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 แผนงานพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565) คือแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา

จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่

จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นความก้าวหน้า 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ได้ด าเนินการตาม

แนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยการส่งเสริมกระบวนการประชาคมตามหลักประชารัฐ โดยเน้น

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วมกันคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ

ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต 

โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ 
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         อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) 

ของ องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี

 

ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) 

ของ องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสระบุร ี
-------------------------------------------------- 

 

 

 

 

  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน ต าบลบ้านแก้ง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สระบุรี ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 30 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 18,750 ไร่ 
  ต าบลบ้านแก้ง  เป็น 1 ใน 6  ต าบล ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี พ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่ราบเชิงเขา มีถนนอดิเรกสารเป็นทางหลวงชนบท ผ่านกลางต าบลและมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยาง ถนนลูกรังเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าป่าสัก ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลัก                        
และมีล าน้ า ล าห้วยต่างๆ ได้แก่ ห้วยหินขาว ,ห้วยแร่ นอกจากนี้ยังมีบึงบ้านโง้ง ซึ่งเป็นหนองน้ าสาธารณะ                   
ขนาดค่อนข้างใหญ่ 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ต าบลบ้านแก้ง  แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่  1 บ้านชุ้ง, หมู่ที่  2                   
บ้านโง้ง , หมู่ที่  3 บ้านแก้ง , หมู่ที่  4 บ้านสูงยาง , หมู่ที่  5 บ้านลาดเขาปูน , หมู่ที่  6 บ้านกอก , หมู่ที่  7                  
บ้านลาดเขาปูน และ หมู่ที่ 8  บ้านลาดเขาปูนม ีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง   ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  จรด  ต าบลเขาดินพัฒนา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   
      จังหวัดสระบุรี 

ทิศใต้   จรด แม่น้ าป่าสัก    
ทิศตะวันออก  จรด ต าบลเตาปูน   อ าเภอแก่งคอย     จังหวัดสระบุรี 

  ทิศตะวันตก  จรด ต าบลผึ้งรวง    อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดสระบุรี 

 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ด้านกายภาพ 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ต าบลบ้านแก้ง เป็นต าบลที่มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ซึ่งลักษณะ

ภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝนน้อยแห้งแล้งในฤดูหนาว และอุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อนและค่อนข้างจะหนาวเย็น

ในฤดูหนาวและมีฝนตกชุกในช่วง เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 

อุณหภูมิ  

มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง จึงท าให้อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวไม่หนาวจัด

โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี28-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ าสุด

เฉลี่ย23-24 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดที่สุดในรอบปี ส่วนฤดูหนาวอากาศ              

จะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม 

ฝน 

ฝนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องความกด

อากาศต่ าที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน โดยตลอดทั้งปีมีจ านวนวันฝนตกเฉลี่ยประมาณ 

70-90 วันนอกจากนี้ในบางปีอาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัดสระบุรีหรือจังหวัด

ใกล้เคียง  ท าให้มีฝนตกเพ่ิมข้ึนได้อีก 

1.4 ลักษณะของดิน 

ดิน เป็นดินร่วนลูกรัง เหมาะส าหรับท าไร่ พืชสวน ซึ่งในพ้ืนที่ต าบลบ้านแก้ง มีลักษณะ

การใช้ที่ดิน ดังนี้ 

 

6%
3%

17%
7%

67%
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1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
     1) แม่น้ าป่าสัก ไหลผ่านต าบลบ้านแก้ง จ านวน  5  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่1 บ้านชุ้ง , หมู่ที่ 2 
บ้านโง้ง , หมู่ที่ 3 บ้านแก้ง , หมู่ที่ 4 บ้านสูงยาง และ หมู่ที่ 6 บ้านแก้ง 
                     2) ล าห้วย มีล าห้วยที่เป็นสาขาของแม่น้ าป่าสัก ได้แก่ ล าห้วยแร่ , ห้วยหินขาว  
                     3) บึงบ้านโง้ง มีพ้ืนที่ประมาณ 18 ไร่                                                    
  4) แหล่งน้ าอ่ืน ๆ ได้แก่ สระน้ า บ่อบาดาล และบ่อน้ าตื้น ซึ่งมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ดังนี้ 
  

ล าดับที ่ หมู่ที่ /                        
ชื่อหมู่บ้าน 

ลักษณะแหล่งน้ า 
บ่อ 

บาดาล 
บ่อ           

น้ าต้ืน 
ระบบ               
ประปา 

ฝาย บ่อโยก สระน้ า บึงน้ า คลอง ห้วย ถังเก็บ
น้ าดิบ 

1 บ้านชุ้ง 2 0 2 0 1 11 0 0 0 0 
2 บ้านโง้ง 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0 
3 บ้านแก้ง 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 
4 บ้านสูงยาง 2 1 2 0 0 5 0 0 0 4 
5 บ้านลาดเขาปูน 5 8 1 0 0 28 0 2 0 0 
6 บ้านกอก 3 10 1 0 0 0 0 1 0 0 
7 บ้านลาดเขาปูน 1 5 2 0 0 2 0 1 0 0 
8 บ้านลาดเขาปูน 3 7 2 0 2 2 0 1 1 0 

รวม 18 31 19 0 3 49 1 5 1 4 

 

 1.6 ลักษณะของไม้และปา่ไม้ 
  ในเขตต าบลบ้านแก้งไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น               
และไมผ้ลัดใบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 
 

 

  2.1 เขตการปกครอง 

  ต าบลบ้านแก้ง  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านชุ้ง, หมู่ที่ 2                   
บ้านโง้ง, หมู่ที่ 3 บ้านแก้ง, หมู่ที่ 4 บ้านสูงยาง, หมู่ที่ 5 บ้านลาดเขาปูน, หมู่ที่ 6 บ้านกอก, หมู่ที่ 7                  
บ้านลาดเขาปูน และ หมู่ที่ 8  บ้านลาดเขาปูน  ดังนี้ 

 
หมู่ที่ 

 

ชื่อหมู่บ้าน ผู้น าท้องท่ี ต าแหน่ง 

1 บ้านชุ้ง นายสมนึก  แสนสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

  นายพิเนตร โฉมมิตร    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

  นางน้ าอ้อย  ขุณเณร    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

  นายประกายเพ็ชร สวัสดิ์นนทรี สมาชิกสภาอบต.บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 

  นางพิกุล กองแก้ว สมาชิกสภาอบต.บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 

2 บ้านโง้ง นายสถิตย์  นิดค าพร ผู้ใหญ่บ้าน 

  นางกุหลาบ ดวงมณี    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

  นางสมศรี สุวรรณก้อน    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

  นายสิริณัฏฐ์  สังข์เรือง สมาชิกสภาอบต.บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 

  นายสายันต์ คลีมานะกิจ สมาชิกสภาอบต.บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 

3 บ้านแก้ง นางวรัญญา  ยอดมณี ผู้ใหญ่บ้าน 

  นางณทัภรณ์  นันทะโสม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

  นางดวงรัตน์  จันทร์อินทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

  นางสนิท  คณะมี รองประธานสภาอบต.บ้านแก้ง  

  นายจรัญ สัมมาสูงเนิน สมาชิกสภาอบต.บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 

4 บ้านสูงยาง นายประยูร ช่อมะกอก ผู้ใหญ่บ้าน 

  นางสาวประคอง ข าบัณดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

  นายสัมฤทธิ์ คุ้มพล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

  นายสมบุญ จานหลง สมาชิกสภาอบต.บ้านแก้ง หมู่ที่ 4 

  

 

นายสุวรรณ รัตนะจิตร์ สมาชิกสภาอบต.บ้านแก้ง หมู่ที่ 4 

 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
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หมู่ที่ 

 

ชื่อหมู่บ้าน 

 

ผู้น าท้องท่ี 

 

ต าแหน่ง 

 

5 บ้านลาดเขาปูน นายพูล มาทะ ผู้ใหญ่บ้าน 

  นางสมหวัง วงษ์ค านา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

  นายประยงค์ กลิ่นมณฑา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

  นายสุ่ม ชูเชิด สมาชิกสภาอบต.บ้านแก้ง หมู่ที่ 5 

  นายเจริญ ศิริมูล สมาชิกสภาอบต.บ้านแก้ง หมู่ที่ 5 

6 บ้านกอก นายถาวร บุตรดา ก านัน 

  นายเพ็ชร ดวงแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

  นายคนอง รักกล่อม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

  นางสลิลทิพย์ ลีเลิศ แพทย์ประจ าต าบลบ้านแก้ง 

  นางสาวสุกัญญา จั่วกี่ สารวัตรก านัน 

  นางบัวผัน บุตรดา ประธานสภาอบต.บ้านแก้ง 

  นางสมยงค์ รางแดง สมาชิกสภาอบต.บ้านแก้ง หมู่ที่ 6 

7 บ้านลาดเขาปูน นายส ารวย พุ่มชัยพฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

  นางสาวสุธณัฐรดา  สมิงแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

  นางวิชดา  ขันอินทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

  นายประดิษฐ์  แสงแก้ว สมาชิกสภาอบต.บ้านแก้ง หมู่ที่ 7 

    

8 บ้านลาดเขาปูน นายชยกร จันทภาพรึก ผู้ใหญ่บ้าน 

  นายสมบุญ ทองสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

  นายพาลาดอล แก้งวัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

  นายประพนธ์ หมายมั่น สมาชิกสภาอบต.บ้านแก้ง หมู่ที่ 8 

  นางสาคร สกุลทิพย์ สมาชิกสภาอบต.บ้านแก้ง หมู่ที่ 8 

 

 

 

 



7 

 

 
 
 2.2 การเลือกตั้ง  
  ต าบลบ้านแก้ง ได้ก าหนดแบ่งหน่วยการเลือกตั้ง ออกเป็น 4 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ 
   หน่วยเลือกตั้งที่ 1  หมู่ที่ 2 
   หน่วยเลือกตั้งที่ 2  หมู่ที่ 1และหมู่ท่ี 3 
   หน่วยเลือกตั้งที่ 3  หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 
   หน่วยเลือกตั้งที่ 4  หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมือง             
เสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองาน 
เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัด
แผนพัฒนา ฯลฯ   

 
 
 
 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรของต าบลบ้านแก้ง  จากข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  มีจ านวน

ประชากรรวมทั้งสิ้น   3,695   คน  จ าแนกเป็นชาย       1,774      ค น   ห ญิ ง     1,921    ค น                     
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  ที่มา :    ข้อมูลส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 

 

 

หมู่ที่ 
 

บ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านชุ้ง 91 80 171 60 

2 บ้านโง้ง 636 717 1353 644 

3 บ้านแก้ง 204 248 452 137 

4 บ้านสูงยาง 245 232 477 174 

5 บ้านลาดเขาปูน 90 95 185 55 

6 บ้านกอก 208 229 437 164 

7 บ้านลาดเขาปูน 106 123 229 92 

8 บา้นลาดเขาปูน 194 197 391 148 

รวมทั้งสิ้น 1,774 1,921 3,695 1,474 

 

 

3. ด้านประชากร 
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จ านวนประชากรแยกตามสัญชาติ ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2562  ที่มา : ข้อมูลส านักบริหารการ
ทะเบียนอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 

 
รายการ ชาย หญิง รวม 

สัญชาติไทย 1,746 1,889 3,635 

สัญชาติอ่ืนๆที่ไม่ใช่ไทย 2 1 3 

สัญชาติอ่ืนๆที่ไม่ใช่ไทย/จีน 2 1 3 

ทุกสัญชาติ 1,748 1,890 3,638 

 

จ านวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุสัญชาติ ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2562  ที่มา : ข้อมูลส านัก
บริหารการทะเบียนอ าเภอ   เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 

 
รายการ ชาย หญิง รวม 

เป็นบุคคลทีท่ าบัตรประจ าตัวประชาชน 19 26 45 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 15 ปี 1,443 1,611 3,054 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี 1,372 1,533 2,905 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้ง อายุ 20 ปี 1,329 1,492 2,821 

เป็นบุคคลที่ต้องข้ึนทะเบียนทหาร 22 0 22 

เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 10 0 10 
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ช่วงอายุและจ านวนประชากร (จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)                       
ณ เมษายน พ.ศ.2562  ที่มา : ข้อมูลส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 

 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

33 ปี 19 21 40 

34 ปี 25 26 51 

35 ปี 25 29 54 

36 ปี 29 27 56 

37 ปี 22 29 51 

38 ปี 24 30 54 

39 ปี 31 32 63 

40 ปี 23 35 58 

41 ปี 26 37 63 

42 ปี 18 30 45 

43 ปี 26 30 56 

44 ปี 40 34 74 

45 ปี 39 27 66 

46 ปี 36 31 67 

47 ปี 42 45 57 

48 ปี 34 58 92 

49 ปี 40 33 73 

50 ปี 25 36 61 

51 ปี 39 32 71 

52 ปี 36 31 67 

53 ปี 43 32 75 

54 ปี 30 29 59 

55 ปี 16 27 43 

56 ปี 18 31 49 

57 ปี 37 26 63 

88 ปี 15 22 37 

59 ปี 22 26 48 

60 ปี 21 15 36 

61 ปี 16 19 35 

62 ปี 16 20 36 

63 ปี 12 11 23 

64 ปี 9 25 34 

65 ปี 10 16 26 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 22 15 37 

1 ปี 17 20 37 

2 ปี 17 16 33 

3 ปี 27 14 41 

4 ปี 25 21 46 

5 ปี 14 24 38 

6 ปี 21 19 40 

7 ปี 19 26 45 

8 ปี 21 21 42 

9 ปี 15 18 33 

10 ปี 19 22 41 

11 ปี 27 14 41 

12 ปี 22 14 36 

13 ปี 20 12 32 

14 ปี 16 22 38 

15 ปี 22 30 52 

16 ปี 27 21 48 

17 ปี 22 27 49 

18 ปี 23 22 45 

19 ปี 20 19 39 

20 ปี 10 31 41 

21 ปี 31 32 63 

22 ปี 22 31 53 

23 ปี 29 28 57 

24 ปี 29 28 57 

25 ปี 17 28 45 

26 ปี 30 28 58 

27 ปี 23 29 52 

28 ปี 25 25 50 

29 ปี 21 19 40 

30 ปี 25 14 39 

31 ปี 23 25 48 

32 ปี 25 23 48 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

100 ปี 0 0 0 

มากกว่า 100 ปี 0 0 0 

ช่วงอายุ ชาย19 หญิง รวม 

66 ปี 17 12 29 

67 ปี 11 14 25 

68 ปี 8 13 21 

69 ปี 12 18 30 

70 ปี 11 9 20 

71 ปี 5 9 14 

72 ปี 10 16 26 

73 ปี 6 14 20 

74 ปี 10 12 22 

75 ปี 4 6 10 

76 ปี 10 7 17 

77 ปี 9 6 15 

78 ปี 6 3 9 

79 ปี 3 9 12 

80 ปี 8 8 16 

81 ปี 4 4 8 

82 ปี 8 5 13 

83 ปี 2 8 10 

84 ปี 2 4 6 

85 ปี 1 2 3 

86 ปี 1 5 6 

87 ปี 3 6 9 

88 ปี 1 2 3 

89 ปี 0 3 3 

90 ปี 0 2 2 

91 ปี 0 0 0 

92 ปี 0 1 1 

93 ปี 3 0 3 

94 ปี 1 1 2 

95 ปี 0 0 0 

96 ปี 0 0 0 

97 ปี 0 0 0 

98 ปี 0 0 0 

99 ปี 0 0 0 
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4.1  การศึกษา 
  การศึกษา : ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง มีสถานศึกษาภายใต้สังกัดต่างๆ 
ดังนี้ 

- โรงเรียนวัดสุนันทาราม  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
                                               ขั้นพ้ืนฐาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านแก้ง 

- โรงเรียนวัดลาดเขาปูน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
                                               ขั้นพ้ืนฐาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านแก้ง 

- ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านแก้ง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                               ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 

4.2 สาธารณสุข 
การสาธารณสุข : ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง มีสถานบริการสาธารณสุข

ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านแก้ง จ านวน 1 แห่ง คือ  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านแก้ง ( รพสต. ) ตั้งอยู่
หมู่ที ่8 บ้านลาดเขาปูน    

4.3 อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง มีหน่วยบริการประชาชนต าบลบ้านแก้งที่ท าหน้าที่

ดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จ านวน 2 แห่ง  คือ ป้อมต ารวจ
ชุมชนต าบลบ้านแก้ง และ ศูนย์ปฏิบัติการอปพร.ต าบลบ้านแก้ง ตั้งอยู่บริเวณหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแก้ง หมู่ที่ 3    
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นแต่มีเหตุการณ์           
ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการ
ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน โดยได้รับความมือในการตรวจตราดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยจากเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี อย่างสม่ าเสมอ 

 

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในต าบลบ้านแก้ง มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่า

น้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่ กรณี ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ไดใ้ห้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 

4. สภาพสังคม 
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ไดด้ าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 

  โดยมีผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และเบี้ยความพิการ ดังนี้ 
จ านวนผู้สู งอายุที่ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง                        

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    มีจ านวนทัง้สิ้น      480       คน (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562) 
ที่มา : งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด 
 
ล าดับที่ หมู่ที่ จ านวนรวม (คน) รวม 

ชาย หญิง 
1 หมู่ที่ 1 บ้านชุ้ง 12 13 25 
2 หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง 39 57 96 
3 หมู่ที่ 3 บ้านแก้ง 33 43 76 
4 หมู่ที่ 4 บ้านสูงยาง 25 43 68 
5 หมู่ที่ 5 บ้านลาดเขาปูน 11 17 28 
6 หมู่ที่ 6 บ้านกอก 32 49 81 
7 หมู่ที่ 7 บ้านลาดเขาปูน 13 19 32 
8 หมู่ที่ 8 บ้านลาดเขาปูน 32 42 74 

รวมทั้งสิ้น 197 283 480 
 

จ านวนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ   ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  มีจ านวนทั้งสิ้น      111  คน    (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562) ที่มา : 
งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด 
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ล าดับที่ หมู่ที่ จ านวนรวม (คน) รวม 

ชาย หญิง 

1 หมู่ที่ 1 บ้านชุ้ง - 1 1 

2 หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง 22 9 31 

3 หมู่ที่ 3 บ้านแก้ง 10 6 16 

4 หมู่ที่ 4 บ้านสูงยาง 9 9 18 

5 หมู่ที่ 5 บ้านลาดเขาปูน 1 2 3 

6 หมู่ที่ 6 บ้านกอก 9 5 14 

7 หมู่ที่ 7 บ้านลาดเขาปูน 5 5 10 

8 หมู่ที่ 8 บ้านลาดเขาปูน 9 9 18 

รวมทั้งสิ้น 65 46 111 

 
จ านวนผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจ านวนทั้งสิ้น    1     คน (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562) ที่มา : 
งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง มีผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จ านวนทั้งสิ้น   68   ราย                  
ดังนี้ หมู่ที่ 1 จ านวน 7 ราย , หมู่ที่ 2 จ านวน 10 ราย , หมู่ที่ 3 จ านวน 9 ราย , หมู่ที่ 4 จ านวน 11 ราย ,  
หมู่ที่  5 จ านวน 5 ราย , หมู่ที่  6 จ านวน 8 ราย , หมู่ที่  7 จ านวน 5 ราย และหมู่ที่  8 จ านวน 13 ราย  
(ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562) ที่มา : งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด 

 

 

    

    5.1 การคมนาคมขนส่ง 

      การคมนาคมของต าบลบ้ านแก้ ง มีท างหลวงชนบทหมายเลข สบ .3004                          

(ถนนอดิเรกสาร) เป็นถนนหลักที่ให้ประชาชนสัญจรไปยังอ าเภอแก่งคอยและอ าเภอเมืองสระบุรี โดยมี ทาง

หลวงชนบท หมายเลข สบ.1014 แยกห้วยบง-พระบาทน้อย ถนนทางหลวงชนบท ทล.1ชลประทาน และ

ถนนลาดยาง หมายเลข สบ.ถ.68001 สายบ้านลาดเขาปูน-บ้านกอก เป็นถนนสายหลักของต าบลบ้านแก้ง  

ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีสามารถเดินทางติดต่อได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

 

 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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 ทางรถยนต์ 
           -  ระยะทางจากจังหวัดสระบุรี –  อบต.บ้านแก้ง     8   กิโลเมตร 
           - ระยะทางจากอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ –  อบต.บ้านแก้ง     16   กิโลเมตร 
 

 ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
     -  ถนนทางหลวงชนบท  จ านวน            3    สาย  
(ได้แก่ ทางหลวงชนบทหมายเลข สบ.3004 (ถนนอดิเรกสาร) ,ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข สบ.1014             
แยกห้วยบง-พระบาทน้อย,ถนนทางหลวงชนบท ทล.1ชลประทาน) 
  

 ถนนทางหลวงท้องถิ่น  จ านวน            1 สาย               
(ได้แก่ ถนนหมายเลข สบ.ถ 68001 บ้านกอก-บ้านลาดเขาปูน) 
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  29       สาย   
 ถนนลาดยาง   จ านวน   3        สาย 

(ได้แก ่ถนนซอยร่วมใจ,ถนนทางเข้าวัดสูงยาง,ถนนทางเข้าศาลาที่พักโดยสาร ม.5)                 
    -  ถนนลูกรัง และถนนดิน  จ านวน           26       สาย   
 

5.2 การไฟฟ้า 
  ปัจจุบันการด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหาร                 

ส่วนต าบลบ้านแก้งอยู่ในความรับผิดชอบและด าเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี เพ่ือจ่าย
ให้กับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย  ธุรกิจการบริการ และหน่วยงานราชการ เป็นต้น  ซึ่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแก้งประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง   

 

หมู่ที่ จ านวนไฟฟ้า ( จุด ) หมู่ที่ จ านวนไฟฟ้า ( จุด ) 

