาน 
จํานวน 1 คร้ัง/ป 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

เจาหนาที่ทองถิ่น
ไดรับความรู
ความเขาใจใน
ระเบียบ แบบ
แผนในการเขียน
หนังสือราชการ
อยางถูกตองถูก
วิธีตามระเบยีบ
งานสารบรรณ 

สํานักปลัด 

3 โครงการฝกอบรมใหความรู
แกผูนําชุมชนเกีย่วกบั
ระเบียบพัสด ุ

เพื่อใหผูนํามีความรูความ
เขาใจในเรื่องของระเบียบ
พัสดุ 

จัดอบรม จาํนวน 1 ครั้ง 20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

- - - รอยละ 95 ของ
ผูนํามีความรูเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น 

ผูเขารับการ
ฝกอบรมไดรับ
ความรูเรื่อง
ระเบียบพัสดุและ
นําไปปฏิบัติอยาง
ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ 4  ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและการทองเทีย่ว 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่4  ดานการเมอืงการบรหิาร 
    4.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได 

เพื่อใหการจัดเก็บรายได
เปนไปอยางถูกตองมี
ประสิทธิภาพและทัว่ถึง
ครอบคลุมเพื่อเปนแรง
กระตุนในการที่จะชาํระ
ภาษภีายในกําหนด
ระยะเวลา 

ออกสํารวจตรวจสอบ
ขอมูลรายการทรัพยสิน
ของผูที่อยูในขายเสียภาษี
ภาคสนามเพื่อปรับปรุง
จัดเก็บขอมูลในการชาํระ
ภาษีทองถิ่นทั้ง 3 
ประเภท 

5,000 
อบต.บานบึง 

5,000 
อบต.บานบึง 

5,000 
อบต.บานบึง 

5,000 
อบต.บานบึง 

5,000 
อบต.บานบึง 

จัดเก็บภาษีได
ครบรอยละ 95 
ของจํานวนผูเสีย
ภาษ ี

จัดเก็บภาษีได
เพิ่มขึ้น ขอมูล
ถูกตองเปน
ปจจุบัน 
ประชาชนมีความ
กระตือรือรนใน
การมาชําระภาษี
และชําระภาษี
ภายในกําหนด 

กองคลัง 
กองชาง 

5 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

เพื่อปรับปรุงจัดทําขอมูล
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินใหเปน
ปจจุบัน 

ปรับปรุงจัดทําขอมูล
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินใหเปน
ปจจุบัน สาํรวจขอมูล
ทรัพยสินที่อยูในขายตอง
เสียภาษ ีปละ 1-2 ครั้ง 

30,000 
อบต.บานบึง 

30,000 
อบต.บานบึง 

- 30,000 
อบต.บานบึง 

30,000 
อบต.บานบึง 

ผูปฏิบัติงาน
สามารถนําระบบ
แผนที่ภาษีไปใช
ในการจัดทํา
ทะเบียน
ทรัพยสินของ
ตําบลบานบึง 

ปรับปรุงจัดทํา
ขอมูลระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินใหเปน
ปจจุบันและใชใน
การวางแผน
บริหารภายใน
องคกรการจัดเก็บ
รายไดเพิ่มขึ้นและ
เพื่อใหการจัดเก็บ
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
กองชาง 
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ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ 4  ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและการทองเทีย่ว 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่4  ดานการเมอืงการบรหิาร 
    4.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการออกหนวย
เคลื่อนที่การจัดเก็บภาษ ี

เพื่อใหประชาชนมี
ความสะดวกในการ
ชําระภาษ ี

ออกพื้นที่ในการจัดเก็บ
ภาษีปละ 1 ครั้ง 

5,000 
อบต.บานบึง 

5,000 
อบต.บานบึง 

5,000 
อบต.บานบึง 

5,000 
อบต.บานบึง 

5,000 
อบต.บานบึง 

จัดเก็บภาษีได
ครบรอยละ 95 
ของจํานวนผูเสีย
ภาษ ี

จัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีความ
สะดวกในการชําระ
ภาษ ี

กองคลัง 

7 โครงการจัดทํารายงาน
ผลงานประจําป 

เพื่อเผยแพรผลการ
ปฏิบัติงาน กิจกรรม
ของอบต.ใหรูจัก
แพรหลาย 

จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาํป 
จํานวนปละ 200 เลม 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 90 ของ
ประชาชนไดรับ
ทราบผลการ
ดําเนินงาน 

ประชาชนและ
หนวยงานที่เกีย่วของ
ไดรับทราบผลการ
ดําเนินงาน 

สํานักปลัด 

8 โครงการจัดงานวันทองถิ่น
ไทย 

เพื่อนอมรําลึกถึง ร.5 
ที่ทรงมีตอการ
ปกครองสวนทองถิ่น
ไทย 

จัดงานวันทองถิ่นไทย 
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
รวมเพิ่มขึ้นรอย
ละ 95 

หนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
ไดแสดงการนอม
รําลึกถึงรัชกาลที่ 5 

สํานักปลัด 

9 โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมหองน้ําสําหรับ
บริการประชาชน 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการที่สะดวก
ในระหวางมาใช
บริการจากหนวยงาน 

จํานวน 1 แหง - - - 200,000 
อบต.บานบึง 

200,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนไดรับการ
บริการที่ด ี

สํานักปลัด 
กองชาง 

10 โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมศาลา
อเนกประสงคสําหรับ
บริการประชาชน 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการที่สะดวก
ในระหวางมาใช
บริการจากหนวยงาน 

จํานวน 1 แหง - - - 200,000 
อบต.บานบึง 

- รอยละ 95 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนไดรับการ
บริการที่ด ี

สํานักปลัด 
กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ 4  ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและการทองเทีย่ว 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่4  ดานการเมอืงการบรหิาร 
    4.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมระบบเสียงไรสาย 

เพื่อเผยแพรขาวสาร
ใหประชาชนทราบ 

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

- รอยละ 95 ของ
ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสาร 

ประชาชนได
รับทราบขอมูล 
ขาวสารอยางทั่วถึง 

สํานักปลัด 
กองชาง 

12 โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลบานบึง 
สําหรับบริการประชาชน 

เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการที่สะดวก
ในระหวางมาใช
บริการจากหนวยงาน 

จํานวน 1 แหง - - - 200,000 
อบต.บานบึง 

- รอยละ 95 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนไดรับ
การบริการที่ด ี

สํานักปลัด 
กองชาง 

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน “การ
บริหารงานดานการเงิน 
การคลัง และพัสดุ ให
โปรงใส” 

เพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดาน
การเงิน การคลัง และ
พัสดุ และเกิดความ
โปรงใส 

ผูบริหารและผูที่
ปฏิบัติงานดานการเงิน
การคลัง และพัสดุ และ
เกิดความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 

- 40,000 
อบต.บานบึง 

- 40,000 
อบต.บานบึง 

- รอยละ 90 ของ
ผูเขารับการ
อบรมมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ทําใหผูเขารับการ
ฝกอบรมมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานดาน
การคลัง 

กองคลัง 

14 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ของผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง 

เพื่อสรางหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
ในการทํางานใหกับ
ผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล และ
พนักงานจาง 

จัดอบรมใหความรู
เกี่ยวกบัหลักคุณธรรม 
จริยธรรมกับผูบริหาร 
พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง 

- 20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
จํานวนผูเขารับ
การอบรม ไดรับ
ความรูเกี่ยวกับ
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในการ
ทํางานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ทําใหผูเขารับการ
อบรมมีหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
ในการทํางานเพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
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ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ 4  ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและการทองเทีย่ว 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่4  ดานการเมอืงการบรหิาร 
    4.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการอบรมผูนําและ
ประชาคม ในการปองกัน
และตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทางราชการ 

เพื่อใหผูเขาอบรมไดรู
หลักการปองกันและ
ตอตานการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ
ทางราชการ 

จัดอบรมใหความรูกบัผูนํา
และประชาคม 

- 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 

16 โครงการสรางจิตสํานึกใน
เด็กและเยาวชนในการ
ตอตานการทุจริต 

เพื่อใหเด็กและเยาชน
เรียนรูการสราง
จิตสํานึกในการ
ตอตานการทุจริต 

จัดอบรมใหกับเด็กและเยา
ชนในตําบลบานบึง 

- 5,000 
อบต.บานบึง 

5,000 
อบต.บานบึง 

5,000 
อบต.บานบึง 

5,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
เด็กและเยาวชน
ไดรับความรู 

เด็กและเยาวชนมี
จิตสํานึกในการ
ตอตานการทุจริต 

สํานักปลัด 

17 โครงการอบรมการ
บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล 

เพื่อใหพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง คณะ
ผูบริหารและสมาชกิ 
อบต. ไดรับหลักการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

จัดอบรมใหกับพนกังาน
สวนตําบล ลูกจางประจาํ 
พนักงานจาง คณะ
ผูบริหารและสมาชกิ อบต. 