หมู่ที่ 1 58 หมู่ที่ 5 50 

หมู่ที่ 2 65 หมู่ที่ 6 84 

หมู่ที่ 3 88 หมู่ที่ 7 46 

หมู่ที่ 4 95 หมู่ที่ 8 72 

รวม 558 
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5.3 การประปา 
        ประชาชนในต าบลบ้านแก้ง  ได้รับการบริการด้านการประปาจากหน่วยงานราชการ             
ทั้ง 8 หมู่บ้าน  มีครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากการก่อสร้างประปาทุกครัวเรือน  แต่ยังมีปัญหาในเรื่อง
คุณภาพของน้ ายังไม่ได้มาตรฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้งมีนโยบายเกี่ยวกับการเตรียมการผลิตหรือ
จัดหาน้ าประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าในอนาคต คือ ประมาณ 310 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน                   
(Water Consumption 50 ลิ ตร/คน /วัน ) โดยการก่อสร้ างระบบประปาผิ วดิ น ขนาดใหญ่  โดยมี                     
การวางระบบท่อส่งน้ าให้มีขนาดและเส้นที่เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงการคมนาคม
ขนส่งในอนาคต เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านแก้งได้มนี้ าประปาใช้อย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน 

5.4 โทรศัพท์  
  ระบบโทรคมนาคม  คือ ระบบการสื่อสารที่มีการให้บริการ เช่น โทรศัพท์และการ

สื่อสารประเภทอ่ืน ฯ  

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ไม่มีไปรษณีย์ในพ้ืนที ่

 

 

 

  6.1 การเกษตร 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  พืชไร่  ดังนี้ 

-  ประเภทนาข้าว  จ านวน 129  ครัวเรือน  พ้ืนที่ 2,445.24  ไร่ 
-  ประเภทพืชไร่ จ านวน 43    ครัวเรือน พ้ืนที่  568.25   ไร่ 
-  ประเภทไม้ยืนต้น จ านวน 8     ครัวเรือน พ้ืนที่  29.25   ไร่ 
-  ประเภทไม้ผล จ านวน 14   ครัวเรือน พ้ืนที่ 44.25   ไร่ 
-  ประเภทพืชผัก จ านวน 15   ครัวเรือน พ้ืนที่   28   ไร่ 

 

6.2 การประมง 
   ด้านการประมง ในต าบลบ้านแก้ง มีประชาชนที่ประกอบอาชีพด้านการประมงจ านวน 
4 ราย โดยการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านแก้ง 
 

 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
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  6.3 การปศุสัตว์ 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีการปศุสัตว์ 

 

  6.4 การบริการ 

  ต าบลบ้านแก้ง มีการบริการต่างๆ ในพ้ืนที่ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
-   สถานีบริการน้ ามัน      จ านวน     1    แห่ง 

    -   ร้านค้าทั่วไป      จ านวน   36   แห่ง 
    -   อู่ซ่อมรถ    จ านวน    1 แห่ง 
    -   ร้านเสริมสวย   จ านวน    3 แห่ง 
    -   บ้านพัก/ห้องเช่า   จ านวน   21 แห่ง 
    -   ร้านเกมส์ออนไลน์   จ านวน     2 แห่ง 
 

 6.5 การท่องเที่ยว 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   
 

  6.6 อุตสาหกรรม 
       ต าบลบ้านแก้ง มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ จ านวน 5 แห่ง  ได้แก่ บริษัททีพีไอ            
โพลีน จ ากัด (มหาชน) (โรงกระเบื้อง),ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงน้ าแข็งเอ็ม พี สระบุรี ,โรงสีข้าวท๊อปไทย                
ไรซ์ มิลล์,โรงกลึง และลานตากข้าวโพด/มันส าปะหลัง 
 

  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

             ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป รับราชการและรัฐวิสาหกิจ  มีรายได้ประชากร : 
ครัวเรือน ประมาณ 93,965 บาท 
       กลุ่มอาชีพ มีจ านวน 7 กลุ่ม ได้แก่ 

1. กลุ่มเย็บผ้าอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 นางพิกุล กองแก้ว  ต าแหน่ง ประธาน 
2. กลุ่มท าอิฐประสาน  หมู่ที่ 1 นายสมนึก แสนสวัสดิ์ ต าแหน่ง ประธาน 
3. กลุ่มเย็บผ้าเช็ดเครื่องมือ หมู่ที่ 2 นางอารีย์ แสงเงิน ต าแหน่ง  ประธาน 
4. กลุ่มผักปลอดสารพิษ  หมู่ที่ 2 นางอารีย์ แสงเงิน ต าแหน่ง ประธาน 
5. กลุ่มงานก๊ิปช๊อป  หมู่ที่ 2 นางปาริชาติ จันทร์หอม ต าแหน่ง ประธาน 
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6. กลุ่มประดิษฐ์พวงหรีด ดอกไม้จันทน์  หมู่ที่ 6  นางยุพิน สุทธิ์โรจน์ 
ต าแหน่ง ประธาน 

7. กลุม่สตรีสหกรณ์บ้านกอก สานตะกร้าเชือกฟาง และถักเสื้อคอกระเช้า หมู่ที่ 6 
นางบัวผัน บุตรดา ต าแหน่ง ประธาน  
 

 

 
 

7.1 การนับถือศาสนา  
ประชากรในต าบลบ้านแก้ง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีการประกอบพิธีทางศาสนา 

การท าบุญตามประเพณีต่างๆ เช่น บุญเดือนสาม วันสารท บุญมหาชาติ เป็นต้น มีจ านวนศาสนสถานในเขต
พ้ืนที่ ดังนี้ 

- วัด   จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ วัดประดิษฐ์ธรรม ( บ้านโง้ง ม.2 )              
                        วัดสุนันทาราม ( บ้านแก้ง ม.3 ) , วัดสงูยาง ( บ้านสูงยาง   
                         ม.4 ),วดับ้านกอก ( บ้านกอก ม.6 ) และ วัดลาดเขาปูน      
                        ( บ้านลาดเขาปูน ม.8 ) 

- ส านักสงฆ์  จ านวน       1      แห่ง  ได้แก่  ส านักสงฆ์ถ้ าหินปูน 
 

7.2 ประเพณี วัฒนธรรม     
ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  ได้แก่  ประเพณี

ท าบุญกลางบ้าน , ประเพณีสงกรานต์ , ประเพณีเข้าพรรษา , ประเพณีออกพรรษา และ ประเพณีลอยกระทง 
 

7.3 ภมูิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลบ้านแก้ง ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการท าเครื่องจัก

สานใช้ส าหรับในครัวเรือน  รวมทั้งยังได้อนุรักษ์การใช้ภาษาถ่ิน คือ ภาษาอีสานและภาษาเหนือ 
 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ของที่ระลึกในต าบลบ้านแก้ง ที่เป็นที่นิยมน าไปเป็นของฝาก ของใช้ในบ้านมาจากฝีมือ

ของกลุ่มสตรีต าบลบ้านแก้ง ได้แก่ ตะกร้าเชือกฟาง เสื้อถักคอกระเช้า  
 
 
 
 
 
 

5 7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
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 8.1  น้ า  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่น้ าป่าสัก ซึ่ง
จะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณพอสมควร บางหมู่บ้านก็มาก  
บางหมู่บ้านก็น้อย ขึ้นอยู่กับสภาพน้ าและดินของแต่ละหมู่บ้าน ในช่วงหน้าแล้งมีปัญหาเรื่องน้ าไม่พอเพียงต่อ
การอุปโภค-บริโภค บ้างในบางหมู่ เช่น หมู่ที่ 8 แต่ก็มีระยะเวลาไม่นานจึงไม่เป็นปัญหามากเท่าไรนัก 

 
8.2 ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีป่าไม้ 
 
8.3 ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีภูเขาหินปูน  
 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่
อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติ             
ในพ้ืนที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ าในการเกษตรต้องรอฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ า                
ใช้ในการเกษตรอีก 1 แห่ง คือ ชลประทานแก่งคอย -บ้านหมอ ปัญหาด้านขยะเมื่อมีประชากรและ                     
บ้านที่ขยายตัวมากข้ึน ขยะก็มากข้ึน การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 ข้อมูลพ้ืนฐาน , ข้อมูลด้านการเกษตร , ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร และข้อมูลด้าน

แหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (เพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

1. หมู่ที่ 1 บ้านชุ้ง  

(ข้อมูลด้านการเกษตร) 

 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา ในเขตชลประทาน 

 

    ครัวเรือน 

           ไร ่

              กก./ไร ่              บาท/ไร่                บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน 

 

   ครัวเรือน 

           ไร ่

              กก./ไร ่                บาท/ไร่                บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน  สวน ไม้ยืนต้น 

 

 1 ครัวเรือน 

    2    ไร่ 

              กก./ไร ่

 

              บาท/ไร ่

 

               บาท/ไร ่

 

 สวน ไม้ผล 

 

 สวน ผัก 

8  ครัวเรือน 

    9    ไร่ 

              กก./ไร ่

 

              บาท/ไร ่

 

               บาท/ไร ่

 

 8  ครัวเรือน 

   15   ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร ่                บาท/ไร ่

 

2.3) ท าไร ่
 
 
 
 
 

 ไร่อ้อย  ครัวเรือน 
          ไร่ 

              กก./ไร ่
 

              บาท/ไร ่                บาท/ไร ่

 ไร่ข้าวโพด 
 

4  ครัวเรือน 
   103  ไร ่

   850  กก./ไร่    3,845    บาท/ไร ่         5,200 บาท/ไร ่

ไร่มันส าปะหลัง ครัวเรือน 
          ไร ่

 กก./ไร ่  บาท/ไร่ บาท/ไร ่

 อื่นๆ  (ระบุ)     ครัวเรือน 
            ไร่ 

              กก./ไร ่
 

             บาท/ไร่ 
 

               บาท/ไร ่
 

2.4) อื่น ๆ  อื่นๆ (ระบุ)    ครัวเรือน 
            ไร ่

              กก./ไร ่              บาท/ไร่                บาท/ไร ่

(ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร) 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ 
ผ่านมา (มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบ ระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน /   

 

 

9. อื่น ๆ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
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แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
 1. แม่น้ า   /         /              70 
2. ห้วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง       
5. น้ าตก       
6. อื่น ๆระบ ุ       
3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ  /     
5. คลองชลประทาน       
6. อื่น ๆ ระบ ุ       

 

(ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้  หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

 
แหล่งน้ า 

 
ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   /  / 60 
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ    /      
4.3 ประปาหมู่บา้น 
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

  /  / 70 

4.4 ระบบประปา 
 (การประปาส่วนภูมิภาค) 

   /      

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  /  /  100 
4.6 อื่น ๆ ระบ ุ       
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2. หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง 
(ข้อมูลด้านการเกษตร) 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน 
 

19 ครัวเรือน 
 343     ไร ่

 650     กก./ไร ่   4,590    บาท/ไร่     5,500   บาท/ไร ่

  นอกเขตชลประทาน 
 

   ครัวเรือน 
           ไร ่

              กก./ไร ่                บาท/ไร่                บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน  สวน 
 

   ครัวเรือน 
          ไร่ 

              กก./ไร ่               บาท/ไร ่                บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่  ไร่อ้อย   1 ครัวเรือน 
   14    ไร ่

   8,000   กก./ไร่    22,000 บาท/ไร่   7,000    บาท/ไร่ 

 ไร่ข้าวโพด    ครัวเรือน 
           ไร ่

              กก./ไร ่
 

             บาท/ไร่ 
 

               บาท/ไร ่

ไร่มันส าปะหลัง    ครัวเรือน 
          ไร ่

             กก./ไร ่              บาท/ไร่                บาท/ไร ่
 

 อื่นๆ  (ระบุ)    ครัวเรือน 
            ไร่ 

              กก./ไร ่              บาท/ไร่                บาท/ไร ่

2.4) อื่น ๆ  อื่นๆ (ระบุ) 
 

   ครัวเรือน 
            ไร ่

              กก./ไร ่              บาท/ไร่              บาท/ไร ่

(ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร) 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที ่

ผ่านมา (มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบ ระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน  /  
 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอด

ทั้งป ี

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึง 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

1. แม่น้ า       

2. ห้วย/ล าธาร       

3. คลอง                                     

4. หนองน้ า/บึง       

5. น้ าตก       

6. อื่น ๆระบ ุ       

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 

1. แก้มลิง       

2. อ่างเก็บน้ า       

3. ฝาย       

4. สระ       

5. คลองชลประทาน  /  /           100 

6. อื่น ๆ ระบ ุ       
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(ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

 

แหล่งน้ า 

 

ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ /      

4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ     /      

4.3 ประปาหมู่บา้น 

(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 /  /  100 

4.4 ระบบประปา 

 (การประปาส่วนภูมิภาค) 

    /      

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ     /      

4.6 อื่น ๆ ระบ ุ       

 

3. หมู่ที่ 3 บ้านแก้ง 

(ข้อมูลด้านการเกษตร) 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน 

 

  25 ครัวเรือน 

 475     ไร ่

   650    กก./ไร ่      4,950 บาท/ไร่  8.5 -7      บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน 

 

    ครัวเรือน 

           ไร ่

            กก./ไร ่                บาท/ไร่                บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน  สวนไม้ยืนต้น 

 

1   ครัวเรือน 

   7     ไร่ 

             กก./ไร ่               บาท/ไร ่                บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่

 

 

 

 

 

 

 ไร่อ้อย     ครัวเรือน 

          ไร่ 

            กก./ไร ่               บาท/ไร ่                บาท/ไร ่

 ไร่ข้าวโพด 

 

    ครัวเรือน 

           ไร ่

             กก./ไร ่              บาท/ไร่ 

 

               บาท/ไร ่

 

ไร่มันส าปะหลัง 

 

    ครัวเรือน 

          ไร ่

             กก./ไร ่

 

             บาท/ไร่                บาท/ไร ่

 

 อื่นๆ  (ระบุ)     ครัวเรือน 

            ไร่ 

             กก./ไร ่              บาท/ไร่                บาท/ไร ่

2.4) อื่น ๆ  อื่นๆ (ระบุ) 

 

  - สวนปาล์ม 

    ครัวเรือน 

            ไร ่

1 ครัวเรือน 
2     ไร ่

            กก./ไร ่              บาท/ไร่                บาท/ไร ่
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(ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร) 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ 
ผ่านมา (มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบ ระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน  /  

 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอด
ทั้งป ี

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
1. แม่น้ า  /          /  100 
2. ห้วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง       
5.น้ าตก       
6. อื่น ๆระบ ุ       
3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน  /          /             100 
6. อื่น ๆ ระบ ุ       

 

(ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

 
แหล่งน้ า 

 
ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   /  / 40 
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ /      
4.3 ประปาหมู่บา้น 
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 /  /  100 

4.4 ระบบประปา 
 (การประปาส่วนภูมิภาค) 

/      

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ     /      
4.6 อื่น ๆ ระบ ุ       
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4. หมู่ที่ 4 บ้านสูงยาง 

(ข้อมูลด้านการเกษตร) 
ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทน 

 

   12  ครัวเรือน 

 212      ไร ่

     650   กก./ไร ่    4,590    บาท/ไร ่       5,500   บาท/ไร ่

  นอกเขตชลประทาน 

 

        ครัวเรือน 

           ไร ่

              กก./ไร ่                บาท/ไร่                บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน  สวน กล้วย 

 

      1 ครัวเรือน 

          ไร่ 

              กก./ไร ่      5,000  บาท/ไร ่        7,000  บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่

 

 

 

 

 

 

 ไร่อ้อย 

 

        ครัวเรือน 

          ไร่ 

              กก./ไร่ 

 

              บาท/ไร ่                บาท/ไร ่

 ไร่ข้าวโพด 

 

    2   ครัวเรือน 

   20      ไร ่

  1,000    กก./ไร่     4,000   บาท/ไร ่    6,000     บาท/ไร่ 

 

ไร่มันส าปะหลัง     1   ครัวเรือน 

   100     ไร ่

  3,000    กก./ไร่     4,000   บาท/ไร ่    6,000    บาท/ไร่     

 อื่นๆ  (ระบุ)         ครัวเรือน 

            ไร่ 

              กก./ไร ่              บาท/ไร่               บาท/ไร ่

2.4) อื่น ๆ  อื่นๆ (ระบุ)         ครัวเรือน 

            ไร ่

              กก./ไร ่              บาท/ไร่                บาท/ไร ่

(ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร) 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ 
ผ่านมา (มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบ ระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน  /  
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอด
ทั้งป ี

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
1. แม่น้ า   /  / 70 
2. ห้วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง       
5.น้ าตก       
6. อื่น ๆระบ ุ       
3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน   /  / 70 
6. อื่น ๆ ระบ ุ       
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( ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

 
แหล่งน้ า 

 
ไม่มี 

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ /      
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ /      
4.3 ประปาหมู่บา้น 
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

  /  / 70 

4.4 ระบบประปา 
 (การประปาส่วนภูมิภาค) 

/      

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ /      
4.6 อื่น ๆ ระบ ุ       

 

5. หมู่ที่ 5 บ้านลาดเขาปูน 

(ข้อมูลด้านการเกษตร) 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน 

 

13 ครัวเรือน 

 270     ไร ่

  650      กก./ไร ่   3,000   บาท/ไร่     7,000    บาท/ไร่ 

  นอกเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

           ไร ่

              กก./ไร ่                บาท/ไร่                บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน  สวนผัก 

 

  1ครัวเรือน 

    7     ไร ่

              กก./ไร่               บาท/ไร ่                บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่

 

 

 

 ไร่อ้อย 2  ครัวเรือน 

   50     ไร่ 

 8,000     กก./ไร่ 

 

  22,000    บาท/ไร่       7,000    บาท/ไร่ 

 ไร่ข้าวโพด 

 

18   ครัวเรือน 

  146     ไร ่

   850     กก./ไร ่     3,845   บาท/ไร ่       5,200    บาท/ไร่ 

ไร่มันส าปะหลัง     ครัวเรือน 

          ไร ่

             กก./ไร ่              บาท/ไร่                บาท/ไร ่

 อื่นๆ  (ระบุ)    ครัวเรือน 

           ไร ่

              กก./ไร ่              บาท/ไร่ 

 

               บาท/ไร ่

2.4) อื่น ๆ  อื่นๆ (ระบุ)    ครัวเรือน 

            ไร ่

              กก./ไร ่              บาท/ไร่                บาท/ไร ่
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(ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร) 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ 
ผ่านมา (มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบ ระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน  /  

 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอด
ทั้งป ี

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
 1. แม่น้ า       
2. ห้วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง       
5. น้ าตก       
6. อื่น ๆระบ ุ       
3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน   /  / 50 
6. อื่น ๆ ระบ ุ       

 

(ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

 
แหล่งน้ า 

 
ไม่มี 

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   /  / 50 
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ /      
4.3 ประปาหมู่บา้น 
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 /  /  100 

4.4 ระบบประปา 
 (การประปาส่วนภูมิภาค) 

/      

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ /      
4.6 อื่น ๆ ระบ ุ       
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6. หมู่ที่ 6 บ้านกอก 
(ข้อมูลด้านการเกษตร) 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน 

 

   33  ครัวเรือน 

  706    ไร่ 

  650     กก./ไร ่    4,590   บาท/ไร่     5,500  บาท/ไร่ 

  นอกเขตชลประทาน 

 

        ครัวเรือน 

           ไร ่

              กก./ไร ่                บาท/ไร่                บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน  สวน 

 

        ครัวเรือน 

          ไร่ 

              กก./ไร ่               บาท/ไร ่                บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่

 

 

 

 

 

 

 

 ไร่อ้อย 

 

   2    ครัวเรือน 

  31      ไร่ 

    850   กก./ไร่ 

 

  3,845   บาท/ไร่ 

 

    5,200   บาท/ไร ่

 

 ไร่ข้าวโพด         ครัวเรือน 

            ไร ่

              กก./ไร ่

 

             บาท/ไร่                บาท/ไร ่

ไร่มันส าปะหลัง         ครัวเรือน 

            ไร ่

             กก./ไร ่              บาท/ไร่ 

 

 

               บาท/ไร่ 

 

 

 อื่นๆ  (ระบุ) 

 

        ครัวเรือน 

            ไร่ 

              กก./ไร ่

 

             บาท/ไร่                บาท/ไร ่

2.4) อื่น ๆ  อื่นๆ (ระบุ)         ครัวเรือน 

            ไร ่

              กก./ไร ่              บาท/ไร่                บาท/ไร ่

 

 
 

(ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร) 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปรมิาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ 

ผ่านมา (มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบ ระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ าฝน  /  
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอด
ทั้งป ี

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
1. แม่น้ า       
2. ห้วย/ล าธาร       
3. คลอง   /  /              70 
4. หนองน้ า/บึง       
5. น้ าตก       
6. อื่น ๆระบ ุ       
3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน   /  / 70 
6. อื่น ๆ ระบ ุ       
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(ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

 
แหล่งน้ า 

 
ไม่มี 

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ /      
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ /      
4.3 ประปาหมู่บา้น 
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 /  /  100 

4.4 ระบบประปา 
 (การประปาส่วนภูมิภาค) 

/      

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ /      
4.6 อื่น ๆ ระบ ุ       

 

7. หมู่ที่ 7 บ้านลาดเขาปูน 

(ข้อมูลด้านการเกษตร) 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน 

 

        ครัวเรือน 

           ไร ่

              กก./ไร ่               บาท/ไร ่                บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน 

 

        ครัวเรือน 

           ไร ่

              กก./ไร ่                บาท/ไร่                บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน  สวน 

 

        ครัวเรือน 

          ไร่ 

              กก./ไร ่               บาท/ไร ่                บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไร่อ้อย      ครัวเรือน 

          ไร่ 

              กก./ไร ่

 

              บาท/ไร ่                บาท/ไร ่

 ไร่ข้าวโพด 

 

14 ครัวเรือน 

336     ไร ่

 

  850     กก./ไร ่

 

 3,845     บาท/ไร่      5,200   บาท/ไร่ 

ไร่มันส าปะหลัง 

 

        ครัวเรือน 

          ไร ่

             กก./ไร ่

 

             บาท/ไร่                บาท/ไร ่

 

 อื่นๆ  (ระบุ) 

 

        ครัวเรือน 

            ไร่ 

              กก./ไร ่

 

             บาท/ไร่ 

 

               บาท/ไร ่

 

2.4) อื่น ๆ  อื่นๆ (ระบุ)         ครัวเรือน 

            ไร ่

              กก./ไร ่              บาท/ไร่                บาท/ไร ่
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(ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร) 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ 

ผ่านมา (มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบ ระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน /   

 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอด

ทั้งป ี

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึง 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

1. แม่น้ า       

2. ห้วย/ล าธาร       

3. คลอง       

4. หนองน้ า/บึง       

5. น้ าตก       

6. อื่น ๆระบ ุ       

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 

1. แก้มลิง       

2. อ่างเก็บน้ า       

3. ฝาย       

4. สระ       

5. คลองชลประทาน   /  / 70 

6. อื่น ๆ ระบ ุ       
 

(ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

 

แหล่งน้ า 

 

ไม่มี 

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ /      

4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ /  /  / 50 

4.3 ประปาหมู่บา้น 

(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 /  /  100 

4.4 ระบบประปา 

 (การประปาส่วนภูมิภาค) 

/      

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ     /      

4.6 อื่น ๆ ระบ ุ       
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8. หมู่ที่ 8 บ้านลาดเขาปูน 

(ข้อมูลดา้นการเกษตร) 
 
ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน 

 

19     ครัวเรือน 

315      ไร ่

     650  กก./ไร ่       4,590 บาท/ไร่        5,500  บาท/ไร ่

  นอกเขตชลประทาน 

 

        ครัวเรือน 

           ไร ่

              กก./ไร ่                บาท/ไร่                บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน  สวน 

 

        ครัวเรือน 

          ไร่ 

              กก./ไร ่               บาท/ไร ่                บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่

 

 

 

 

 

 

 ไร่อ้อย         ครัวเรือน 

          ไร่ 

              กก./ไร ่               บาท/ไร ่                บาท/ไร ่

 ไร่ข้าวโพด 

 

        ครัวเรือน 

           ไร ่

              กก./ไร ่

 

             บาท/ไร่ 

 

               บาท/ไร ่

 

ไร่มันส าปะหลัง 

 

ครัวเรือน 

          ไร ่

กก./ไร ่

 

บาท/ไร่ 

 

บาท/ไร ่

 

 อื่นๆ  (ระบุ) 

 

ครัวเรือน 

            ไร่ 

กก./ไร ่

 

 

บาท/ไร่ 

 

 

 บาท/ไร ่

 

 

2.4) อื่น ๆ  อื่นๆ (ระบุ)         ครัวเรือน 

            ไร ่

             กก./ไร ่             บาท/ไร ่                บาท/ไร ่

 

 

 

(ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร) 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ 
ผ่านมา (มิลลิเมตร) กรณทีี่ทราบ ระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน /   
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แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ล าดับ 

ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอด

ทั้งป ี

การเข้าถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึง 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

1. แม่น้ า       

2. ห้วย/ล าธาร              /         /            50 

3. คลอง       

4. หนองน้ า/บึง       

5. น้ าตก       

6. อื่น ๆระบ ุ       

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 

1. แก้มลิง       

2. อ่างเก็บน้ า       

3. ฝาย       

4. สระ   /  / 50 

5. คลองชลประทาน   /  / 50 

6. อื่น ๆ ระบ ุ       

 

(ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

 
แหล่งน้ า 

 
ไม่มี 

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   /  / 50 
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ   /  / 50 
4.3 ประปาหมู่บา้น 
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

  /  / 80 

4.4 ระบบประปา 
 (การประปาส่วนภูมิภาค) 

    /      

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ /      
4.6 อื่น ๆ ระบ ุ       
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) 

ของ องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี

 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) 

ของ องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี
------------------------------------------------- 

 

 

 

 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

วิสัยทัศน ์

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

คติพจน์ประจ าชาติ 

“มั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน” 

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  คนไทยมีศั กยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้้าน้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และประชาชนมีส่วนร่วม 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

2.  
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การจัดท้าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบล จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่าง                  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก้าลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด้าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท้าร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                
สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเป็นมา... 
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1. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

จัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ มีอ้านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด้าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และ
กรอบการปฏิรูปในระยะที่  3 (ปี  2560 เป็นต้นไป ) คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปเพ่ือจัดท้าร่าง                 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท้าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี 

 
คณ ะอนุ กรรมการจัดท้ ายุ ท ธศาสตร์และกรอบการปฏิ รูป ได้ ด้ า เนิ น การยกร่ า ง              

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก้าหนดโดยได้มีการน้าความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน  ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน               
ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน้าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจาก
ภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น้าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

 
ในการด้าเนินการขั้นต่อไป  คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติจะน้าเสนอร่างกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่
จะน้าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก้าหนด
ทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม  2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น้า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวง
และแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่าง
การด้าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

 
2.  วิสัยทัศน ์

วิสั ยทั ศน์  “ประเทศไทยมีความ ม่ันคง  ม่ั งคั่ ง  ยั่ งยืน  เป็ นประเทศพัฒ นาแล้ ว               
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ้าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย     
และบูรณภาพแห่งเขตอ้านาจรัฐ การด้ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด้ารงอยู่                 



36 

 

อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น              
มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโต
ของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง   
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคง          
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก้าลังประสบอยู่ท้าให้การ
ก้าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยังคงมีความต่อเนื่อง
จากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) และกรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ต้องให้ความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทย จากประเทศที่รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ              
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

1.2.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก้าลังประสบอยู่ ท้าให้

การก้าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนา               
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”ัของประเทศ 

 

1.2 .2  การก าหนดต าแหน่ งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic 
Positioning) เป็นการก้าหนดต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้
จัดท้าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
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และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

1.2.3 เป้าหมาย 
- การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ

ต่อหั ว  (GNP Per Capita) ณ  สิ้นแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  ในปี  2546  เพ่ิมขึ้น เป็ น 317,051  บาท                      
(9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่้ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

- การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม            
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1 ) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 

- การลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมคีุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

 
- การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4 ) เพ่ิ มประสิ ทธิภ าพและเสริมสร้ างธรรมาภิ บ าลในการบริห ารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้้า 
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- การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม 

 
1.2.4 แนวทางการพัฒนา 

- การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง 

 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก้าลังคนและแรงงาน

ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา                 
การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้า                 
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของ                 
แรงงานไทย 

 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับตัวและ

ด้าเนินธุรกิจท่ามกลางการด้าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่า งๆ เพ่ิมสัดส่วน             
ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็น
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ
และอุตสาหกรรมดิจิตอล 

 การลงทุนโครงสร้างพื นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน                  
ด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟ               

ให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่าย
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ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือ                     

ที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ 

ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรม                

ซ่อมบ้ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ

ประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

 
 การปรับโครงสร้างการผลิต 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตร               
ขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความเชื่อมโยงทาง          
ด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมภูมิที่สูญเสียขีดความสามารถในการ
แข่งขันลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส้าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิต                  
ให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้าทั้ งด้านกายภาพ                     
และเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการ               
ในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่และแหล่งน้้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง 
ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยง
กันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับการเติบโตของ
การท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการ
ควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก้าหนดและจัดท้ากฎหมายเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มี
พรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่
เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาค            
การผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความ
สะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคม     
แห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตร
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กับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
การจัดตั้งส้านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส้าคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

-  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่าง             
มีคุณภาพ 

 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์  มีรายได้ในการด้ารงชีวิต  มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ                  
เพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว 
และระบบบริการสุขภาพ 

 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้
ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก้าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก้าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด  การวิจัยและการใช้เทคโนโลยี                   
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการแพทย์ 

เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย
ส้าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้้าและสร้างความยั่งยืน                          
ในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริม             
การอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทย                 
สู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) ศูนย์กลาง
บริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และ
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ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส้าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in 
All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มี    
ต่อสุขภาพของประชาชน 

 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื อต่อการด ารงชีพในสังคม            
สูงวัย  

โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะ               
กับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและ
สวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มี
ศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส้าหรับผู้สูงอายุ 

 
- การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 

 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้น                  
การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน        
อย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง                     
เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทาง
การเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั นพื นฐาน และเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย  

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม  

(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค ก้าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหา
ชุมชนแออัดในเมืองโดยด้าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค้านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน  โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดิน                     
เพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิ            
ท้ากินในที่ดิน ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วย                
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การผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก 
และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิ                  
ขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็ง                
ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้้า เช่น 
กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

 
- การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

 การลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  
                                          เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้าน            
ผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบ
การศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้ง
เสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า  การลงทุน และการบริการ โดยค้านึงถึง                    
การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ้านวยความสะดวกทางการค้า  ขนส่ง และโลจิสติกส์          
ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

 การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดตั งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  

ให้ความส้าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูด               
ให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส้าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน  การส่งเสริมการลงทุนและ                    
สิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความ
สะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

- การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุน

ธรรมชาติ  
โดยค้านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ 

โดยสนธิก้าลั งของทุกภาคส่วนน้าระบบสารสนเทศมาใช้ เพ่ือการบริหารจัดการบั งคับใช้กฎหมาย                            
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
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ผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรรที่ดินให้แก่                 
ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษี
ที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก้าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก้าหนดมาตรการป้องกันการถือครอง
ที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ           
สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้้าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้้า และ
องค์กรผู้ใช้น้้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก้าหนดปริมาณ                   
ที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ ค้านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว 
ที่มีประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น การปฏิรูประบบภาษี                
และค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศ              
สู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการ              
ให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่ อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  (Green Supply 
Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ ขยะ น้้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม     
ที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ
เพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด เร่งก้าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก้าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ
มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท้า               
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหาร              
จัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับ                   
ทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบ                  
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจน
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ               
ให้ความส้าคัญกับการป้องกันน้้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและ
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ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ 
ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ  และการจัดท้า               
แผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้ม                     
การเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

- การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 การสร้างความโปร่งใส   ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้

ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด้าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัด               
แต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยง                         
ภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงาน              
ที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ  สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจ                  
ในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น               
จ้านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2564) ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริต  ประพฤติมิ ชอบและ                  

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

(พ.ศ.2561-2564) ฉบบัทบทวน เดือน พฤศจิกายน 2559 
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี 

 
วิสัยทัศน ์

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต แหล่งของวัตกรรม ศูนย์กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีชั นสูง การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และการผลิตอาหารปลอดภัย” 

 

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถานศึกษา และ
ชุมชน เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตร เชิงสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่อเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอ้านวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากลและประทับใจนักท่องเที่ยว สนับสนุน
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม โดยการฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศ
ของแม่น้้าเจ้าพระยา/ป่าสักและล้าน้้าสาขา และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะด้วยการใช้
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างเมืองให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยการจัด
ระเบียบการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างมีแบบแผนเหมาะสม และสอดคล้องกับ
การวางระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานรองรับการขยายตัวของเมือง 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
สถานศึกษา และชุมชน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตร เชิงสร้างสรรค์ 

- ผลผลิตของสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้า “เชิงสร้างสรรค์” ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 มีเพ่ิมมากข้ึน 
- ศักยภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่สามารถรองรับการผลิตสินค้ 
”เชิงสร้างสรรค์” มีมากข้ึน 
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- มีการน้าเอาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรและสินค้า OTOP มากขึ้น 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่อเที่ยวพร้อมทั งปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากลและประทับใจนักท่องเที่ยว สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

-         คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอยบน 
1 และของกลุ่มน้้าเจ้าพระยาและป่าสัก ได้รับการเพ่ิมคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวอย่างชัดเจนและกว้างขวางมากขึ้น 
-        มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นด้วยทุนทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม โดยการฟื้นฟูคุณภาพ
ระบบนิเวศของแม่น  าเจ้าพระยา/ป่าสักและล าน  าสาขา และสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรม 

- ระบบนิเวศของแม่น้้าเจ้าพระยา/ป่าสักและล้าน้้าสาขามีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  
- มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ เป็นผลพวงจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ภาค

เกษตรกรรมชุมชนและเมืองลดลง 
- สามารถน้าขยะที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องมาสร้างมูลค้าและน้าไปสู่การสร้างรายได้ใน

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอยบน 1 ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างเมืองให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่อย่างยั่งยื น 
โดยการจัดระเบียบการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างมีแบบแผนเหมาะสม และสอดคล้องกับการวางระบบ 
โครงข่ายบริการพื นฐานรองรับการขยายตัวของเมือง 

- มีสภาพของ “ความเป็นเมือง” ที่น่าอยู่ ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความ
สะดวกในการเดินทาง 

- มีโครงข่ายคมนาคมที่เหมาะสมในการสัญจร ขนส่ง และกระจายสินค้าได้อย่ าง
สะดวกในการเดินทาง สามารถลดต้นทุน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านการขนส่งผ่านกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และแหล่งท่องเที่ยว 
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2. แผนพัฒนาจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561-2564) 

ฉบับทบทวน เดือนกันยายน 2559 

 

วิสัยทัศน ์

“เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข” 

 

พันธกิจ 
1. น้าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและ

เป็นธรรมในสังคม 
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส

เพ่ือให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด้ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
4. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็วและ

มีคุณภาพ 
5. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

มอบหมายหรือที่มีกฎหมายก้าหนด 
 
เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี 

“มูลค่าการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพิ่มขึ นเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ 
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” เพ่ือให้บรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี มี
เป้าประสงค์ภาพรวม ดังนี้ 

 

1. การลงทุนในอุตสาหกรรมที่สะอาดในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
2. ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด 
3. ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาะรณะได้อย่างทั่วถึง 
4. ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบไปด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้ 
  มาตรฐานสากล 
3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
4. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี วัด  มีดังนี ้
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี วัด :  1. รายได้จากการส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 5 

2. รายได้จากการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ในอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 16   

    
 เป้าประสงค์ :  การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธ์ :  มีจ้านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศน์ 
2. พัฒนายกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบทางเลือกสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เอ้ือต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรม  
   การค้าและบริการ 
   4.พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ส่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิต
สินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล 
 ตัวชี วัด :   1. สินค้าและบริการที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าสากลเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 85 

 2. จ้านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้มาตรฐานชุมชน 40 ผลิตภัณฑ์ 
 

 เป้าประสงค์ :  ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด 
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 กลยุทธ์ :  มีจ้านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพผลิตผลเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์

ชุมชนที่มีมาตรฐาน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้า 
3. ส่งเสริมการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานสอดคล้องกับภาคการผลิตสาขา

เป้าหมายเฉพาะ 
4. ส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่

ทันสมัย 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
 ตัวชี วัด : 1. คดีอาชญากรรมและคดียาเสพติด ลดลงคิดเป็นร้อยละ 25 
   2. จ้านวนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส้าคัญ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 35 

3. ครอบครัวอบอุ่นตามเกณฑ์ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก้าหนดเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 85 
   4. หมู่บ้านที่ผ่านเกรฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 90 
  
 เป้าประสงค์ :  ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข 
 กลยุทธ์ :  มีจ้านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 1. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ส่งเสริมสังคมแห่งคุณภาพสอดคล้องตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และด้ารงชีวิตแบบพอเพียง 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะทีมี่คุณภาพมาตรฐาน 
 ตัวชี วัด :   1. ประชากรที่เข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 95 
   2. จ้านวนข้อร้องเรียนในการให้บริการที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 90 
  
 เป้าประสงค์ :  ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
 กลยุทธ์ :  มีจ้านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
   1. ส่งเสริมการบริการสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า 
   2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะตามหลักธรรมภิบาล 
   3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
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จุดเน้นที่ส าคัญในการพัฒนาจังหวัดสระบุรี 
1. สิ่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม ค้านึงถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม หาพื้นที่ปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในจังหวัด 
2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว 

เพ่ือสร้างโอกาส/ยกระดับรายได้และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเที่ยวโดดยน้าวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงานและสร้างรายได้ 

3. ส่งเสริมการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลผลิตภาค
การเกษตร เพ่ือกระระดับราคาสินค้าภาคการเกษตร การประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
ผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 

4. ปรับปรุงระบบโครงข่ายคมนาคม ซึ่งเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าด้านอุตสาหกรรม เพ่ือ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดรายได้จากภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเพ่ือลดปัญหามลพิษจากฝุ่น
ละอองที่เกิดจากการสัญจร 

 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561-2564) 
     

วิสัยทัศน์ 
 

“สาธารณูปโภคมาตรฐาน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
พันธกิจ 

1. เสริมสร้างความน่าอยู่ของจังหวัดสระบุรี 
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
3. ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนด้ารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดที่มีความส้าคัญ เนื่องจากเป็นการพัฒนาที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชากรรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากรในรุ่นต่อๆไปในอนาคต ซึ่ง
เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ท้าให้เกิดดุลยภาพของมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป ดังนั้น จุดมุ่งหมาย
ของการท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆ โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการพัฒนาในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาในระดับท้องถิ่น 
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2. สนับสนุนการท้างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆในการพิจารณายุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ และการด้าเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 เพ่ือน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงก้าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักในการด้าเนินงาน 4 ด้าน พร้อมเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
เป้าประสงค์ 

   เพ่ือสร้างและซ่อมบ้ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตจังหวัดสระบุรี ให้มีความพร้อมเพ่ือ
สนับสนุนการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งด้านการคมนาคมขนส่งและ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ 
  แนวทางการพัฒนา   
  1.1 การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ 

   เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนในจังหวัดสระบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการพัฒนา

ระบบการศึกษา ระบบการสาธารณสุข การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ 

โดยการน้อมน้าแนวพระราชด้าริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันสามารถน้ารายได้มาสู่ชาวสระบุรีอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน 

   เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรีมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการด้ารงชีวิต 

และทรัพย์สิน อาชญากรรมในพ้ืนที่ลดลง ปัญหายาเสพติด อบายมุขได้รับการก้าจัดอย่างจริงจัง 

   เพ่ือรักษาควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลภาวะ คุณภาพน้้า อากาศ เสียงได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและจริงจัง และมีการ

บริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

  แนวทางการพัฒนา   

2.1 การพัฒนาอาชีพสู่ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน 

2.2 การพัฒนาสนับสนุนด้านการศึกษา 

2.3 การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ 

2.4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.5 เสริมสร้างบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี โดยการ

ประชาสัมพันธ์และการน้าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน เพ่ือการด้ารงชีวิตที่มีคุณภาพ 

เพ่ือส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของจังหวัดสระบุรีให้ด้ารงอยู่
ตลอดจนสร้างจิตส้านึกและความตระหนักถึงคุณค่าให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนจังหวัดสระบุรี 

แนวทางการพัฒนา  
3.1. ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
3.2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 
เป้าประสงค์ 

 เพ่ือเสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นของตนเอง 
  แนวทางการพัฒนา   

4.1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
4.2 การบริหารงานองค์กร 
4.3 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
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1.5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี  

(พ.ศ.2561-2564) 
 

วิสัยทัศน์ 

“สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพื นฐานของความเข้าใจในปัญหา 

และศักยภาพของท้องถิ่น พร้อมบูรณาการการจัดการร่วมกัน” 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของ  

                     ประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

                                          สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 กลยุทธ์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิ ตส้ านึ กและความตระหนั กถึ งคุณ ค่ าและความส้ าคัญ ของ 

                                          ศิลปวัฒนธรรมประจ้าถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 



55 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
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2.1 วิสัยทัศน์ 

“ปฏิบัตงิานภายใต้ระเบียบกฎหมาย 
โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ 

ยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม  ความประหยัด ความมีประสิทธภิาพในการท างาน 
ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” 

 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

                                        ท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

  

2.3 เป้าประสงค์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  เป้าประสงค์ 
   เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต้าบลบ้านแก้งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย
การพัฒนาระบบการศึกษา ระบบการสาธารณสุข การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การสร้างและซ่อมบ้ารุง
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ โดยการน้อมน้าพระราชด้าริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ 
อันสามารถน้ารายได้มาสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ 
  เพ่ือให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลภาวะ คุณภาพน้้า อากาศ เสียงได้รับการ
จัดการแก้ ไขปัญ หาอย่ าง เป็ น ระบบและจริ งจั ง  มี การบ ริห ารจัดการขยะอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ได้รับการอนุรักษ์ ดูแลให้มีความยั่งยืน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

                                        ท้องถิ่น 

  เป้าประสงค์ 

  เพ่ือส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ต้าบลบ้านแก้ง ให้คงอยู่ตลอดจนสร้างจิตส้านึกและความตระหนักในคุณค่าการพัฒนาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมให้เกิดข้ึนในหมู่ประชาชนต้าบลบ้านแก้ง 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

 เป้าประสงค์ 

 เพ่ือเสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ
ตนเอง ตามหลักธรรมาภิบาล 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี โดยเน้นการประชาสัมพันธ์และการน้าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชน 
 

2.4 ตัวชี วัด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ตัวชี วัด 

1. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการน้อมน้าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ มาพัฒนาอาชีพและด้ารงชีวิต 

2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการสร้างและซ่อมบ้ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
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3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
การสาธารณสุข และการศึกษา 

4. ร้อยละที่ลดลงของจ้านวนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส้าคัญ คดีอาชญากรรมและ
คดียาเสพติด 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ตัวชี วัด 

1. ร้อยละท่ีลดลงของสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษ ทั้งคุณภาพน้้า อากาศ เสียง 
2. ร้อยละท่ีลดลงของขยะในพื้นที่ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

                                        ท้องถิ่น 

  ตัวชี วัด 

1. ร้อยละของประชาชนที่อนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น ส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

 ตัวชี วัด 

1. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง 
2. ร้อยละท่ีลดลงของจ้านวนข้อร้องเรียนในการให้บริการสาธารณะ 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

ตัวชี วัด 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

2.5 ค่าเป้าหมาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  เป้าหมาย 

1. ด้านโครงสร้างพื นฐาน  
- ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา ท่อระบายน้้า  
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2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ 
- ความอยู่ดีกินดี สร้างงาน อาชีพเสริม เพ่ิมรายได้เพียงพอต่อการด้ารงชีวิต  

 
3. ด้านสังคม 

การศึกษา  
- เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐาน  
-    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก้าวสู่มาตรฐาน    

กีฬาและนันทนาการ 
- อุปกรณ์เครื่องออกก้าลังกาย และลานกีฬาทุกหมู่บ้าน 
  
สาธารณสุข 
 - พัฒนาศักยภาพอสม.ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจ  

 - โรคติดต่อลดลง 
 - ปัญหายาเสพติดลดลง 
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ

บรรเทาทุกข์อย่างทั่วถึง 
- เด็ก ผู้หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และคนพิการได้รับบริการสาธารณสุขอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