- 10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

10,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
ผูเขารับการ
อบรมไดรับ
ความรู 

ผูเขารับการอบรม
ไดมีการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิ
บาลเพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

18 โครงการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

เพื่อสรางความรู ความ
เขาใจใหแกบุคลากร
เกี่ยวกบัการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

จัดอบรมใหความรูกบั 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจางประจาํ 
และพนักงานจางองคการ
บริหารสวนตําบลบานบึง 

- 15,000 
อบต.บานบึง 

15,000 
อบต.บานบึง 

15,000 
อบต.บานบึง 

15,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
ผูเขารับการ
อบรมไดรับ
ความรู 

บุคลากรมีความรู 
ความเขาใจ 
เกี่ยวกบัการ
ปองกัน
ผลประโยชนทับ
ซอน 

สํานักปลัด 
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ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ 4  ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและการทองเทีย่ว 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่4  ดานการเมอืงการบรหิาร 
    4.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

19 โครงการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที ่

เพื่อสงเสริมใหผูบริหาร 
บุคลากรขององคกร 
เกิดความตระหนักใน
การปฏิบัติงานตาม
ภาระหนาที่ใหมี
มาตรฐาน โปรงใส 
ตรวจสอบได เพื่อ
ประโยชนสุขของ
ประชาชน 

จัดอบรมใหกับพนกังาน
สวนตําบล ลูกจางประจาํ 
พนักงานจาง 

- 100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

รอยละ 95 ของ
ผูเขารับการ
อบรมไดรับ
ความรู 

ผูเขารับการอบรม
ไดมีการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

20 โครงการสรางจิตสํานึกและ
สรางความตระหนักในการ
ตอตานการทุจริต 

เพื่อเสริมสรางคานิยม
ในการตอตานการ
ทุจริต การมีสวนรวม
ในการเผาระวังการ
ทุจริตใหแกประชาชน 

จัดอบรมใหความรูกบั
ประชาชนในพื้นที ่

- 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 

21 โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระเกียรติ/รัฐพิธีตางๆ 

เพื่อเผยแพรกิจกรรม
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
ขาราชการในพื้นที่
ไดรวมกิจกรรม
สําคัญของงานรัฐ
พิธีตางๆ 

สํานักปลัด 
กองการศึกษา 

22 โครงการกอสรางปายบอก
เขต อบต.บานบึง 

เพื่อใหทราบถึง
ขอบเขตพื้นที่ของ 
อบต.บานบึงให
ประชาชนทราบ 

กอสรางปายบอกเขต 
อบต.บานบึง ตามแบบที่
อบต.กําหนด จํานวน 2 
จุด 

- - - 100,000 
อบต.บานบึง 

- ปายบอกเขต 
จํานวน 2 ปาย 

เพื่อใหประชาชนที่
เดินทางผานไปมา 
ทราบถึงเขตพื้นที่
ของ อบต.บานบึง 

สํานักปลัด 
กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 3  การพฒันาคณุภาพประชาชน และความมัน่คงในชีวติดวยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ 4  ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและการทองเทีย่ว 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่4  ดานการเมอืงการบรหิาร 
    4.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการกอสรางซุมเฉลิม 
พระเกียรต ิ

เพื่อใหขาราชการ สวน
ราชการ และ
ประชาชนไดรวม
เทิดพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

ฐานคอนกรีต พรอมกรอบ
ลวดลายรอบพระฉายา
ลักษณและอุกปกรณ
ประดับตกแตง 

- - 100,000 
อบต.บานบึง 

- - จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรต ิ

ขาราชการ สวน
ราชการ และ
ประชาชน ไดรวม
เทิดพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

สํานักปลัด 

24 โครงการปรับปรุงหอง
ประชุมสภาองคการบรหิาร
สวนตําบลบานบึง 

เพื่อซอมแซมสวนที่
ชํารุดเสียหายให
สามารถใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงหองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล
บานบึง 1 หอง 

- - - 400,000 
อบต.บานบึง 

- จํานวนผูขอใช
หองประชุมสภา 

อุปกรณตางๆ
ภายในหองประชุม
สามารถใชงานได
อยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

25 โครงการกอสรางปายที่ทาํ
การองคการบริหารสวน
ตําบลบานบึง พรอมรั้ว 

เพื่อใหสามารถทราบ
ถึงที่ตั้งของ อบต.ได
อยางชัดเจน 

กอสรางปายที่ทาํการ
องคการบริหารสวนตําบล
บานบึง พรอมรั้ว และ
ปรับปรุงภูมิทัศนตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด 

- - - 1,000,000 
อบต.บานบึง 

- จํานวน 1 ปาย เพื่อเปนการบอกถึง
ที่ตั้งของ อบต. 