รักษาความสงบเรียบร้อย 
- มีการตรวจตราเฝ้าระวัง สถานการณ์ภายในต้าบล ฯลฯ 
- ยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  เป้าหมาย 

- ระบบการก้าจัดมูลฝอยมีมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล 

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงสภาพแบบยั่งยืน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
                                        ท้องถิ่น 
  เป้าหมาย 

 - ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นคงอยู่สืบไป 
 - เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

 เป้าหมาย 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นใน
ระบบประชาธิปไตย 

- ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

เป้าหมาย 

- ประชาชนมีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

2.6 กลยุทธ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของ  

                     ประชาชน 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

 กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 

 กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 

 กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 

  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

                                          สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 กลยุทธ์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

                                        ท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความส้าคัญของ 

                                          ศิลปวฒันธรรมประจ้าถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 

 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

  การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดที่มีความส้าคัญ เนื่องจากเป็นการพัฒนาที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชากรในทุกรุ่น ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ท้าให้เกิด                
ดุลยภาพของมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดี           
มีสุขของประชาชนตลอดไป ดังนั้น จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแก้ง คือ 
“ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบกฎหมาย โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด้าริ ยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม  ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพในการท้างานตามหลัก
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” 
 
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2557-2560) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2557 -2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561-2564) และ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแก้ง              
(พ.ศ.2561-2564) จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน ซึ่งการก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา             
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ที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน้าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น                       
ให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน  สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาคน สังคม
เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน้าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

 

 

 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมิน            
โดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ้ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา
ด้านต่างๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ
ท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค้าถามว่า“ปัจจุบัน               
ท้องถิ่น มีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส้าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก้าหนดการด้าเนินงานในอนาคต
ต่อไป ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength–S) จุดอ่อน 
(Weak–W)  แ ล ะ ปั จ จั ย ภ า ย น อ ก  ได้ แ ก่  โอ ก า ส  (Opportunity–O)  แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค  (Threat–T)                    
เป็นเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

4.  
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การวิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 

-   การเกษตรที่เป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได้  

-   มีสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตร 
-   มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ 
   ติดต่อไดต้ลอดพื้นที่ท้ังจังหวัด มีถนนสายหลัก

ตัดผ่าน 
- มีแหล่งเพาะปลูกท่ีได้รับรองคุณภาพจาก

หน่วยงานต่าง ๆ  
โอกาส 
-  ส่วนราชการมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการ

จ าหน่ายสินค้าชุมชน 
 
 

จุดอ่อน 
-  ขาดการจัดการด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 
   ที่เป็นระบบและยั่งยืน 
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อ

ร่วมกันเป็นกลุ่มผูผ้ลติ 
-  ปัญหาหนีส้ินของเกษตรกร 
-  ไมม่ีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที ่
- มีความขัดแย้งในชุมชน 

 
อุปสรรค 
ส ภ า ว ก า ร ณ์ ท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ ใน
ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมี 

จิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่ 
-  มีสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาใน
ต้าบลที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัด
การศึกษา 
-  มีวัดเป็นสถานท่ีที่สามารถพัฒนาและเสรมิสร้าง
ความพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม 
-  มีปราชญ์และภมูิปัญญาท้องถิ่นจ้านวนมากที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท้าให้ภายในจังหวัด

มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นต่างๆ 

    ในเขตจังหวัด 
-  พ.ร.บ.กระจายอ้านาจแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ให้ อบต. มีอ้านาจหน้าที่
จัดการศึกษา 

-  รัฐบาลสนับสนุนให้แตล่ะท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่นมากข้ึน 

จุดอ่อน 
-  คนบางกลุ่มขาดจรยิธรรม คุณธรรม 

ขาดระเบียบวินัย 
-  ค่านิยมยึดตดิกับวัตถุสิ่งของและ

บริโภคฟุม่เฟือยแพร่กระจายเพิ่ม
มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 

เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน 
ท้าให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุ
นิยมรุนแรงมากขึ้น ท้าลายวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของประชาชน  
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การวิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านโครงสร้างพื นฐาน จุดแข็ง 
-  มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้

ตลอดทั้งท้องถิ่น อ้าเภอและจังหวัด 
 
 
 
 
โอกาส 
-  พ .ร .บ .การกระจายอ้ านาจแก่องค์ กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ท้าให้ 
อบต.มีรายได้เพิ่มขึ้นในการน้าไปพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ 

 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นไปอย่างลา่ช้า เพราะมี
งบประมาณจ้ากัดในการน้าไป
พัฒนา 

-  ขาดแคลนแหล่งน้้าขนาดใหญ่
ส้าหรับน้าไปผลติน้้าประปา 

อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความ

เปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมาก
ขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ท้าให้ถนนช้ารุดเสื่อมโทรม
เร็วกว่าปกต ิ

ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยาบาลประจ้าจังหวัดที่ใกลแ้ละ

สะดวก 
- อาสาสมัครสาธารณสุขมีศักยภาพสามารถ

ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดี
ในระดับหนึ่ง 

-   มีกลุ่มชมรมผูสู้งอายุท่ีเอาใจใสใ่นการให้
ความส้าคญัเรื่องสุขภาพผูสู้งอาย ุ

 โอกาส 
-   ประชาชนสามารถเข้ารับการ

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้ง่าย
เนื่องจากเป็นพื้นที่ไม่ห่างไกล 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพ

อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านพัฒนาการเมืองและ                

การบริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมสีว่นร่วมใน

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุม่
ในชุมชน 

-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการน้าเทคโนโลยสีมัยใหม่มาให้บริการ

อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 
-   ประชาชนมีความจริงจังในการท้างาน              

มีความเป็นตัวของตัวเองสูง 
 
 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีความรู้

ความสามารถในบางสาขาของงาน 
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การวิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านพัฒนาการเมือง 

และการบริหาร 

โอกาส 
-  รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรภีาพแก่

ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอ้านาจสู่
ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

 

 

ด้านการพัฒนาสังคม 

 

จุดแข็ง 
-  มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน  

กลุ่มสตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/อปพร.  
 
 โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอ้านาจองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อ้านาจหน้าท่ี 
อบต. ในการจัดบริการสาธารณะทางด้าน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวาง
มากขึ้น 

-   นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็น
วาระแห่งชาต ิ

จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ                

และสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดี ชุมชนยัง           

ไม่หนาแน่น 
 
 โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและใหค้วามสา้คญักับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถงึการ
ป้องกัน และแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 

 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนขาดจิตส้านึกในการรกัษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-  การใช้ทรัพยากรไม่คุม้ค่า ฟุ่มเฟอืย  
 

 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 -ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
   ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแก้ง
จากการได้ท้าประชาคมแผนชุมชน ประชาคมระดับหมู่บ้าน ประชาคมระดับต้าบล และใช้ข้อมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)  
ข้อมูล กชช 2ค.  สรุปได้ดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการ 

ของประชาชนในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1.  ปัญหาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก 

      ลักษณะของปัญหา 
       - เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้าน 

เป็นถนนหินคลุก ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน เมื่อ
ฝนตกจะท้าให้น้้าท่วมขัง ถนนขรุขระเป็น
หลุมเป็นบ่อ 

1.2 ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
      ลักษณะของปัญหา 
      - ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านซึ่ง

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม ความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของประชาชนได้ 

1.3 ปัญหาน  าส าหรับการอุปโภคบริโภค 
      ลักษณะของปัญหา 

       - ระบบประปาที่มีอยู่ขณะนี้ยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของราษฎร        

1.4 ขาดแคลนแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร 
      ลักษณะของปัญหา 
      - ขาดแคลนแหล่งน้้าขนาดใหญ่

เพื่อใช้ส้าหรับการเกษตร 

 

-  พื้นที่หมู่บ้านในเขตอบต.ยังประสบ
ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
- พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขตอบต. 
 
 
 
 
 
-  หมู่ 7,8 ต้องการขยายเขตประปา 
 
 
 
 
- พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขตอบต. 

 

- อบต.จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและ
ปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซมถนนในเขตต้าบล
บ้านแก้งอย่างต่อเนื่องรวมทั้ งก่อสร้างถนน
คอนกรีต/ลาดยางเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
- อบต.ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
- อบต.ขยายเขตประปา/ก่อสร้างประปาเพิ่มเติม 
 
 
 

- อบต.จัดสรรงบประมาณให้การในการขุดลอก 
ห้วย,หนอง,คลอง,บึง ในพื้นที่การเกษตร,ขุด
เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร,ก่อสร้างท่อส่งน้้า
เพื่อการเกษตร,คลองส่งน้้า,คลองระบายน้้า 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
ลักษณะของปัญหา 

- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรท้า 
ให้ไม่มีอ้านาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับ
บริการ 

- ประชาชนบางส่วนว่างงาน และ
ว่างงานแฝง เนื่องจากไม่มีการประกอบ
อาชีพเสริม 

-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่้า 

 
 
-  ประชากรวัยท้างานที่ไม่มีงานท้า 

และงานท่ีท้าอยู่ไม่มั่นคง 
-  เยาวชนบางส่วนที่จบการศึกษา

ภาคบังคับแล้วไม่ได้ศึกษาในระดับ
ที่สูงข้ึนไป  

-  กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านที่ต้องการ
อาชีพเสริม 

 
 

- อบต.จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
- ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มในการประกอบ

อาชีพ 
- ส นั บ ส นุ น งบ ป ระ ม าณ แ ล ะ วิ ท ย าก า ร 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 
ของประชาชนในเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

3.  ปัญหาด้านสังคม 

     ลักษณะของปัญหา 
- ปั ญ ห าย าเสพติ ด ระบ าด ใน กลุ่ ม

เยาวชน และนักเรียน  
- ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท 

ซึ่งเกิดจากการดื่มสุราและของมึนเมา 
ท้าให้ขาดสติ คึกคะนอง 

- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การลักขโมย 

 

 

 

ประชาชน เยาวชน และนักเรียนใน
เขตอบต. 
 

 

 

- นโยบายของรัฐบาลในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยให้อบต.ด้าเนินการ เชิงรุก
ร่วมกับฝ่ายปกครองและต้ารวจ 
ในการป้องปราม ตรวจค้น จับกุม
ผู้เสพ/ผู้ค้า และบ้าบัดกลุ่มผู้ติดยา
และกลุ่มเสี่ยง 

- -     แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่
รั กษ าความสงบ เรียบ ร้อย ใน
เทศกาลต่างๆ 
- งบประมาณ ในการจัดซื้ อ

เครื่องมือเครื่องใช้ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 
 

4.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

     ลักษณะของปัญหา 
-    งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
-    ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการ

เมืองการปกครองน้อย 

 
 

- ผู้ บ ริ ห า ร /ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ /
พนักงานและพนักงานจ้าง  

- จัดสรรงบประมาณในการ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพื่ อ เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน 

- เน้ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนในการบริหารจัดการ 

- ก า ร อ บ ร ม ให้ ค ว า ม รู้ แ ก่
ประชาชนด้ านการเมือง การ
ปกครอง 

5 . ปั ญ ห า ด้ าน ก ารศึ กษ า  ศ าสน าแล ะ
วัฒนธรรม 

ลักษณะของปัญหา 
-  สถานที่ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารไม่

ทั่วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ 
-  กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้

พรมแดนน้าวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพล
ต่อสังคมและครอบครัว ท้าให้ละทิ้งวัฒนธรรม
ดั้งเดิม 

- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

- อบต..จัดสรรงบประมาณในการ
ส่ ง เ ส ริ ม  ฟื้ น ฟู  ศ า ส น า 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดี
งามของท้องถิ่น 

 - จั ด สรรงบ ประมาณ ในการ
ก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ประจ้า
ต้าบล/ห้องสมุดชุมชน 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 
ของประชาชนในเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

6.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 

     ลักษณะของปัญหา 
- ขาดแคลนสถานที่ออกก้าลังกาย/ลาน
กีฬา/สวนสาธารณะ 

- การใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 
- สารเคมีตกคา้งในอาหาร 

เด็ก เยาวชน ประชาชนในต้าบล   อบต. จัดสรรงบประมาณในการ
ด้าเนินการ 

- ก่ อ ส ร้ า ง ล า น กี ฬ า /
สวนสาธารณะประจ้าหมู่บ้าน 

- ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิการ
ป ฏิ บั ติ งาน ขอ งอสม .ป ระจ้ า
หมู่บ้าน 
 

7 .ปัญ ห าด้ านท รัพ ยากรธรรมชาติ แล ะ
สิ่งแวดล้อม 

ลักษณะของปัญหา 
-  ปัญหาปริมาณขยะในเขตหมู่บ้าน/ทาง

สาธารณะ เพิ่มขึ้นทุกปี 
-  ห้วย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน ขาดการ

ดูแลบ้ารุงรักษา 
 

- หมู่บ้าน/ทางสาธารณะ  
ที่สาธารณะ และล้าคลอง 

-  อบต.จัดหาที่รองรับขยะ ที่อาจ
มีปริมาณเพิ่มมากข้ึน 

-  รณรงค์เพื่อสร้างจิตส้านึกการใช้
วัสดุจากธรรมชาติแทนขยะที่ย่อย
สลายยาก และเกิดมลพิษ 
-  อบ ต .จั ด กิ จก รรมด้ าน การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
การปลูกป่า การปลูกหญ้าแฝก 
ก ารป ล่ อ ยพั น ธุ์ สั ต ว์ น้้ า  ก าร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง พ.ศ.2561-2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.01 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

เศรษฐกิจและ

สังคมไทยมีการ

พัฒนาอย่างมั่นคง

และยั่งยืน 

เศรษฐกิจขยายตัว

ด้วยการค้าส่งปลีก

และเศรษฐกิจ

ดิจิทัลที่เข้มข้นขึน้ 

คนไทยมีศักยภาพ

และสามารถ

ปรับตัวรองรับ

บริบทการพัฒนาใน

อนาคต 

สังคมไทยมีความ

เป็นธรรม มีความ

เหลื่อมล้้าน้อย 

เศรษฐกิจและสังคม

พัฒนาอย่างเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐมี

ประสิทธิภาพ 

ทันสมัย รับผิดชอบ 

โปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ และประชาชนมี

ส่วนร่วม 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพ

มนุษย ์

การสร้างความเป็น

ธรรมลดความ

เหลื่อมล้้าในสังคม 

การสร้างความ

เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยนื 

การเสริมสร้างความ

มั่นคงแห่งชาติเพื่อ

การพัฒนาประเทศ

สู่ความมั่นคงและ

ยั่งยืน 

การบริหารจัดการ

ภาครัฐ การป้องกัน

การทุจริต ประพฤติมิ

ชอบและธรรมภิบาล

ในสังคมไทย 

การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

และระบบ 

โลจสิติกส ์

การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วจิัยและ

นวัตกรรม 

การพัฒนาภาค

การเมือง และพื้นท่ี

เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

เพื่อการพัฒนา 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง พ.ศ.2561-2565 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัด 

ภาคกลางตอนบน 1 

แบบ ยท.01 

1 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ

ความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการกับชุมชน เพื่อ

อุตสาหกรรมและการเกษตร       

เชิงสร้างสรรค์ 

(1) 

2 

เสริมความโดดเด่นของการ

ท่องเท่ียวด้วยการผสมผสานกัน

ระหว่าง Techology 

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

ธรรมชาติ และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น (2) 

3 
เพิ่มศักยภาพการจัดการ

มลภาวะสิ่งแวดล้อม                     
การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศ
ของแม่น้้าเจ้าพระยา/ป่าสัก 
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ
ด้วยการใช้นวัตกรรมแห่งชาติ

(3) 

4 

พัฒนาผังเมืองการจัดการ 

Logistics 

(4) 

5 

เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการในกลุ่ม

จังหวัดภาคกลาง  

ตอนบน 1 

(5) 

ยุทธศาสตร์

จังหวัดสระบุรี 

1 

ส่งเสริมการค้าการลงทุนและ

การท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1)+(3) 

2 

เสริมสร้างขีดความสามารถใน

กระบวนการผลิตสินค้าและ

บริการให้ได้มาตรฐานสากล 

(3)+(4) 

3 

เสรมิสร้างความมั่นคงและ

สังคมคณุภาพตามวิถ ี          

ภูมิปัญญาไทย (2) 

4 

เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

และมีคุณภาพมาตรฐาน (5) 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขต

จังหวัดสระบุรี 

1 

การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

(1)+(2)+(4) 

2 

การพัฒนาการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

(1) 

3 

การส่งเสริมอนุรักษ์ และ

ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น (3) 

4 

การพัฒนาองค์กรและ

บุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร

จัดการที่ด ี(4) 

5 

การส่งเสริมและพัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

(1) 
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แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านแก้ง 

1 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

(1) 

2 

การพัฒนาการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (2) 

 

3 
การส่งเสริมอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรม ท้องถิ่น (3) 
 

4 

การพัฒนาองค์กรและ

บุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร

จัดการที่ด ี(4) 

 

5 

การส่งเสริมและพัฒนาการ

ท่องเที่ยว (5) 

 

เป้าประสงค์ (1) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต้าบล บ้าน

แก้งให้มคุีณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยการพัฒนาระบบ

การศึกษา ระบบการสาธารณสุข การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการ การสร้างและซ่อมบ้ารุงโครงสร้างพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจ ท้ังด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การ

ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการ

พัฒนาอาชีพ โดยการน้อมน้าพระราชด้าริเกี่ยวกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ อันสามารถน้า

รายได้มาสู่ประชาชนอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

เป้าประสงค์ (4) 

เพื่อเสรมิสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถ

ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคณุภาพ ตลอดจนเปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้เขา้มามสี่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ

ตนเอง ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ (2) 

เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปราศจาก

มลภาวะ คุณภาพน้้า อากาศ เสยีงได้รับการจัดการ

แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและจริงจัง มีการ

บริหารจดัการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีได้รับการอนุรักษ์ ดูแล

ให้มีความยั่งยืน 

เป้าประสงค์ (3) 

เพื่อส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนยีม

ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นของต้าบลบ้านแก้ง 

ให้คงอยู่ตลอดจนสร้างจติส้านึกและความตระหนัก

ในคุณค่าการพัฒนาด้านคณุธรรมและจริยธรรมให้

เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนต้าบลบ้านแก้ง 

เป้าประสงค์ (5) 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี โดยเน้นการ

ประชาสัมพันธ์และการน้าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพ่ือ

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชน 
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แบบ ยท.01 

กลยุทธ ์(1) 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสรมิการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม ่

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิและการจดัสวสัดิการสังคม 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสรมิการบริการดา้นสาธารณสุข

และการเสริมสร้างสุขภาวะของ

ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

              สังคม และเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของ   

              ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา 

กลยุทธ ์(2) 

กลยุทธ์ที่ 1  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ

               และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างจิตสา้นึกและความตระหนักใน 

                การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

                สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3  จัดการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 

กลยุทธ์ที่ 4  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ 

                เสื่อมโทรม 

 

กลยุทธ ์(3) 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู  

                ขนบธรรมเนียมประเพณีและ  

                วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างจิตสา้นึกและความตระหนักถึง 

                คุณค่าและความส้าคญัของ 

                ศิลปวัฒนธรรมประจ้าถิ่น  

                ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและ 

                จริยธรรม 

 

กลยุทธ ์(4) 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ 

                บุคลากรของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3  การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 

               และกระบวนการประชาสังคม 

 

กลยุทธ ์(5) 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็น  

                ระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
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แบบ ยท.01 

 

แผนงาน 

แผนงาน 
บริหารงาน

ทั่วไป 
(1)+(4) 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

(1) 

แผนงาน 

การศึกษา 

(1) 

แผนงาน 

สาธารณสุข 

(1)+(2) 

แผนงาน 
สังคม

สงเคราะห ์
(1) 

แผนงาน 
เคหะและ

ชุมชน 
(1) 

แผนงาน 

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน 

(1) 

แผนงาน 

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

(3)+(5) แผนงาน

การเกษตร 

(1) 

แผนงาน 

งบกลาง 

(1) 

 

ผลผลิต/โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ (1)+(2)+(4) 

1. ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม ่

2. ส่งเสริมและการจดัสวสัดิการสังคม 

3. ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสขุและการ

เสรมิสร้างสุขภาวะของประชาชน 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

5.  เสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และ

เศรษฐกิจ 

6.  เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 

7.  ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ (2) 

1. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ         

และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

2. สร้างจิตส้านึกและความตระหนักใน 

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่           

เสื่อมโทรม 

 

ผลผลิต/โครงการ (3) 

1. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.  สร้างจิตส้านึกและความตระหนักถึง 

 คุณค่าและความส้าคญัของ 

 ศิลปวัฒนธรรมประจ้าถิ่น  

 ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและ 

จริยธรรม 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง พ.ศ.2561-2565 (ต่อ) 

 

แบบ ยท.01 

 

ผลผลิต/โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ (4) 

1.   พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ 

บุคลากรของท้องถิ่น 

2. พัฒนาระบบบริหารองค์กร 

3. การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 

 และกระบวนการประชาสังคม 

 

ผลผลิต/โครงการ (5) 

1.   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็น  

  ระบบ โดยบรูณาการทุกภาคส่วน 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategig map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.02 

 

วิสัยทัศน ์ ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบกฎหมาย โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ 
ยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม  ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพในการท างาน ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านแก้ง 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต (1) การพัฒนาการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (2) 

 

การส่งเสริมอนุรักษ์ และฟื้นฟู

ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรม ท้องถิ่น (3) 

 

การพัฒนาองค์กรและ

บุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร

จัดการที่ด ี(4) 

 

การส่งเสริมและ

พัฒนาการท่องเที่ยว (5) 

 

เป้าประสงค์ (1) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลบ้านแก้งให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โดยการพัฒนาระบบการศึกษา ระบบการสาธารณสุข การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ    

ผู้พิการ การสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ทั้งดา้น

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ ตลอดจนการ

พัฒนาอาชีพ โดยการน้อมน าพระราชด าริเกีย่วกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทฤษฎีใหม่ อันสามารถน ารายไดม้าสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เป้าประสงค์ (4) 

เพื่อเสรมิสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถให้บริการประชาชนได้อยา่งทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารจดัการท้องถิ่นของตนเอง ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ (2) 

เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลภาวะ คุณภาพน้ า อากาศ เสียง

ได้รับการจัดการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบและจริงจัง มีการบริหารจัดการขยะ

อย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีไดร้ับการอนุรักษ์ ดแูลให้มีความ

ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ (3) 

เพื่อส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนยีมประเพณี และ

วัฒนธรรมท้องถิ่นของต าบลบ้านแก้ง ให้คงอยู่ตลอดจนสร้างจิตส านกึ

และความตระหนักในคุณคา่การพฒันาด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้

เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนต าบลบ้านแก้ง 

เป้าประสงค์ (5) 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี โดย

เน้นการประชาสัมพันธ์และการน าเสนอข้อมูลใน

รูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้าง

รายได้ให้กับประชาชน 

 

 

เป้าประสงค์ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategig map) (ต่อ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.02 

กลยุทธ ์(1) 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสรมิการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม ่

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิและการจดัสวสัดิการสังคม 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสรมิการบริการดา้นสาธารณสุขและการ

เสรมิสร้างสุขภาวะของประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

              สังคม และเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของ   

              ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา 

กลยุทธ ์(2) 

กลยุทธ์ที่ 1  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ

               และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน 

                การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

                สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3  จัดการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 

กลยุทธ์ที่ 4  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ 

                เสื่อมโทรม 

 

กลยุทธ ์(3) 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู  

                ขนบธรรมเนียมประเพณีและ  

                วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักถึง 

                คุณค่าและความส าคญัของ 

                ศิลปวัฒนธรรมประจ าถิ่น  

                ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและ 

                จริยธรรม 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย (1) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ 
3. ด้านสังคม ได้แก่ การศึกษา,การกีฬาและ
นันทนาการ,การรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
 

ค่าเป้าหมาย (2) 

1. ระบบการก าจัดมลูฝอยมีมาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาล 
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงสภาพ
แบบยั่งยืน 

 

ค่าเป้าหมาย (3) 

1. ประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่นคงอยู่
สืบไป 
2. เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม  

 

ค่าเป้าหมาย (4) 

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และมี
ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นในระบบประชาธิปไตย 
2. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างท่ัวถึง 

 

ค่าเป้าหมาย (5) 

3. ประชาชนมีรายได้ทีเ่พิ่มขึ้นจากการส่งเสริมและ

พัฒนาการท่องเที่ยว 

 

 

กลยุทธ ์
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3.3 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategig map) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ ์(4) 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ 

                บุคลากรของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3  การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 

                และกระบวนการประชาสังคม 

 

กลยุทธ ์(5) 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็น  

                ระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 

 

 

แผนงาน 

แผนงาน 

บริหารงาน

ทั่วไป 

(1)+(4) 

แผนงาน 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

(1) 

แผนงาน 

การศึกษา 

(1) 

แผนงาน 

สาธารณสุข 

(1)+(2) 

แผนงาน 

สังคม

สงเคราะห ์

(1) 

แผนงาน 

เคหะและ

ชุมชน 

(1) 

แผนงาน 

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน 

(1) 

แผนงาน 

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

(3)+(5) 
แผนงาน

การเกษตร 

(1) 

แผนงาน 

งบกลาง 

(1) 

แบบ ยท.02 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 

ก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วย

สนับ 

สนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ส่งเสริมการค้าการ

ลงทุนและการ

ท่องเที่ยวใน

อุตสาหกรรมทีเ่ป็น

มิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

เสริมสร้างขีด

ความสามารถใน

กระบวนการผลิต

สินค้าและบริการ

ให้ได้

มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

เสริมสร้างระบบ

บริการสาธารณะ

ตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและมี

คุณภาพมาตรฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพัฒนาการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอ้ม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การพัฒนาองคก์ร

และบุคลากร

ภาครัฐสูก่าร

บริหารจัดการที่ด ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การส่งเสรมิและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพัฒนาการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอ้ม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การพัฒนาองคก์ร

และบุคลากร

ภาครัฐสูก่าร

บริหารจัดการที่ด ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การส่งเสรมิและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์  (1) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของ

ประชาชนในต าบลบ้านแก้งให้

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ โดยการ

พัฒนาระบบการศกึษา ระบบ

การสาธารณสขุ การดแูลเดก็ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การสร้างและ

ซ่อมบ ารุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางเศรษฐกิจ ทั้งด้าน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

การดแูลความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน ตลอดจนการ

พัฒนาอาชีพ โดยการนอ้มน า

พระราชด ารเิกี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ 

อันสามารถน ารายได้มาสู่

ประชาชนอย่างต่อเนือ่งและ

ย่ังยืน 

ตัวช้ีวัด (1) 

1.ร้อยละของประชาชนที่มี

คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น โดยการ

น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และทฤษฎีใหม่ มา

พัฒนาอาชีพและด ารงชีวติ 

2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการสร้าง

และซ่อมบ ารุงโครงสร้าง

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

3.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ

ประชาชนที่ได้รับการส่งเสรมิ

การจดัสวัสดกิารสังคม การ

สาธารณสขุ และการศึกษา 

4.ร้อยละที่ลดลงของจ านวน

อุบัติเหตุช่วงเทศกาลส าคัญ คดี

อาชญากรรมและคดียาเสพติด 

- 20 40 60 80 ปีละ 20% ยทุธศาสตร์ท่ี 1 

กลยุทธท์ี่ 1 ส่งเสริมการ

พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม ่

กลยุทธท์ี่ 2 ส่งเสริมและ

การจดัสวัสดกิารสังคม 

กลยุทธท์ี่ 3 ส่งเสริมส่งเสรมิ

การบรกิารด้านสาธารณสขุ

และการเสริมสร้างสุขภาวะ

ของประชาชน 

กลยุทธท์ี่ 4 พัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานทาง

เศรษฐกิจ 

กลยุทธท์ี่ 5 เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน  

สังคม และเศรษฐกจิ 

กลยุทธท์ี่ 6 เพิม่ศักยภาพ

และพัฒนาอาชีพของ 

ประชาชน 

กลยุทธท์ี่ 7 ส่งเสริมและ

พัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต/โครงการ (1) 

1. ส่งเสริมการ

พัฒนาเกษตรทฤษฎี

ใหม่ 

2. ส่งเสริมและการ

จัดสวัสดกิารสังคม 

3. ส่งเสริมการ

บริการด้านสาธารณสขุ

และการเสริมสร้างสุข

ภาวะของประชาชน 

4. พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

5. เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

สังคม และเศรษฐกจิ 

6.  เพิ่มศกัยภาพและ

พัฒนาอาชีพของ

ประชาชน 

7.  ส่งเสรมิและพฒันา

การศกึษา 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

กองการศกึษาฯ

กองสาธารณสขุฯ 

 

กองคลัง 

แบบ ยท.03 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 

ก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วย

สนับ 

สนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ส่งเสริมการค้าการ

ลงทุนและการ

ท่องเที่ยวใน

อุตสาหกรรมทีเ่ป็น

มิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

เสริมสร้างขีด

ความสามารถใน

กระบวนการผลิต

สินค้าและบริการ

ให้ได้

มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

เสริมสร้างระบบ

บริการสาธารณะ

ตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและมี

คุณภาพมาตรฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพัฒนาการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอ้ม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การพัฒนาองคก์ร

และบุคลากร

ภาครัฐสูก่าร

บริหารจัดการที่ด ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การส่งเสรมิและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพัฒนาการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอ้ม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การพัฒนาองคก์ร

และบุคลากร

ภาครัฐสูก่าร

บริหารจัดการที่ด ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การส่งเสรมิและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ (2) 

เพื่อให้ประชาชนอยู่ใน

สิ่งแวดลอ้มที่ปราศจาก

มลภาวะ คุณภาพน้ า อากาศ 

เสยีงได้รับการจัดการแก้ไข

ปัญหาอย่างเป็นระบบและ

จริงจัง มีการบริหารจัดการขยะ

อย่างมีประสทิธิภาพ 

ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่

ได้รับการอนรุักษ์ ดแูลให้มี

ความย่ังยืน 

 

เป้าประสงค์ (4) 

เพื่อเสริมสร้างระบบบริหาร

จัดการองคก์รที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถให้บรกิารประชาชนได้

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ตลอดจนเปิดโอกาสให้

ประชาชนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารจดัการทอ้งถิน่

ของตนเอง ตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด (2) 

1.ร้อยละที่ลดลงของ

สิ่งแวดลอ้มที่เป็นมลพิษ ทั้ง

คุณภาพน้ า อากาศ เสียง 

2.ร้อยละที่ลดลงของขยะใน

พื้นที ่

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด (4) 

1. ร้อยละของประชาชนที่

เข้าถึงบรกิารอย่างทัว่ถึง 

2.ร้อยละที่ลดลงของจ านวนข้อ

ร้องเรียนในการให้บรกิาร

สาธารณะ 

 

 

- 20 40 60 80 ปีละ 20% ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

กลยุทธท์ี่ 1  อนรุักษ์และ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน 

กลยุทธท์ี่ 2  สร้าง

จิตส านกึและความ

ตระหนกัในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอ้ม 

กลยุทธท์ี่ 3  จัดการขยะ

มูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

กลยุทธท์ี่ 4  ป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้มที ่

 เสื่อมโทรม 

 

ผลผลิต/โครงการ (2) 

1. อนรุักษ์และ

พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ         

และสิ่งแวดล้อมให้

ย่ังยืน 

2. สร้างจิตส านึก

และความตระหนักใน 

การรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

3. จัดการขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดลอ้มที่           

เสื่อมโทรม 

 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

กองการศกึษาฯ

กองสาธารณสขุฯ 

 

กองคลัง 

แบบ ยท.03 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 

ก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วย

สนับ 

สนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ส่งเสริมการค้าการ

ลงทุนและการ

ท่องเที่ยวใน

อุตสาหกรรมทีเ่ป็น

มิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

เสริมสร้างขีด

ความสามารถใน

กระบวนการผลิต

สินค้าและบริการ

ให้ได้

มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

เสริมสร้างระบบ

บริการสาธารณะ

ตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและมี

คุณภาพมาตรฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพัฒนาการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอ้ม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การพัฒนาองคก์ร

และบุคลากร

ภาครัฐสูก่าร

บริหารจัดการที่ด ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การส่งเสรมิและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพัฒนาการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดลอ้ม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การพัฒนาองคก์ร

และบุคลากร

ภาครัฐสูก่าร

บริหารจัดการที่ด ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การส่งเสรมิและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์  5 

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดสระบุรี โดยเน้นการ

ประชาสัมพนัธ์และการ

น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ 

เพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ 

สร้างรายได้ให้กับประชาชน 

 

ตัวช้ีวัด (5) 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จาก

การส่งเสรมิและพฒันาการ

ท่องเที่ยว 

- 20 40 60 80 ปีละ 20% ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

กลยุทธท์ี่ 1  พัฒนา

ศักยภาพและ

ประสิทธภิาพ 

บุคลากรของทอ้งถิน่ 

กลยุทธท์ี่ 2  พัฒนาระบบ

บริหารองคก์ร 

กลยุทธท์ี่ 3  การส่งเสรมิ

พัฒนาประชาธิปไตย 

และกระบวนการประชา

สังคม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

กลยุทธท์ี่ 1  พัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวอย่างเป็น  

ระบบ โดยบูรณาการทุก

ภาคส่วน 

 

 

 

ผลผลิต/โครงการ (4) 

1.   พัฒนาศกัยภาพ

และประสทิธิภาพ 

บุคลากรของทอ้งถิน่ 

2. พัฒนาระบบ

บริหารองคก์ร 

3. การส่งเสรมิพัฒนา

ประชาธิปไตย 

 และกระบวนการ

ประชาสังคม 

 

 

ผลผลิต/โครงการ (5) 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

อย่างเป็นระบบ โดย

บูรณาการทกุภาคส่วน 

 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

กองการศกึษาฯ

กองสาธารณสขุฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กองคลัง 

แบบ ยท.03 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 

ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 

ก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วย

สนับ 

สนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

เสริมสร้างความ

มั่นคงและสังคม

คุณภาพตามวิถีภมูิ

ปัญญาไทย 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การส่งเสรมิ

อนรุักษ์ และฟื้นฟู

ขนบธรรมเนียม

ประเพณแีละ

วัฒนธรรมทอ้งถิน่ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การส่งเสรมิ

อนรุักษ์ และฟื้นฟู

ขนบธรรมเนียม

ประเพณแีละ

วัฒนธรรมทอ้งถิน่ 

 

เป้าประสงค์ (3) 

เพื่อส่งเสริมศาสนา อนรุักษ์ 

ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี 

และวัฒนธรรมท้องถิ่นของ

ต าบลบ้านแก้ง ให้คงอยู่

ตลอดจนสร้างจิตส านึกและ

ความตระหนกัในคุณค่าการ

พัฒนาด้านคณุธรรมและ

จริยธรรมให้เกิดขึน้ในหมู่

ประชาชนต าบลบ้านแก้ง 

 

ร้อยละของประชาชนที่อนุรกัษ์

ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 

ส่งเสริมศาสนา คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

- 20 40 60 80 ปีละ 20% กลยุทธท์ี่ 1  ส่งเสรมิ

อนรุักษ์และฟื้นฟู  

ขนบธรรมเนียมประเพณี

และ วฒันธรรมทอ้งถิน่ 

กลยุทธท์ี่ 2  สร้าง

จิตส านกึและความ

ตระหนกัถึงคุณค่าและ

ความส าคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมประจ าถิ่น  

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ท้องถิ่น 

กลยุทธท์ี่ 3  ส่งเสรมิ

ศาสนา พัฒนาคุณธรรม

และจริยธรรม 

 

ผลผลิต/โครงการ  

1. ส่งเสริมอนรุกัษ์และ

ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม

ประเพณแีละ

วัฒนธรรมทอ้งถิน่ 

2.  สร้างจิตส านกึและ

ความตระหนกัถึง 

 คุณค่าและ

ความส าคัญของ 

 ศิลปวัฒนธรรม

ประจ าถิน่  

 ขนบธรรมเนียม

ประเพณที้องถิ่น 

3. ส่งเสริมศาสนา 

พัฒนาคุณธรรมและ 

จริยธรรม 

 

กองการศกึษา

ฯ 

ส านัก

ปลัด 

กองคลัง 

 

 

แบบ ยท.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) 

ของ องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี

 
ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปสู่การปฏิบัติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) 

ของ องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี
------------------------------------------------- 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

1 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงาน 

บริหารงานทั่วไป 

ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองคลัง 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงาน 

การรักษาความสงบ

ภายใน 

ส านักปลัด กองคลัง 

ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

แผนงาน 

การศึกษา 

กองการศึกษาฯ กองคลัง 

ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

แผนงาน 

สังคมสงเคราะห์ 

ส านักปลัด กองคลัง 

ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

แผนงาน 

เคหะและชุมชน 

กองช่าง กองคลัง 

ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

แผนงาน

สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ กองคลัง 

ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

แผนงาน 

สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

ส านักปลัด 

 

กองคลัง 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

  ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด, 

กองสาธารณสุขฯ 

กองคลัง 

  ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 

 

ส านักปลัด กองคลัง 

2 การพัฒนาการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

แผนงาน

สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ กองคลัง 

3 การส่งเสริมอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรม 

ท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ กองคลัง 

4 การพัฒนาองค์กรและ

บุคลากรภาครัฐสู่การ

บริหารจัดการที่ดี 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

ส านักปลัด กองคลัง 

5 การส่งเสริมและ

พัฒนาการท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ กองคลัง 

 



ยทุธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 23 4,495,000 20 1,365,000 20 1,365,000 63 7,225,000

1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 13 2,200,000 12 1,650,000 12 1,650,000 37 5,500,000

1.3  แผนงานการศึกษา 0 0 1 150,000 19 3,648,000 16 2,750,000 15 3,200,000 51 9,748,000

1.4  แผนงานสาธารณสุข 0 0 4 100,000 23 3,190,000 20 2,730,000 20 2,730,000 67 8,750,000

1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 5 440,000 5 440,000 6 5,440,000 16 6,320,000

1.6  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 137 129,810,000 92 126,010,000 85 107,870,000 314 363,690,000

1.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 9 900,000 9 900,000 9 900,000 27 2,700,000

1.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

      นันทนาการ

1.9  แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 6 500,000 6 500,000 6 500,000 18 1,500,000

1.10 แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 2 3,300,000 2 3,300,000 2 3,300,000 6 9,900,000

รวม 0 0 5 250,000 244 152,003,000 189 143,165,000 182 130,475,000 620 425,893,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี

ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  5  ปีป ี 2565

21 10,560,0000 0 0 0 7 7 73,520,000 3,520,0003,520,000

ผ.01

หนา้ที่ 85



ยทุธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - 3 140,000 3 140,000 3 140,000 9 420,000

2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - -

2.3  แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - -

2.4  แผนงานสาธารณสุข - - - - 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - -

2.6  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - -

2.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - -

2.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

      นันทนาการ

2.9  แผนงานการเกษตร - - - - 3 200,000 3 200,000 3 200,000 9 600,000

2.10  แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - -

รวม 0 0 0 0 7 390,000 7 390,000 7 390,000 21 1,170,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี

ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  5  ปี

- - -

ป ี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

- - - - - - - - -

ผ.01ผ.01

หนา้ที่ 86



ยทุธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรม

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - 6 200,000 6 200,000 6 200,000 18 600,000

3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - -

3.3  แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - -

3.4  แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - -

3.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - -

3.6  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - -

3.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - -

2.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

      นันทนาการ

3.9  แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - -

3.10  แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - -

รวม 0 0 0 0 16 590,000 16 200,000 16 200,000 48 1,770,000

รวม  5  ปีป ี 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี

ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2564

390,000

ป ี 2565

- - - - 10 390,000 10 390,000 10 30 1,170,000

ผ.01

หนา้ที่ 87



ยทุธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบคุลากร

ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - 19 2,470,000 19 2,470,000 19 2,470,000 57 7,410,000

4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - -

4.3  แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - -

4.4  แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - -

4.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - -

4.6  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - -

4.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - -

4.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

      นันทนาการ

4.9  แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - -

4.10  แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - -

รวม 0 0 0 0 19 2,470,000 19 2,470,000 19 2,470,000 57 7,410,000

ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  5  ปีป ี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี

ป ี 2561

- - - - - - - - - - - -

ผ.01

หนา้ที่ 88



ยทุธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการ

ท่องเที่ยว

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - 2 80,000 2 80,000 2 80,000 6 240,000

5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - -

5.3  แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - -

5.4  แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - -

5.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - -

5.6  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - -

5.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - -

5.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

      นันทนาการ

5.9  แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - -

5.10  แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - -

รวม 0 0 0 0 2 80,000 2 80,000 2 80,000 6 240,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี

ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  5  ปีป ี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

- - - - - -- - - - - -

ผ.01

หนา้ที่ 89



แผนงานการเกษตร 
กลยทุธ์การพัฒนาสง่เสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎใีหม่

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภยั เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรใช้ จัดกจิกรรมส่งเสริมการปลูก - - 80,000 80,000 80,000 เกษตรกรที่เข้ารับ ประชาชนมสุีขภาพ ส านกัปลัด

จากสารพษิโดยใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอนิทรีย์ ชีวภาพ ผักใหแ้กเ่กษตรกรต าบล การอบรมร้อยละ60 ร่างกายที่แข็งแรง

ในการท าการเกษตร บา้นแกง้ ทั้ง 8 หมู่บา้น ใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ชีวภาพ

จ านวน 1 คร้ังต่อปี ในการปลูกผัก

2 โครงการสนบัสนนุการรวมกลุ่มท าปุ๋ย เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรใช้ จัดฝึกอบรมสร้างเสริม - - 80,000 80,000 80,000 เกษตรกรที่เข้ารับ เกษตรกรสามารถ ส านกัปลัด

อนิทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอนิทรีย์ในการท า ความรู้ใหก้บัและส่งเสริม การอบรมร้อยละ60 พึ่งตนเอง/มรีายได้

การเกษตร เกษตรกรต าบลบา้นแกง้ ท าปุ๋ยอนิทรีย์ชีวภาพ เพยีงพอต่อการ

ทั้ง 8 หมู่บา้น เปน็อาชีพเสริม ด ารงชีวิต

จ านวน 1 คร้ังต่อปี

3 โครงการพฒันาเกษตรกรตามแนว เพื่อสนบัสนนุเกษตรกรใหม้ี จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ - - 200,000 200,000 200,000 เกษตรกรที่เข้ารับ เกษตรกรสามารถ ส านกัปลัด

ทางทฤษฎใีหม่ ความพร้อมและศักยภาพใน พฒันาการเกษตรให้ การอบรมร้อยละ60 พึ่งตนเอง/มรีายได้

การพฒันาการเกษตรตาม แกเ่กษตรกรต าบลบา้นแกง้ มคีวามรู้และด ารงตน เพยีงพอต่อการ

กลยุทธ์ทฤษฎใีหม่ ทั้ง 8 หมู่บา้น ตามกลยุทธ์ ด ารงชีวิต

จ านวน 1 คร้ังต่อปี ทฤษฎใีหม่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลบา้นแก้ง  อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จงัหวัดสระบรุี

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หน้าที ่90



แผนงานการเกษตร 

กลยทุธ์การพัฒนาสง่เสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎใีหม่

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสืบสานแนวทางพระราชด าริ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน จัดกจิกรรมการสืบสาน - - 80,000 80,000 80,000 ประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชนที่เข้าร่วม ส านกัปลัด

น าแนวทางพระราชด าริ นอ้มน าแนวทางพระราชด าริ กจิกรรม กจิกรรม

มาปรับใช้ในการด าเนนิ โดยการฝึกอบรม,ศึกษาดูงาน ได้นอ้มน าแนวทาง ได้นอ้มน าแนวทาง

ชีวิต พระราชด าริมา พระราชด าริมา

ปรับใช้ ปรับใช้

5 โครงการส่งเสริมกจิกรรมด้านเศรษฐกจิ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน จัดกจิกรรมส่งเสริม - - 30,000 30,000 30,000 หมู่บา้นเศรษฐกจิ หมู่บา้นเศรษฐกจิ ส านกัปลัด