สํานักปลัด 
กองชาง 

26 โครงการกอสรางโรงเก็บ
เครื่องปนไฟ 

เพื่อเปนสถานที่สําหรับ
ตั้งเครื่องปนไฟ ให
สะดวกในการใชงานใน
เวลาฉุกเฉิน 

กอสรางโรงสําหรับตั้ง
เครื่องปนไฟ เพื่อให
สะดวกในการใชงาน 

- - 50,000 
อบต.บานบึง 

- - ความรวดเร็วใน
การแกไขปญหา
เมื่อเกิดเหตุ
ไฟฟาดับ 

ทําใหสามารถเปด
ใชเคร่ืองปนไฟได
อยางรวมเร็วใน
ยามฉกุเฉิน 

สํานักปลัด 
กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่วดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ 4  ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและการทองเทีย่ว 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่5  ดานการทองเทีย่ว และการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
    5.2  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานสับปะรด
หวานบานคา 

เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ใหมี
เพิ่มมากขึ้น 

อุดหนุนอําเภอบานคาใน
การจัดงานสับปะรดหวาน
บานคา 

100,000 
อบต.บานบึง 

100,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

50,000 
อบต.บานบึง 

จํานวน
นักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นรอยละ 
95 

ประชาชนมีรายได
เพิ่มมากขึ้น 
นักทองเที่ยวรูจัก
อําเภอบานคามาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

เพื่อฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดาน
น้ํา ดินและปาไม ใหมี
สภาพที่ดีขึ้นเพื่อ
ประโยชนแก
ประชาชน 

จัดกิจกรรมมากกวา 1 
คร้ัง 

- 20,000  
อบต.บานบึง 

20,000  
อบต.บานบึง 

20,000  
อบต.บานบึง 

20,000  
อบต.บานบึง 

ประชาชนเขา
รวมโครงการ
และรวมดําเนิน
กิจกรรม 

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 
ดานน้ํา ดินและปา
ไม มีสภาพที่ดีขึ้น 

กอง
สาธาสรณสุข 

3 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก 
(อถล.) 

เพื่อฝกอบรม
อาสาสมัครทองถิ่น
รักษโลก (อถล.) ให
ทราบถึงหนาที่และ
แนวทางการ
ดําเนินการในการ
ปองกันและรักษา
สิ่งแวดลอม 

อาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก (อถล.) ไดรับการ
อบรม 

- - 30,000 
อบต.บานบึง 

- - จํานวน
อาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษโลก 
(อถล.) ที่ได
อบรม 

 อาสาสมัคร
ทองถิ่นรักษโลก 
(อถล.) เขาใจถึง
หนาที่และแนว
ทางการดําเนินการ
ปองกันและรักษา
สิ่งแวดลอม 

กอง
สาธาสรณสุข 
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ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 2  การเสรมิสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา การบรกิารทองเทีย่วดวยนวตักรรม และบรกิารทีม่มีลูคาสงู 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ 4  ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและการทองเทีย่ว 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่5  ดานการทองเทีย่ว และการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
    5.2  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวในชุมชน 

- เพื่อพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวในชุมชนให
มีความนาสนใจ 
- เพื่อสรางรายได
ใหกับคนในชุมชน 

พัฒนาแหลงชุมชนให
กลายเปนสถานที่
ทองเที่ยว 

- - 20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

จํานวน
นักทองเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นทุกป 

ประชาชนสามารถ
สรางรายไดจาก
การพัฒนาชุมชน
เปนแหลงทองเที่ยว 

สํานักปลัด 

5 โครงการอนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

- เพื่อสรางความ
เขาใจ และทําให
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
พันธุกรรมพืชตางๆ 
ในพื้นที่  

- ปลูกฝงใหประชาชน
เด็กและเยาวชนมี
จิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ผูเขารวมโครงการมีความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณคา
ของภูมิปญญาทองถิ่นจาก
พันธุพืชในชุมชน 

- - 20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชน เด็กและ
เยาวชนมีความ
ภาคภูมิใจและเห็น
คุณคาของภูมิ
ปญญาทองถิ่นจาก
พันธุพืชในชุมชน
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
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ยทุธศาสตรจงัหวดัที ่ 1  การพฒันาการเกษตรสเีขยีวแบบครบวงจร และเมอืงอาหารคณุภาพทีเ่ตบิโตอยางมัน่คง 
    -   ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัราชบรุ ีที ่ 4  ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและการทองเทีย่ว 
ยทุธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลบานบงึที ่6  ดานเศรษฐกจิ 
    6.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของศูนย
ถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจาํตําบล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรประจําตําบล
บานบึง 

สงเสริมเกษตรกรในพื้นที่
ในการทําการเกษตร 
พรอมทั้งฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเกษตรกร 
จํานวน 30 คน 

20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

- 20,000 
อบต.บานบึง 

20,000 
อบต.บานบึง 

รอยละของ
ผลผลิตทาง
การเกษตรตอ
หนวยเพิ่มขึ้น 

ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษ
ตรสามารถรองรับ
การศึกษาดูงาน
จากที่ตางๆได 

สํานักปลัด 

 