พอเพยีงตามแนวพระราชด าริ น าแนวทางพระราชด าริ สนบัสนนุการด าเนนิงาน พอเพยีงต้นแบบ พอเพยีงต้นแบบ

มาปรับใช้ในการด าเนนิ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มคีวามพร้อมในการ มคีวามพร้อมในการ

ชีวิต ต้นแบบ ด าเนนิงานกจิกรรม ด าเนนิงานกจิกรรม
มากขึ้น มากขึ้น

6 โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่อง เพื่อสนองพระราชด าริใน จัดกจิกรรมต่างๆ ดังนี้ - - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ60 สนองพระราชด าริใน ส านกัปลัด

มาจากพระราชด าริ โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชื 1.ปกปักพันธุกรรมพืช มจีิตส านกึในการ โครงการอนุรักษ์

อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 2.ปลูกรักษาพันธุกรรมพืข อนรัุกษพ์นัธุกรรมพชื พันธุกรรมพืชอันเนื่อง

3.สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ มาจากพระราชด าริ

พันธุกรรมพืช

รวม            6           โครงการ - - -

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หน้าที ่91



แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 
กลยทุธ์การพัฒนาสง่เสริมและการจดัสวัสดกิารสงัคม

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแบง่ปนัน้ าใจแกน่อ้งผู้ยากไร้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา มอบทนุการศึกษาส าหรับ - - 50,000 50,000 50,000 เด็กผู้ยากไร้ เด็กนกัเรียนที่ขาด ส านกัปลัด

ต าบลบา้นแกง้ ความเดือดร้อนใหก้บัเด็ก เด็กที่ยากจนในต าบลบ้านแก้ง ร้อย 20 ได้รับ แคลนในพื้นที่มโีอกาส

ที่ยากจน ที่ได้รับการคัดเลือก การช่วยเหลือ ทางการศึกษามากขี้น

2 โครงการ 3 วัย สานสัมพนัธ์ครอบครัว เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา ส่งเสริมสวัสดิการ - - 10,000 10,000 10,000 ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ยากไร้ ส านกัปลัด

ความเดือดร้อนใหก้บัเด็ก ใหแ้กผู้่สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ยากไร้  ในพื้นที่ ในต าบลบา้นแกง้

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้ ในต าบลบา้นแกง้ ร้อยละ 50 สามารถช่วยเหลือ

ได้รับการช่วยเหลือ ตนเองได้มากขึ้น

3 โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพช่วยเหลือ เพื่อใหผู้้สูงอายุ ผู้พกิาร จัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิภาพ - - 80,000 80,000 80,000 ผู้พกิาร  ผู้พกิาร ส านกัปลัด

ผู้พกิารต าบลบา้นแกง้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ใหแ้กผู้่พกิารต าบลบา้นแกง้ ร้อยละ 70 ได้รับ สามารถช่วยเหลือ

และได้รับความสะดวก การช่วยเหลือด้าน ตนเอง

มากยิ่งขึ้น สวัสดิภาพ

4 โครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อใหค้วามช่วยเหลือแก่ กอ่สร้างบา้นที่อยู่อาศัย - - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ 80 มคีวามเปน็อยู่ในการด ารง ส านกัปลัด

ใหแ้กป่ระชาชนและผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้ต าบลบา้นแกง้ มคีวามเปน็อยู่ที่ดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น

ต าบลบา้นแกง้

5 โครงการสานสัมพนัธ์ สานสายใย เพื่อส่งเสริมการท าการ จดักิจกรรม/อบรมพัฒนาคุณภาพ - - 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม ผู้สูงอายุได้รับการ ส านกัปลัด

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร จัดกจิกรรมพฒันาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุต าบลบา้นแกง้ โครงการร้อยละ 80 ดูแล/ช่วยเหลือ

ความเปน็อยู่ของผู้สูงอายุ มีความรู้ในการพัฒนา

ในต าบลบา้นแกง้ คุณภาพชีวิตมากขึ้น

6 โครงการกอ่สร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการศึกษา ผู้สูงอายุได้รับความรู้ - - - - 5,000,000 ผู้สูงอายุจบการศึกษา มีผู้สูงอายุสนใจเข้าร่วมการ ส านกัปลัด

และได้ใช้เวลาว่างร่วมกนั จากการได้รับการศึกษา จากโรงเรียนผู้สูงอายุ ศึกษาเล่าเรียนและได้ใช้

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  สง่เสริมความมั่นคงและสงัคมคุณภาพตามวิถีภมูปิญัญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ผ.02

หน้าที ่92



แผนงานงบกลาง

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพใหแ้กผู้่ปว่ย เพื่อใหค้วามช่วยเหลือผู้ปว่ย ผู้ปว่ยโรคเอดส์ต าบล - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผู้ปว่ยโรคเอดส์ ผู้สูง ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้สูงอายุ ส านกัปลัด

โรคเอดส์  ผู้สูงอายุและคนพกิาร เอดส์ด้านการครองชีพ  บา้นแกง้ อายุและคนพกิาร และคนพกิารรับการ

ร้อยละ 100 ได้รับ ดูแลและมคุีณภาพ

การช่วยเหลือ ชีวิตที่ดีขึ้น

2 โครงการช่วยเหลือภยัพบิติั/ภยัธรรมชาติ/เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา สงเคราะห์/ใหค้วามช่วย - - 300,000 300,000 300,000 ประชาชน เพื่อช่วยเหลือและ ส านกัปลัด

สาธารณภยัต่างๆในต าบลบา้นแกง้ ความเดือดร้อนใหก้บัผู้ที่ เหลือในกรณีต่างๆ เช่น ในพื้นที่ร้อยละ 100 ชดเชยได้ทนัทว่งที

ประสบภยัในพื้นที่ น้ าทว่ม,ภยัแล้ง, เพล้ีย ที่ประสบเหตุได้รับ

ต าบลบา้นแกง้  กระโดดฯลฯ แกป่ระชาชน การช่วยเหลือ

ภายในต าบลบา้นแกง้

รวม              2         โครงการ - 0 0 ###### ###### ###### - -

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

       กลยทุธ์การพัฒนาสง่เสริมและการจดัสวัสดกิารสงัคม

ผ.02

หน้าที ่93



แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงหอ้งสุขาบริเวณ เพื่อใหป้ระชาชนที่มาติดต่อ ปรับปรุงหอ้งสุขา - - 50,000 40,000 40,000 ประชาชนและพนักงาน มหีอ้งน้ าที่เหมาะสม ส านกัปลัด

ที่ท าการ อบต.บา้นแกง้ ราชการได้รับความสะดวก ร้อยละ 90ได้รับความ ส าหรับประชาชนที่

และมหีอ้งสุขาเพยีงพอ สะดวกเพิม่ขึ้น เข้ามาติดต่อราชการ

2 โครงการปรับปรุงที่ท าการ เพื่อใช้ในการรับรองการ ปรับปรุงต่อเติมที่ท าการ - - 2,100,000 - - มีสถานที่ส าหรับรองรับ มีสถานที่ส าหรับรองรับ ส านกัปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแกง้ ติดต่อราชการของประชาชน อบต.บา้นแกง้ ประชาชนและการปฏบิัติงาน ประชาชนและการปฏิบัติงาน

ของเจา้หน้าที่เพิม่มากขึ้น ของเจา้หน้าที่เพิม่มากขึ้น

3 โครงการปรับปรุงทาสีอาคารที่ท าการ เพื่อปรับปรุงอาคาร อาคารที่ท าการ - - 200,000 200,000 200,000 อาคารมภีาพลักษณ์ที่ ปรับปรุงอาคารที่ท าการ ส านกัปลัด

อบต.บา้นแกง้ ที่ท าการ อบตงบา้นแกง้ บา้นแกง้ สวยงามและส่งเสริม อบต.บ้านแก้ง  ให้สวยงาม

ใหส้วยงามและส่งเสริม บรรยากาศในการ เหมาะสมและพร้อมรับ

บรรยากาศในการเรียนรู้ ปฏบิติังาน ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

4 โครงการติดต้ังเหล็กดัดหอ้งท างาน เพื่อความปลอดภยัต่อ ติดต้ังเหล็กดัดหอ้งท างาน - - 50,000 50,000 50,000 ทรัพย์สิน เอกสารของ มคีวามปลอดภยัใน ส านกัปลัด

ทรัพย์สินของอบต.บา้นแกง้ อบต.ปลอดภัยมากขึ้น ทรัพย์สินมากขึ้น

5 โครงการปรับปรุง/เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ระบบกระจายเสียงอตัโนมติั - - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนรับรู้ข้อมลู ส านกัปลัด

ระบบกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร้สาย กระจายข้อมลูข่าวสาร ชนดิไร้สาย ได้รับข้อมลูข่าวสาร ข่าวสารที่ทนัสมยั

พร้อมติดต้ังภายในต าบลบา้นแกง้ อย่างทั่วถึง รับรู้ข้อมลูข่าวสารมากขึ้น

6 โครงการกอ่สร้างปา้ยที่ท าการองค์การ เพื่อใหป้ระชาชนผู้มาติดต่อ ปา้ยที่ท าการ อบต.บา้นแกง้ - - 60,000 60,000 60,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความ ส านกัปลัด

บริหารส่วนต าบลบา้นแกง้ ราชการสะดวกมากขึ้น  จ านวน 1 อนั ได้รับความสะดวก สะดวกในการติดต่อ

มากขึ้น ราชการมากขึ้น

       กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม
ผ.02

หน้าที ่94



แผนงานบริหารงานทั่วไป

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการติดต้ังโครงเหล็กส าหรับติดป้าย เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์ โครงเหล็กส าหรับติดต้ัง - - 40,000 40,000 40,000 ประชาชนร้อยละ 80 มสีถานที่ใช้ในการ ส านกัปลัด

ประชาสัมพนัธ์ต าบลบา้นแกง้ ข่าวสารของอบต. ปา้ยประชาสัมพนัธ์ ได้รับข่าวสารเพิ่มขึ้น ติดปา้ยประชาสัมพนัธ์

8 โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบที่ท าการ เพื่อความปลอดภยั กอ่สร้างร้ัวรอบ - - 100,000 100,000 100,000 พนกังาน อบต. และ มคีวามปลอดภยัและ ส านกัปลัด

อบต. บา้นแกง้ ของสถานที่ราชการ ที่ท าการอบต.บา้นแกง้ ประชาชน ร้อยละ 80 เปน็ระเบยีบมากขึ้น

ได้รับความปลอดภัยขึ้น

9 โครงการต่อเติมโรงจอดรถ เพื่อใช้ในการจัดกจิกรรมต่างๆ ต่อเติมโรงจอดรถ - - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80 มสีถานที่ส าหรับจอดรถ ส านกัปลัด

อบต.บา้นแกง้ และใช้ส าหรับจอดรถพนักงาน มคีวามสะดวกต่อการ และกจิกรรมมากขึ้น
ผู้มาติดต่อราชการ มาติดต่อราชการ

10 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ เพื่อใช้ในการจัดกจิกรรมต่างๆ โรงจอดรถ - - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 มสีถานที่ส าหรับจอดรถ ส านกัปลัด

อบต.บา้นแกง้ และใช้ส าหรับจอดรถพนักงาน มคีวามสะดวกต่อการ และกจิกรรมมากขึ้น
ผู้มาติดต่อราชการ มาติดต่อราชการ

11 โครงการเปล่ียนหลังคาส านักงาน เพื่อปรับปรุงภมูทิศันใ์ห้ ปรับปรุงภมูทิศัน์ - - 300,000 300,000 300,000 ภมูทิศันข์องอาคาร อาคารส านกังาน ส านกัปลัด

พร้อมทาสีอาคาร ดูสวยงาม อาคารส านกังาน สนง.อบต.บา้นแกง้ อบต.บา้นแกง้

อบต.บา้นแกง้ มคีวามสวยงาม มีความสวยงาม
12 โครงการปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ เพื่อปรับปรุงภมูทิศันใ์ห้ ปรับปรุงภมูทิศันร์อบที่ท าการ - - 80,000 60,000 60,000 บริเวณรอบ อบต. ประชาชนตระหนักถึงการ ส านกัปลัด

 ที่ท าการอบต.บา้นแกง้ ดูสวยงาม และซุ้มเฉลิมพระเกยีรติหนา้ มบีรรยากาสที่ดี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

หนา้ที่ท าการอบต.บา้นแกง้

รวม             10         โครงการ - 3,910,000 800,000 800,000 - -

งบประมาณและที่ผ่านมา

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม ผ.02

หน้าที ่95



แผนงานบริหารงานทั่วไป

กลยทุธ์การพัฒนา เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชพีของประชาชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมพฒันากลุ่มอาชีพ จัดกจิกรรมพฒันากลุ่มอาชีพ - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนมอีาชีพที่มั่นคง ส านกัปลัด

ต่างๆ ในต าบลบา้นแกง้ สนบัสนนุการใช้ภมูิ ในต าบลบา้นแกง้ทกุหมู่บา้น ร้อยละ 80 มีความรู้ และมรีายได้เพิ่มมากขึ้น

ปญัญาทอ้งถิ่น พัฒนาอาชีพของตนให้มี

รายได้เพิ่มมากขึ้น

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพใหก้บัผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมพฒันากลุ่มอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพสร้างเสริม - - 80,000 80,000 80,000 ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนมอีาชีพที่มั่นคง ส านกัปลัด

และผู้พกิารต าบลบา้นแกง้ ที่สอดคล้องกบับริบทของ รายได้ใหก้บัผู้พกิาร ร้อยละ 80 มีความรู้ และมรีายได้เพิ่มมากขึ้น

ชุมขนสนบัสนนุการใช้ภมูิ และผู้สูงอายุต าบลบา้นแกง้ และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ปญัญาทอ้งถิ่น

3 โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพระยะส้ันใหแ้ก่ เพื่อสนบัสนนุ ส่งเสริม จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ - - 80,000 80,000 80,000 ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนมคีวาม ส านกัปลัด

ประชาชนต าบลบา้นแกง้ จัดฝึกอบรมเพิ่มทกัษะ ระยะส้ันให้แก่ประชาชน ร้อยละ 80 มีความรู้ รู้และความสามารถ

พฒันาศักยภาพใหแ้ก่ ต.บ้านแก้งเช่น นวดแผนไทย และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนต าบลบา้นแกง้ ท าดอกไม้จันทน์  ถักตะกร้า ฯ

4 โครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงไก่ เพื่อส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้อง เสริมอาชีพและสร้างรายได้ - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนมอีาชีพที่มั่นคง ส านกัปลัด

กบับริบทของชุมขน ร้อยละ 80 มีความรู้ และมรีายได้เพิ่มมากขึ้น

และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

-

รวม              4         โครงการ - 0 0 260,000 260,000 260,000 - -

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผ.02

หน้าที ่96



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิภายใน ประชาชนมีความปลอดภัย ติดต้ังกล้องวงจรปดิภายใน - - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนในพื้นที่ ส านกัปลัด

ต าบลบา้นแกง้  (เพิ่มเติม) ในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ต าบลบา้นแกง้ที่มคีวามเส่ียง มีความปลอดภัยในชีวิต มคีวามปลอดภยั

และทรัพย์สินมากขึ้น ในชีวิตและทรัพย์สิน

2 โครงการติดต้ังไฟกระพริบบริเวณทาง ประชาชนมคีวามปลอดภยั พืน้ที่ที่มีความเส่ียงในการสัญจร - - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนในพื้นที่ ส านกัปลัด

แยกต่างๆภายในต าบลบา้นแกง้ ในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ทางโค้ง ทางแยก  ต่างๆ มคีวามปลอดภยั มคีวามปลอดภยั

ในต าบลบา้นแกง้ ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

ในการสัญจรมากขึ้น

3 โครงการปรับปรุงและติดต้ังเพิ่มเติมไฟรายประชาชนมคีวามปลอดภยั ปรับปรุงคุณภาพ/ขยายเขต/ - - 80,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนในพื้นที่ ส านกัปลัด

ทางสาธารณะภายในเขต ในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ปรับระดับไฟรายทางสาธารณะ มคีวามปลอดภยั มคีวามปลอดภยั

ต าบลบา้นแกง้ ทุกเส้นทางภายในเขตต าบลบ้านแกง้ ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

ในการสัญจรมากขึ้น

4 โครงการติดต้ังป้ายจราจรและสัญญาณ ประชาชนมคีวามปลอดภยั ปา้ยจราจรและ - - 50,000 40,000 40,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนในพื้นที่ ส านกัปลัด

ไฟจราจรบริเวณทางแยกต่างๆ สถานที่ ในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น สัญญาณไฟจราจร มคีวามปลอดภยั มคีวามปลอดภยั

ราชการและทางเข้าหมู่บ้านริม ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

ถนนอดิเรกสาร ในการสัญจรมากขึ้น

5 โครงการติดต้ังกระจกระวังทางโค้ง เพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการ กระจกระวังทางโค้ง/ทกุแยก - - 50,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมคีวาม ส านกัปลัด

และแยกต่างๆภายในต าบลบา้นแกง้ คมนาคมที่สะดวก ภายในเขตต าบลบา้นแกง้ มคีวามปลอดภยัใน ปลอดภยัในการ

ต้ังแต่หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 8 การสัญจร มภีาพลักษณ์ที่ดี

6 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภยั กล้องวงจรปดิ - - 300,000 - - ประชาชนได้รับความ ประชาชนมีความดูแล ส านกัปลัด

ภายในหมู่ที่ 2 บริเวณบา้น ภายในหมู่บา้นหมู่ที่ 2 จ านวน 2 จุด ปลอดภัยในการด าเนิน ความปลอยภยัในการ

นายสมาน มาลา ชิวิตเพิ่มมากขึ้น ด าเนนิชีวิตเพิ่มมากขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผ.02

หน้าที ่97



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

กลยทุธ์การพัฒนา เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน สงัคม และเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดต้ังจุดบริการประชาชน เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุ/อบุติัภยั ต้ังจุดบริการประชาชน - - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนทีสั่ญจรไปมา ประชาชนมคีวาม ส านกัปลัด

ในช่วงเทศกาลปใีหม่ ในการเดินทางเทศกาลปใีหม่ จ านวน 1 คร้ังต่อปี ร้อยละ 80 ได้รับ ปลอดภยัมากขึ้น

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

2 โครงการจัดต้ังจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัย ต้ังจุดบริการประชาชน - - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนที่สัญจรไปมา ประชาชนมคีวาม ส านกัปลัด

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในการเดินทาง จ านวน 1 คร้ังต่อปี ร้อยละ 80 ได้รับ ปลอดภยัมากขึ้น

เทศกาลสงกรานต์ ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

3 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ - - 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมีความเข้าใจ ประชาชนมคีวามเข้าใจ ส านกัปลัด

อัคคีภัยในสถานศึกษาและ เข้าใจในการปอ้งกนัและ ด้านการปอ้งกนัและระงับ ในการป้องกันและ ในการปอ้งกนัและระงับ

สถานประกอบการภายในต าบลบ้านแก้ง ระงับอคัคีภยัมากขึ้น อคัคีภยั จ านวน 1 คร้ังต่อปี ระงับอัคคีภัยมากขึ้น อคัคีภยัมากขึ้น

4 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อเป็นการฝึกทบทวนความรู้ จดัฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ังต่อปี - - 100,000 100,000 100,000 อปพร.ร้อยละ 80 สมาชิก อปพร.มคีวามรู้ ส านกัปลัด

อบต.บา้นแกง้ ในการป้องกันภัยให้กับสมาชิก จ านวนประมาณ 50 คน มคีวามรู้ในการ ในการเตรียมความพร้อม

อปพร. ปฏบิติัหนา้ที่เพิ่มขึ้น ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

5 โครงการฝึกอบรมแผนปอ้งกนัและบรรเทาเพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ - - 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมีความเข้าใจ ประชาชนมคีวามเข้าใจ ส านกัปลัด

สาธารณภยัองค์การบริหารส่วนต าบล เข้าใจในการปอ้งกนัและ ด้านการปอ้งกนัและระงับ ในการป้องกันและ ในการปอ้งกนัและระงับ

บา้นแกง้ ระงับอคัคีภยัมากขึ้น อคัคีภยั จ านวน 1 คร้ังต่อปี ระงับอัคคีภัยมากขึ้น อคัคีภยัมากขึ้น

ผ.02

หน้าที ่98



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

กลยทุธ์การพัฒนา เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน สงัคม และเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม เพื่อช่วยเหลือประชาชน จัดต้ังทมีช่วยเหลือประชาชน - - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ ส านกัปลัด

อ านาจหนา้ที่ด้านสาธารณภยั ที่ประสบเหตุภยัพบิติั ที่ได้ประสบภยัพบิติั การช่วยเหลือ การช่วยเหลือจากกรณี

ทางธรรมชาติ อย่างถูกต้องเหมาะสม ประสบภัยพิบัติ

7 โครงการสตรียุคใหมใ่ส่ใจสุขภาพ เพื่อให้สตรี มีความรู้ จัดอบรมใหค้วามรู้ - - 150,000 150,000 150,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ ส านกัปลัด

ความเข้าใจ และดูแลสุขภาพ ความเข้าใจแกส่ตรี ความรู้ในการดูแล ความรู้ในการดูแล

อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ในการดูแลสุขภาพ สุขภาพอย่างถูกต้อง สุขภาพอย่างถูกต้อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผ.02

หน้าที ่99



แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน สงัคม และเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมฟื้นฟคูวามรู้และพฒันา เพื่อเสริมสร้างให ้อสม. จัดฝึกอบรมและศึกษา - - 200,000 200,000 200,000 อสม.ที่เข้ารับการฝึก อสม.มวีิสัยทศันก์าร ส านกัปลัด

ศักยภาพ อสม.ต าบลบา้นแกง้ มศัีกยภาพที่จะดูแลและ ดูงานจ านวน 1 คร้ังต่อปี อบรมร้อยละ 80 มี พฒันา ที่กว้างไกล
ถ่ายทอดความรู้ไปยังหลัง ความรู้เพิ่มมากขึ้นใน มากขึ้น ปฏิบัติงานมากขึ้น

คาเรือนที่รับผิดชอบ การดูแลประชาชนต่อ

หลังคาเรือนที่รับผิดชอบ

2 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทกัษะ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน - - 200,000 200,000 200,000 สตรีที่เข้ารับการฝึก กลุ่มสตรีมวีิสัยทศันก์าร ส านกัปลัด

กลุ่มสตรีต าบลบา้นแกง้ และเพิ่มขีดความสามารถ จ านวน 1 คร้ังต่อปี อบรมร้อยละ 80 มคีวามรู้ พฒันาที่กว้างไกลมาก

ต่อการพฒันาสตรีและเปน็

ต้น
มีขีดความสามารถใน ขึ้นปฏบิติังานมากขึ้น

แบบในการพฒันาตน การพัฒนาตนเอง

3 โครงการบริหารจัดการ/ด าเนนิการ เพื่อเปน็ศูนย์ประสานงาน ด าเนินการร่วมกับ ศตส. - - 100,000 100,000 100,000 ปญัหายาเสพติดใน ปญัหายาเสพติดในพื้นที่ ส านกัปลัด

ศูนย์ปฏบิติัการพลังแผ่นดิน เกี่ยวกบัการด าเนนิงาน จังหวัดและ ศตส.อ าเภอ พื้นที่ได้รับการแกไ้ข ได้รับการแกไ้ขใหห้มดไป

เอาชนะยาเสพติด อบต.บา้นแกง้ และการปอ้งกนัแกไ้ขปญัหา พร้อมหน่วยงานที่เกียวข้อง และลดลงร้อยละ 50

ยาเสพติดต าบลบา้นแกง้ ในพื้นที่ในการด าเนินการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดตามกลยทุธ์ของรัฐ

4 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง/ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ - - 50,000 50,000 50,000 เยาวชนที่เข้ารับการ เด็กและเยาวชนมคีวามรู้ ส านกัปลัด

แกไ้ข/ปอ้งกนัปญัหายาเสพติดแก่ ความรู้ใหเ้ทา่ทนักบั เกี่ยวกับยาเสพติด อบรมร้อยละ 80 เพิ่มขึ้นในการปอ้งกนั

เยาวชนต าบลบา้นแกง้ สถานการณ์ยาเสพติด จ านวน 1 คร้ังต่อปี  รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ ยาเสพติด

ยาเสพติดและสามารถ

ป้องกันตนเองได้

งบประมาณและที่ผ่านมา

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ผ.02

หน้าที ่100



แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน สงัคม และเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการคนไทยใจอาสา เพื่อกระตุ้นเตือนสร้าง จัดกจิกรรมรณรงค์คนไทย - - 50,000 50,000 50,000 เยาวชนที่เข้าร่วม เด็กและเยาวชนเกดิเวที ส านกัปลัด

จิตส านกึของเด็กและ ใจอาสาจ านวน 1 คร้ังต่อปี โครงการร้อยละ 80 แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน

เยาวชนใหม้คีวามต่ืนตัว มจีิตส านกึในการ การช่วยเหลือสังคม

ช่วยเหลือสังคมมากขึ้น รูปแบบต่างๆ

6 โครงการบริหารจัดการ/ด าเนนิการศูนย์ เพื่อเปน็ศูนย์ประสานงาน ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรม - - 100,000 100,000 100,000 ศูนย์ปรองดอง ลดระดับความรุนแรง ส านกัปลัด

ปรองดองสมานฉันทร์ะดับทอ้งถิ่น เกี่ยวกบัการด าเนนิงานศูนย์ ในการสร้างความปรองดอง สมานฉันทฯ์ ความขัดแย้งในพื้นที่

ปรองดองสมานฉันท ์ปกปอ้ง สมานฉันท์ความสามัคคี สามารถด าเนนิการ

สถาบนัส าคัญของชาติ ความ ของประชาชนในพื้นที่ แกไ้ขปญัหาใหก้บั

สามคัคีของประชาชน ประชาชนในพื้นที่ได้

7 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ พฒันา อบรมพฒันาศักยภาพ - - 50,000 50,000 50,000 สมาชิกศูนย์พฒันา ศูนย์พฒันาครอบครัว ส านกัปลัด

ศูนย์พฒันาครอบครัวต าบลบา้นแกง้ ศักยภาพความเข้มแข็งให้ ศูนย์พฒันาครอบครัวต าบล ครอบครัวฯ ร้อยละ มคีวามเข้มแข็งมากขึ้น

แกศู่นย์พฒันาครอบครัว บา้นแกง้ 80 มคีวามรู้ มคีวาม

ต าบลบา้นแกง้ เข้มแข็งมากขึ้น

8 โครงการอบรมค่ายครอบครัวต้นแบบ เพี่อเสริมสร้างความเข็มแข็ง อบรม/เข้าค่าย - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการอบรม ลดระดับความรุนแรง ส านกัปลัด

ไร้ความรุนแรงต าบลบา้นแกง้ ใหแ้กค่รอบครัวต่างๆในต าบล ครอบครัวต้นแบบต าบล ร้อยละ 80 มคีวามรู้ ในครัวเรือน

บา้นแกง้ลดความรุนแรง บา้นแกง้ และลดความรุนแรง

ในครอบครัวได้

9 โครงการส่งเสริมการจัดแสดงสินค้า เพื่อสนบัสนนุใหม้อีาชีพ เสริมอาชีพและสร้างรายได้ - - 100,000 100,000 100,000 ประฃาชนร้อยละ 80 ประชาชนมอีาชีพที่มั่นคง ส านกัปลัด

ชุมชน ม.1 ที่สอดคล้องกบัชุมชน มีอาชีพและรายได้มากขึ้น และมรีายได้เพิ่มมากขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ผ.02

หน้าที ่101



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

กลยทุธ์การพัฒนาสง่เสริมการบริการดา้นสาธารณสขุและการเสริมสร้างสขุภาวะของประชาชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด เพื่อใหเ้ด็กเยาวชนและ จัดการแข่งขันกีฬาในเขตต าบล - - 300,000 300,000 300,000 ประชาชนที่เข้าร่วม เยาวชนมสุีขภาพ กองการศึกษา ฯ

ต าบลบา้นแกง้ ประชาชนใช้เวลาว่างใหเ้กดิ บา้นแกง้ โครงการร้อยละ แข็งแรงหา่งไกล

ประโยชนแ์ละเสริมสร้าง 80 ได้ออกก าลังกาย ยาเสพติด

ความสามคัคีภายในชุมชน และใช้เวลาว่างให้

เปน็ประโยชน์

2 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ จัดกจิกรรมเสริมสร้าง - - 120,000 120,000 120,000 ประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชนมสุีขภาพ กองการศึกษา ฯ

ใส่ใจสุขภาพต าบลบา้นแกง้ สุขภาวะใหแ้กป่ระชาชน สุขภาวะการออกก าลังกาย โครงการร้อยละ ร่างกายแข็งแรง

ต าบลบา้นแกง้ปอ้งกนัการ ใหแ้กป่ระชาชน 80 ได้ออกก าลังกาย

แพร่ระบาดของยาเสพติด ต าบลบา้นแกง้ และใช้เวลาว่างให้

รู้จักการใช้เวลาว่างให้ เปน็ประโยชน์

เกดิประโยชน์

3 โครงการทนัตกรรม ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างใหเ้ด็ก จัดกจิกรรมใหค้วามรู้ด้าน - - 20,000 20,000 20,000 เด็กนกัเรียน เด็กนกัเรียนมสุีขภาพ กองการศึกษา ฯ

ต าบลบา้นแกง้ นกัเรียนมสุีขภาพอนามยั ทนัตกรรม จ านวน 1 คร้ัง มสุีขภาพอนามยั อนามยัในช่องปากที่ดี

ในช่องปากที่ดี และปอ้งกนั ในช่องปากที่ดี

การเกดิโรคฟนัผุ

4 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล เพื่อเสริมสร้างใหเ้ด็ก กอ่สร้างสนามฟตุซอล - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษา ฯ

พร้อมอปุกรณ์ภายในต าบลบา้นแกง้ และเยาวชนมสุีขภาพอนามยั พร้อมติดต้ังอปุกรณ์ ร้อยละ 80 มสุีขภาพ สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ที่ดี รู้จักใช้เวลาว่างให้ ร่างกายที่แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างใหเ้กดิ

เกดิประโยชน์ 3,440,000 3,440,000 3,440,000 ประโยชน์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผ.02
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แผนงานสาธารณสขุ
กลยทุธ์การพัฒนาสง่เสริมการบริการดา้นสาธารณสขุและการเสริมสร้างสขุภาวะของประชาชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒันาการควบคุมและ เพื่อพฒันาทกัษะและความรู้ จัดอบรมเพิ่มทกัษะใหแ้ก่ - - 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 ของผู้น า ผู้น าด้านสุขภาพมี กองสาธารณสุขฯ

ปอ้งกนัโรคติดต่อ แกผู้่น าด้านสุขภาพ ผู้น าด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพที่เข้ารับ ความรู้ความเข้าใจ
ของต าบลบา้นแกง้ จ านวน 1 คร้ังต่อปี การฝึกอบรม ในการปฏบิติังาน

ด้านสาธารณสุข

2 โครงการควบคุมและปอ้งกนัโรค เพื่อปอ้งกนัไมใ่หป้ระชาชน จัดอบรม/รณรงค์ปอ้งกนัโรค - - 90,000 90,000 90,000 หมู่บา้นที่ไมม่ผู้ีปว่ย ประชาชนไมเ่ปน็ กองสาธารณสุขฯ

โรคไข้เลือดออก ปว่ยด้วยโรคไข้เลือดออกและ ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก

ลดอตัราปว่ยด้วยโรคไข้เลือด จ านวน 1 คร้ังต่อปี ร้อยละ 80 อตัราปว่ยด้วย

ออกทกุกลุ่มอายุ โรคไข้เลือดออกลดลง

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อปอ้งกนัการเกดิโรคพษิ ฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรคพษิ - - 60,000 60,000 60,000 จ านวนสุนขัและแมว ควบคุมโรคพษิสุนขับา้ กองสาธารณสุขฯ

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สุนขับา้ในพื้นที่ต าบล สุนขับา้ในช่วงเดือนที่มี ได้รับวัคซีน ได้เต็มพื้นที่

ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ บา้นแกง้ ความเส่ียงต่อการเกดิโรค ร้อยละ 80

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

4 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและ เพื่อควบคุมปอ้งกนัโรค จัดอบรม จ านวน  1  คร้ัง - - 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมคีวามรู้ กองสาธารณสุขฯ

แกไ้ขปญัหาเอดส์ในชุมชน เอดส์ในชุมชน ช่วงเดือนที่มคีวามเส่ียง ผู้เข้าร่วมอบรม และเข้าใจในการ

ต่อการเกดิโรค มคีวามรู้ในการปอ้งกนั ปอ้งกนัโรคติดต่อ
5 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ในการ เพื่อใหป้ระชาชนในต าบล จัดกจิกรรมอบรมรณรงค์ - - 170,000 170,000 170,000 ร้อยละ 80 ของ ไมม่อีตัราการเกดิ กองสาธารณสุขฯ

ปอ้งกนัและระงับโรคติดต่อจากสัตว์ ปลอดภยัจากโรคติดต่อ ปอ้งกนัและระงับโรคติดต่อ ผู้เข้าร่วมอบรม โรคติดต่อจากสัตว์
จากสัตว์ จากสัตว์ เช่น สุนขั,แมว ฯ มคีวามรู้ในการ

ปอ้งกนัและระงับ
โรคติดต่อจากสัตว์

6 โครงการปลูกต้นไมป้ระจ าปขีองชาติ เพื่อจัดกจิกรรม ต้นไมท้ี่ใช้ส าหรับการจัด - 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตระหนักถึง ได้รับการร่วมมอืจาก กองสาธารณสุขฯ

การปลูกต้นไมเ้นื่องใน กจิกรรมการปลูกต้นไม้ ความส าคัญของ ประชาชน ร่วมกนัปลูก

วันต้นไมป้ระจ าปขีองชาติ ประจ าปขีองชาติ ทรัพยากรป่าไม้

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผ.02
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แผนงานสาธารณสขุ
กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุงภมูทิศัน์ เพื่อปรับปรุงภมูทิศันใ์ห้ ปรับปรุงภมูทิศัน์ - - 150,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนตระหนกัถึงการ กองสาธารณสุขฯ

บริเวณศาลาประชาคมหมู่บา้น ดูสวยงาม มีสถานที่เหมาะสม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และไหล่ทาง ม.1 กับการจดักิจกรรมต่างๆ

2 โครงการพฒันาปรับปรุงภมูทิศัน์ เพื่อปรับปรุงภมูทิศันใ์ห้ ปรับปรุงภมูทิศันบ์งึบา้นโง้ง - - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนตระหนักถึงการ กองสาธารณสุขฯ

รอบบงึบา้นโง้งพร้อมติดต้ังไฟฟา้ ดูสวยงาม พร้อมติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง มีสถานที่พักผ่อน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่องสว่าง ม.2

3 โครงการปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ เพื่อปรับปรุงภมูทิศันใ์ห้ ปรับปรุงภมูทิศัน์ - - 50,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนตระหนักถึงการ กองสาธารณสุขฯ

ศาลา SML พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ดูสวยงามและสร้างจิต พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง มีสถานที่เหมาะสม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ม.3 ส านกึการอนรัุกษท์รัพยากร กับการจดักิจกรรมต่างๆ

ธรรมชาติแกป่ระชาชน

4 โครงการปรับปรุงภมูทิศันพ์ร้อมติดต้ัง เพื่อปรับปรุงภมูทิศันใ์ห้ ปรับปรุงภมูทิศัน์ - - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนและเยาวชนได้ กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองออกก าลังกายริมคลอง ดูสวยงาม พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ได้ออกก าลังกายและ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

ชลประทาน ฝ่ังซ้าย  ม.4 หา่งไกลยาเสพติด

5 โครงการปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณศาลา เพื่อปรับปรุงภมูทิศันใ์ห้ ปรับปรุงภมูทิศัน์ - - 60,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนตระหนักถึงการ กองสาธารณสุขฯ

ประชาคมหมู่บา้น ม.7 ดูสวยงาม มสีถานที่เหมาะสม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

กับการจดักิจกรรมต่างๆ

6 โครงการปรับปรุงสนามฟตุบอล พร้อม เพื่อปรับปรุงภมูทิศันใ์ห้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนาม - - 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนตระหนกัถึงการ กองสาธารณสุขฯ

ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณสนามกฬีา ดูสวยงาม กฬีาและปรับปรุงสนาม ได้ออกก าลังกายและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กองการศึกษาฯ

ต าบลบา้นแกง้ ฟตุบอลต าบลบา้นแกง้ หา่งไกลยาเสพติด

7 โครงการตัดแต่ง/บ ารุงต้นไมริ้มถนน เพื่อปรับปรุงภมูทิศันใ์ห้ ตัดแต่ง/บ ารุงรักษาต้นไม้ - - 150,000 150,000 150,000 ถนนมคีวามสวยงาม ประชาชนตระหนักถึงการ กองสาธารณสุขฯ

ในต าบลบา้นแกง้ ดูสวยงาม เปน็ระเบยีบ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02
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แผนงานสาธารณสขุ และ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการปรับปรุงคุณภาพระบบ เพื่อใหป้ระชาขนในพื้นที่มนี้ า ปรับปรุงระบบน้ าประปาภาย - - 700,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อย 80 ประชาชนมนี้ าประปาใช้ กองสาธารณสุขฯ

น้ าประปาส าหรับอปุโภคและบริโภค ประปาใช้อย่างสะอาด ใน ต.บ้านแก้งทั้ง 8 หมู่บ้าน ได้ใช้น้ าถูกสุขอนามัย ในการอปุโภค บริโภค

ภายในต าบลบา้นแกง้ ทั่วถึง เพยีงพอต่อ เพยีงพอ

การอปุโภคและบริโภค

9 โครงการจัดการบริหารน้ าตามปรัชญา เพื่อใหป้ระชาขนในพื้นที่มนี้ า บริหารน้ าตามปรัชญา - - 80,000 80,000 80,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนตระหนกัถึงการ กองสาธารณสุขฯ

ของเศรษฐกจิพอเพยีง ใช้อย่างพอเพยีง ของเศรษฐกจิพอเพยีง ได้รับผลประโยชน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

(ธนาคารน้ าใต้ดิน) ในพื้นที่ต าบลบา้นแกง้

10 โครงการ 1 อปท. 1 ถนนทอ้งถิ่นใส่ใจ เพื่อปรับปรุงภมูทิศัน์ ภมูทิศันบ์ริเวณ - 50,000 50,000 50,000 50,000 ถนนเส้น ภมูทิศันบ์ริเวณ กองสาธารณสุขฯ

ส่ิงแวดล้อม บา้นกอก - ลาดเขาปนู บริเวณเส้น บา้นกอก - ลาดเขาปนู บา้นกอก - ลาดเขาปนู บา้นกอก - ลาดเขาปนู

บา้นกอก - ลาดเขาปนู สวยงาม สัญจรปลอดภยั สะอาด สัญจรปลอดภัย สวยงาม สัญจรปลอดภยั

11 โครงการหอ้งน้ าทอ้งถิ่นสะอาดและ เพื่อปรับปรุงห้องน้ าของท้องถิ่น หอ้งน้ าของทอ้งถิ่น - 10,000 10,000 10,000 10,000 หอ้งน้ าของทอ้งถิ่น หอ้งน้ าของทอ้งถิ่น กองสาธารณสุขฯ

ปลอดภยั ใหม้คีวามสะอาดและ สะอาด และปลอดภยั สะอาด และปลอดภัย มคีวามสะอาด

ปลอดภยั และปลอดภัยแก่การใช้งาน

12 โครงการคืนคลองสวยทั่วไป สุขใจ เพื่อปรับปรุงคลอง บงึ คลอง บงึภายในทอ้งถิ่น - 20,000 20,000 20,000 20,000 คลอง บึงภายในท้องถิ่น คลอง บึงภายในท้องถิ่น กองสาธารณสุขฯ

เที่ยวทอ้งถิ่น ใหม้คีวามสะอาดและ มคีวามสะอาด มีความสะอาด มีความสะอาด

มภีมูทิศันท์ี่สวยงาม ภมูทิศันท์ี่สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

รวม              9         โครงการ - -

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ผ.02

หน้าที ่105



แผนงานการศึกษา

กลยทุธ์การพัฒนา สง่เสริมและพัฒนาการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชุมผู้ปกครองนกัเรียน เพื่อใหผู้้ปกครองรับทราบและ จัดกจิกรรมพบปะผู้ปกครอง - - 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครองมคีวาม กองการศึกษา ฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลบา้นแกง้ เข้าใจกลยุทธ์การจัดการ จ านวน 2 คร้ังต่อปี ร้อยละ 80 ได้มีโอกาส เข้าใจในกลยุทธ์

เรียนการสอนตามหลักสูตร แสดงความคิดเห็นและ การจัดการเรียน

และสร้างความสัมพนัธ์ที่ดี รับทราบกลยทุธจ์ดั การสอนมากขี้น

การเรียนการสอนมากขึน้

2 โครงการสนบัสนนุพฒันางานฝีมอื ของบสนบัสนนุ งบสนบัสนนุ - - 100,000 - - นักเรียนมีพัฒนาการ นกัเรียนมกีารพฒันา กองการศึกษาฯ

งานประดิษฐ์ โรงเรียนวัดสุนนัทาราม ส าหรับนกัเรียน ในการพัฒนางานฝีมือ เพื่อมแีรงจูงใจในการ

 โรงเรียนวัดสุนนัทาราม พฒันางานฝีมอื

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ผ.02

หน้าที ่106



แผนงานการศึกษา

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างอา่งล้างหนา้นกัเรียน เพื่อใหเ้ด็กมพีฒันาการที่ดี กอ่สร้างอา่งล้างหนา้ - - - - 100,000 นกัเรียนร้อยละ 80 เด็กนกัเรียนมสุีขอนามยั กองการศึกษาฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลบา้นแกง้ และเปน็ระเบยีบเรียบร้อย มสุีขอนามยัแข็งแรง แข็งแรงและสะอาด

2 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายจ านวน เพื่อใหเ้ด็กได้มเีคร่ืองเล่น เคร่ืองออกก าลังกาย - - 298,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมสีถานที่ กองการศึกษาฯ

11 ชุด และเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามที่ปลอดภยั และเด็กมี จ านวน 11 ชุด มีสถานที่ออกก าลังกาย ส าหรับออกก าลังกาย

ลานอเนกประสงค์วัดบา้นกอก ม.6 พฒันาการที่สมวัย พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

3 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์ ปรับปรุงอาคาร - - 70,000 70,000 70,000 อาคารมีความสวยงาม ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา กองการศึกษาฯ

พฒันาเด็กเล็กต าบลบา้นแกง้ พฒันาเด็กเล็กต าบลบา้นแกง้ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล และส่งเสริมบรรยากาศ เด็กเล็กให้สวยงานและ

ใหส้วยงานและส่งเสริม บา้นแกง้ ในการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมบรรยากาศ

บรรยากาศในการเรียนรู้ ร้อยละ 80 ในการเรียนรู้

4 โครงการกอ่สร้างร้ัวคสล. เพื่อสร้างความปลอดภยัให้ ร้ัวรอบคสล. - - 500,000 - - นกัเรียนร้อยละ 80 นกัเรียนปลอดภยัและ กองการศึกษาฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลบา้นแกง้ กบันกัเรียนและสร้าง ต าบลบา้นแกง้ ได้รับความปลอดภยั สร้างบรรยากาศ

บรรยากาศในการจัดการ ในการเรียนรู้

เรียนการสอน
5 โครงการวางรางระบายน้ า เพื่อใหร้าษฎรมกีารคมนาคม วางรางระบายน้ า  - 150,000 150,000 150,000 - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองการศึกษาฯ

บริเวณรอบสนามฟตุซอล สะดวกปลอดภยัรวดเร็วและ บริเวณรอบสนามฟตุซอล มชี่องทางการระบาย ไหลผ่านสะดวกและป้องกัน

รร.วัดลาดเขาปนู เพิ่มช่องทางการระบายน้ าไหล  รร.วัดลาดเขาปนู น้ าปอ้งกนักนัน้ าทว่ม ปัญหาน้ าท่วมฉับพลัน

ผ่านสะดวกและป้องกันปัญหา ฉับพลัน
น้ าทว่มฉับพลัน

6 โครงการยกอาคารเรียน เพื่อปรับปรุงภมูทิศันใ์ห้ ปรับปรุงภมูทิศัน์ - - 1,000,000 - - ภมูทิศันข์อง อาคารเรียน กองการศึกษาฯ

รร.วัดลาดเขาปนู ดูสวยงาม อาคารเรียน อาคารเรียน รร.วัดลาดเขาปนู

รร.วัดลาดเขาปนู รร.วัดลาดเขาปนู มีความปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ผ.02

หน้าที ่107



แผนงานการศึกษา

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปรับปรุงอาคารประชุม เพื่อปรับปรุงภมูทิศันใ์ห้ ปรับปรุงภมูทิศัน์ - - 1,000,000 - - ภมูทิศันข์อง อาคารประชุม กองการศึกษาฯ

ขนาดเล็กเพื่อติดต้ังประตูกระจก ดูสวยงาม อาคารประชุม อาคารประชุม รร.วัดลาดเขาปนู

 บานสวิง รร.วัดลาดเขาปนู รร.วัดลาดเขาปนู รร.วัดลาดเขาปนู มีความสวยงาม

8 โครงการจัดท าปา้ยชื่อโรงเรียน เพื่อใหป้ระชาชนเดินทาง ปา้ยชื่อโรงเรียน - - - 1,000,000 - ประชาชน ประชาชนมาติดต่อ กองการศึกษาฯ

บริเวณด้านหนา้ อบต. มาติดต่อโรงเรียน วัดสุนนัทาราม เดินทางมาติดต่อ รร.วัดสุนนัทาราม

วัดสุนนัทารามได้สะดวก ได้สะดวก ได้สะดวก

9 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ ประชาชนมีความปลอดภัย ติดต้ังกล้องวงจรปดิภายใน - - - 1,000,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนในพื้นที่ กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียน และวัด จ านวน 10 จุด ในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น โรงเรียนวัดสุนนัทาราม มคีวามปลอดภยั มคีวามปลอดภยั

บริเวณจุดที่มคีวามเส่ียง ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

10 โครงการกอ่สร้างสนามหญ้าเทยีม เพื่อประชาชนมสีถานที่ สนามหญ้าเทยีม - - - - 2,500,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนและเยาวชนได้ กองการศึกษาฯ

ส าหรับออกก าลังกาย ได้ออกก าลังกายและ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

หา่งไกลยาเสพติด

11 โครงการหนา้โรงเรียนปลอดภยั ครู ผู้ปกครองและเด็ก ลดอบุติัเหตุ บริเวณหนา้ - - 15,000 15,000 15,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนในพื้นที่ กองการศึกษาฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลบา้นแกง้ มีความปลอดภัยในชีวติในการ โรงเรียน มคีวามปลอดภยั มคีวามปลอดภยั

ใช้รถใช้ถนน บริเวณหน้าโรงเรียน ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

12 โครงการหนา้โรงเรียนปลอดภยั ครู ผู้ปกครองและเด็ก ลดอบุติัเหตุ บริเวณหนา้ - - 15,000 15,000 15,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนในพื้นที่ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนวัดสุนนัทาราม มีความปลอดภัยในชีวติในการ โรงเรียน มคีวามปลอดภยั มคีวามปลอดภยั

ใช้รถใช้ถนน บริเวณหน้าโรงเรียน ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม
ผ.02

หน้าที ่108



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมู่ที่ 1

โครงการดา้นไฟฟ้า

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะและ เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - - - 100,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

ย้ายเสาไฟฟา้สาธารณะภายใน ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั และย้ายเสาไฟฟา้ มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

หมู่บา้น (ม.1) ในชีวิตและทรัพย์สิน

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายใน เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน - - - - 100,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

บา้นชุ้ง (ม.1) ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั หมู่บา้นทั้งหมด มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง ในชีวิตและทรัพย์สิน

ในชีวิตและทรัพย์สิน

3 โครงการขยับเสาไฟฟา้แรงสูง เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ระยะทาง 1,000 เมตร - - - 200,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

จาก ม.2 ถึง ม.1 ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

4 โครงการการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ไฟฟา้แรงต่ าพร้อมปกัเสา - - - - 100,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

พร้อมปกัเสาไปถังประปา (ม.1) ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั จ านวน 1 ต้น มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

ในชีวิตและทรัพย์สิน 1,900,000 1,130,000 630,000 400,000 400,000

5 โครงการขยับเสาไฟฟา้แรงสูงบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ขยับเสาไฟฟา้แรงสูงบา้น - - เสาไฟถูกย้ายออกมา ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นายส าเนยีง มหาวรรรณ (ม.1) ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั ออกจากบา้นของ จากบา้นนายของ ปลอดภยัของชีวิตและ กฟภ.สระบรีุ

ในชีวิตและทรัพย์สิน นายส าเนยีง มหาวรรรณ นายส าเนียง มหาวรรรณ ทรัพย์สิน

6 โครงการขยับเสาไฟฟา้แรงต่ าเข้ามา เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ขยับเสาไฟฟา้แรงสูงบา้น - - เสาไฟถูกย้ายออกมา ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ติดถนนบริเวณข้างบา้น ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั ออกจากบา้นของ จากบา้นของ ปลอดภยัของชีวิตและ กฟภ.สระบรีุ

นายประกายเพชร (ม.1) ในชีวิตและทรัพย์สิน นายประกายเพชร นายประกายเพชร ทรัพย์สิน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณการของการไฟฟา้

งบประมาณการของการไฟฟา้

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม
ผ.02
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แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการดา้นคมนาคม

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณทาง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร - - 750,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ลงแม่น้ าป่าสักพร้อมวางท่อระบายน้ า คมนาคมที่สะดวก ปลอดภยั  ยาว 800 เมตร มเีส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

 (ม.1)  รวดเร็วและง่ายต่อการขนส่ง หนา 0.15 เมตร 1,900,000 2,150,000 800,000 500,000 500,000 ที่สะดวก  รวดเร็วและง่ายต่อการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร 3 6 2 1 1

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.จากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร - - 100,000 80,000 80,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมเีส้นทาง กองช่าง

* นายประทวน กล้าหาญ ถึงบา้น คมนาคมที่สะดวก ปลอดภยั  ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร มเีส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวก

นางเรียน จันทร์โพ (ม.1)  รวดเร็ว ที่สะดวก ปลอดภยั รวดเร็ว

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บริเวณสาย เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้น ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร - - 550,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมเีส้นทาง กองช่าง

ทางเขา้ประปาหมูบ่้าน (ม.1) ทางคมนาคมที่สะดวก ยาว 300 เมตร มเีส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวก

ปลอดภยั รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ที่สะดวก ปลอดภยั รวดเร็ว

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บริเวณบ้าน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร - - 100,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมเีส้นทาง กองช่าง

ด.ต.ชาญยทุธ  งีสันเทียะ (ม.1) คมนาคมที่สะดวก ปลอดภยั ยาว 150 เมตร มเีส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย 

รวดเร็วและง่ายต่อการขนส่ง หนา 0.15 เมตร ที่สะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

11 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้น ซ่อมแซมถนน คสล. - - 300,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมเีส้นทาง กองช่าง

หมู่บา้นทั้งหมด (ต่อจากเดิม) (ม.1) ทางคมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว  2,000 ม. มเีส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวก

ปลอดภยั รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ที่สะดวก ปลอดภยั รวดเร็ว

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02
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แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมระบายน้ า เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนนคสล.  กว้าง 4 เมตร - - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมเีส้นทาง กองช่าง
จากบ้านนายประกายเพ็ชร สวัสด์ินนทรีย์ คมนาคมที่สะดวก ปลอดภยั ยาว  150 เมตร มเีส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวก
ถึงบ้านนางจ าปี จันทร์คร่ึงซีก (ม.1) รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ที่สะดวก ปลอดภยั รวดเร็ว

13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง - - 80,000 80,000 80,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมเีส้นทาง กองช่าง

หมู่บา้นทั้งหมด (ม.1) คมนาคมที่สะดวก ปลอดภยั มเีส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

 รวดเร็ว ที่สะดวก  รวดเร็ว

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.จากหนา้ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนนคสล.  กว้าง 4 เมตร - - - 120,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมเีส้นทาง กองช่าง

** ศาลา SML ถึงบา้น นายวีระ  ติณรัตน์ คมนาคมที่สะดวก ปลอดภยั ยาว  50 เมตร มเีส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

(ม.1)  รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ที่สะดวก  รวดเร็ว

15 โครงการกอ่สร้างลาน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มเีคร่ือง กอ่สร้างสนามเด็กเล่น - - - - 800,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมสีถานที่ กองช่าง

พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย (ม.1) เล่นที่ปลอดภยัและเด็ก พร้อมติดต้ังเคร่ืองเด็กเล่น มีสถานที่ออกก าลังกาย ส าหรับออกก าลังกาย

มพีฒันาการที่สมวัย /เคร่ืองออกก าลังกาย

16 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนนคสล.  กว้าง 4 เมตร - - - 100,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมเีส้นทาง กองช่าง

นายเที่ยง ถึง บา้นนายจรัญ (ม.1) คมนาคมที่สะดวก ปลอดภยั ยาว  1,000 เมตร มเีส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

 รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ที่สะดวก  รวดเร็ว

17 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนนคสล.  กว้าง 4 เมตร - - 250,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมเีส้นทาง กองช่าง

นางจ าป ีผ่านบา้นนางฤดี เชิดกฤษณ์ คมนาคมที่สะดวก ปลอดภยั ยาว 2,000 เมตร มเีส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ถึงถนน คสล. (ม.1)  รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ที่สะดวก  รวดเร็ว

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการดา้นทรัพยากรน้ า

18 โครงการวางทอ่ระบายน้ าทิ้งบริเวณ เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคม วางทอ่ระบายน้ าทิ้ง  - - - 200,000 - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

ถนนทางเข้าประปาหมู่บา้น (ม.1) สะดวกปลอดภัยรวดเร็วและ ถนนสายทางเข้าประปาหมู่บ้าน มชี่องทางการระบาย ไหลผ่านสะดวกและป้องกัน

เพิ่มช่องทางการระบายน้ าไหล น้ าปอ้งกนักนัน้ าทว่ม ปัญหาน้ าท่วมฉับพลัน

ผ่านสะดวกและป้องกันปัญหา ฉับพลัน

น้ าท่วมฉับพลัน

19 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ า คสล. เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคม คลองส่งน้ าคสล. - - 300,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

บริเวณหนา้บา้นนายสังวาล พดุปั้น สะดวกปลอดภัยรวดเร็วและ ยาว 800 เมตร มชี่องทางการระบาย ไหลผ่านสะดวกและป้องกัน

ถึงบา้นนางราตรี พารัตนะ (ม.1) เพิ่มช่องทางการระบาย น้ าปอ้งกนักนัน้ าทว่ม ปัญหาน้ าท่วมฉับพลัน

น้ าไหลผ่านสะดวกและ ฉับพลัน

ป้องกันปัญหาน้ าท่วมฉับพลัน

20 โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล. เพื่อเพิ่มช่องทางการ วางทอ่ระบายน้ า ขนาด - - - - 200,000 ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

บริเวณศาลาประชาคม (ม.1) ระบายน้ าไหลผ่านสะดวก  กว้าง 0.3 เมตร  ยาว 1 เมตร มชี่องทางการระบาย ไหลผ่านสะดวก

และปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน จ านวน 6 ทอ่น น้ าปอ้งกนักนัน้ าทว่ม

ฉับพลัน

21 โครงการวางทอ่ระบายน้ าบริเวณหนา้ เพื่อเพิ่มช่องทางการ วางทอ่ระบายน้ า ขนาด - - 400,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

บา้นนางราตรี พารัตนะ (ม.1) ระบายน้ าไหลผ่านสะดวก กว้าง 0.3 เมตร ยาว 4 เมตร มชี่องทางการระบาย ไหลผ่านสะดวก

และปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน น้ าปอ้งกนักนัน้ าทว่ม

ฉับพลัน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
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แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการเจาะบอ่น้ าต้ืนเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ เจาะบอ่พร้อมติดต้ังปั้ม - - - - 200,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าใช้ในการ กองช่าง

พร้อมติดต้ังปั๊มซัมเมอร์ส (ม.1) อุปโภคและบริโภคเพียงพอ ซับเมอร์ส จ านวน 5 จุด มนี้ าใช้การเกษตร เกษตรอย่างเพยีงพอ

23 โครงการกอ่สร้างแพวางเคร่ืองสูบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ แพ และ เคร่ืองสูบน้ าประปา - - - 100,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าใช้ในการ กองช่าง

น้ าประปา พร้อมปั๊มน้ า 3 แรงมา้ อุปโภคและบริโภคเพียงพอ ปั้มน้ า 3 แรงมา้ มนี้ าใช้การเกษตร เกษตรอย่างเพยีงพอ

และอปุกรณ์ (ม.1)

24 โครงการเปล่ียนสารกรองน้ าประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ เปล่ียนสารกรองน้ าประปา - - น้ าประปา สะอาด ประชาชนมนี้ าใช้ในการ คณะกรรมการ

(ม.1) อุปโภคและบริโภค ของหมู่บา้น สามารถใช้ อุปโภคและบริโภค หมู่บา้น

อย่างถูกสุขอนามัย อุปโภคและบริโภคได้ อย่างถูกสุขอนามัย
25 โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดต้ัง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ เจาะบอ่พร้อมติดต้ังปั้ม - - 350,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าใช้อปุโภค กองช่าง

ปั้มซับเมอร์ส (ม.1) อุปโภคและบริโภคเพียงพอ ซับเมอร์ส ลึก 120 เมตร มนี้ าอปุโภคบริโภค บริโภคอย่างทั่วถึง

26 โครงการเป่าบ่อขนาดความลึก 35 เมตร  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ การไหลของน้ าสะดวก - - 10,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าใช้อปุโภค กองช่าง

บริเวณหน้าบ้านนายสมนึก แสนสวัสด์ิ อุปโภคและบริโภคเพียงพอ และแรงขึ้น มนี้ าอปุโภคบริโภค บริโภคอย่างทั่วถึง

(ม.1)

หมู่ที่ 2

โครงการดา้นไฟฟ้า

27 โครงการติดต้ังไฟฟา้แรงต่ า เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ติดต้ังไฟฟา้แรงต่ าพร้อม - - - - 200,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

พร้อมโคมไฟ (ม.2) ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั โคมไฟ 1.ถนนสายร่วมใจ มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

ในชีวิตและทรัพย์สิน 2.บา้นนายจรูญ เกศจันทร์

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบประมาณของหมู่บา้น

ผ.02

หน้าที ่113



แผนงานเคหะและชมุชน
กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการขยายเสาไฟฟา้บริเวณ เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง บริเวณรอบบงึบา้นโง้ง - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

รอบบงึบา้นโง้ง พร้อมไฟส่องสว่าง ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั มไีฟส่องสว่าง มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

(ม.2) ในชีวิตและทรัพย์สิน

29 โครงการเพิ่มหมอ้แปลง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ หมอ้แปลงไฟฟา้ - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

บริเวณหนา้วัดบา้นโง้ง (ม.2) ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

30 โครงการเปล่ียนหมอ้แปลง เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ หมอ้แปลงไฟฟา้ - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

บริเวณบา้นนางดอกไม ้ถึงบา้น ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

ผู้ช่วยสมศรี (ม.2) ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการดา้นคมนาคม

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้น ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร - - - - 100,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมเีส้นทาง กองช่าง

นายอนุชา เทียมสระคูเชื่อมถนนสายร่วมใจ ทางคมนาคมที่สะดวก ยาว 214  ม. หนา 0.15 ม. มเีส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก (ม.2)  ปลอดภยั รวดเร็ว พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก ที่สะดวก  รวดเร็ว

32 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บริเวณ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร - - - - 600,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

ซอยริมคลองสหกรณ์ถึงแมน่้ าปา่สัก คมนาคมที่สะดวก ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

(ม.2) ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

33 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร - - - 150,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

นายบรรจง แสงเทยีนถึงบา้น คมนาคมที่สะดวก  ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

นางสมคิด แกว้ม ี(ม.2) ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

งบประมาณการของการไฟฟา้

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณการของการไฟฟา้

งบประมาณการของการไฟฟา้

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้น ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร - - 180,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

นางฤดี  สว่างบญุรอด (ม.2) ทางคมนาคมที่สะดวก ยาว 100 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

 ปลอดภยั รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ที่สะดวก

35 โครงกาซ่อมแซมถนน คสล.จากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ซ่อมแซมถนน คสล. - - 80,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

นางบวัผัน  ซ้ายมแีสงถึงบา้น คมนาคมที่สะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 เมตร ยาว 54 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

นางสมควร  พรมณี  (ม.2) รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ที่สะดวก

36 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร - - 250,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

** บริเวณบา้นนายสนั่น เบา้จูม (ม.2) คมนาคมที่สะดวก ยาว 120 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ปลอดภยั รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ที่สะดวก

37 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง - - 80,000 80,000 80,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

หมู่บา้นทั้งหมด  (ม.2) คมนาคมที่สะดวก มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว
ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

38 โครงการลงลูกรังถนนข้างบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนนลูกรัง - - 100,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

นางทองเล็ก มาธิสัย  (ม.2) คมนาคมที่สะดวก มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

39 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. - - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

* บริเวณแยกหนา้วัดบา้นโง้ง คมนาคมที่สะดวก มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ถึงซอยขนมจีน (ม.2) ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผ.02

หน้าที ่115



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการดา้นทรัพยากรน้ า

40 โครงการกอ่สร้างบนัไดพร้อมราว เพื่อใหป้ระชาชนได้รับปลอด บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 90,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ลงแมน่้ าปา่สัก (ม.2) ภยัมากขึ้น พร้อมราว กว้าง 3 เมตร ปลอดภยัต่อการใช้น้ าแมน่้ า ปลอดภัยต่อการใช้น้ าแม่น้ า

ยาว 40 เมตร

41 โครงการกอ่สร้างแพวางเคร่ืองสูบน้ า เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ แพส าหรับวางเคร่ืองสูบ - - 200,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ที่ต้ังเคร่ืองสูบน้ า กองช่าง

ประปาหมู่บา้น (ม.2) ปลอดภยัมากขึ้น กว้าง 3 เมตร  ยาว  4  เมตร ได้รับความปลอดภัย

42 โครงการวางทอ่ระบายน้ าทิ้งพร้อม เพื่อเพิ่มช่องทางการ วางทอ่ระบายน้ า - - 400,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

บอ่พกัน้ าจากบา้นนายสมาน มาลาถึง ระบายน้ าไหลผ่านสะดวก  ระยะทาง 200 เมตร มชี่องทางการระบาย ไหลผ่านสะดวก

บา้นนางบวัพนั  ซ้ายมแีสง (ม.2) และปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน พร้อมบอ่พกัน้ า น้ าปอ้งกนักนัน้ าทว่ม

ฉับพลัน

43 โครงการวางท่อระบายน้ าทิ้งพร้อม เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายน้ า วางทอ่ระบายน้ า - - - 400,000 - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

บ่อพักน้ าจากบ้านนางยอด อรุณวัตรถึง ไหลผ่านสะดวกและป้องกัน ระยะทาง 200 เมตร มชี่องทางการระบาย ไหลผ่านสะดวก

บ้านนางบัวพัน  ซ้ายมีแสง (ม.2) น้ าท่วมฉับพลัน พร้อมบ่อพักน้ า น้ าปอ้งกนักนัน้ าทว่ม

10,244 10,248 2,860,252 740,256 1,480,260 ฉับพลัน

44 โครงการวางทอ่ระบายน้ าทิ้งจากบา้น เพื่อเพิ่มช่องทางการระบาย วางทอ่ระบายน้ า - - - - 400,000 ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

น.ท.ฉันท ์คงครันลงคลองหมู่ที่ 1 น้ าไหลผ่านสะดวกและ ระยะทาง 200 เมตร มชี่องทางการระบาย ไหลผ่านสะดวก

(ม.2) ปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน พร้อมบอ่พกัน้ า น้ าปอ้งกนักนัน้ าทว่ม

ฉับพลัน

งบประมาณและที่ผ่านมา

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต ผ.02

หน้าที ่116



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 โครงการวางทอ่ประปาลอดถนน  เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าประปา วางทอ่ประปาลอดถนน - - 50,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าประปา กองช่าง

ขนาด 2 นิ้ว จากบงึบา้นโง้ง ถึง อปุโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ขนาด 2 นิ้ว ยาว 20 เมตร มชี่องทางการระบาย อปุโภคบริโภคทั่วถึง

หมู่บา้นมติรภาพ  (ม.2) น้ าปอ้งกนักนัน้ าทว่ม

ฉับพลัน

46 โครงการวางทอ่ลอดจากบา้นนาย เพื่อเพิ่มช่องทางการระบาย วางทอ่ลอด - - 300,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

บรรจง แสงเทยีนถึงหมู่บา้นรุ่งเศรษฐี น้ าไหลผ่านสะดวกและ ระยะทาง 70 เมตร มชี่องทางการระบาย ไหลผ่านสะดวก

(ม.2) ปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน น้ าปอ้งกนักนัน้ าทว่ม

ฉับพลัน

47 โครงการวางท่อระบายน้ าทิ้งจากบริเวณ เพื่อเพิ่มช่องทางการระบาย วางทอ่ระบายน้ าทิ้ง - - 100,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

หน้าหมู่บ้านมิตรภาพเชื่อมต่อกับท่อน้ าทิ้ง น้ าไหลผ่านสะดวกและ พร้อมบอ่พกัน้ า มชี่องทางการระบาย ไหลผ่านสะดวก

ริมถนนอดิเรกสารพร้อมบ่อพัก (ม.2) ปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน น้ าปอ้งกนักนัน้ าทว่ม

ฉับพลัน

48 โครงการวางท่อระบายน้ าทิ้งจากบริเวณ เพื่อเพิ่มช่องทางการระบาย วางทอ่ระบายน้ าทิ้ง - - 100,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

หน้าหมู่บ้านมิตรภาพเชื่อมต่อกับท่อน้ าทิ้ง น้ าไหลผ่านสะดวกและ พร้อมบอ่พกัน้ า มชี่องทางการระบาย ไหลผ่านสะดวก

ริมถนนอดิเรกสารพร้อมบ่อพัก  (ม.2) ปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน น้ าปอ้งกนักนัน้ าทว่ม

ฉับพลัน

49 โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั เพื่อเพิ่มช่องทางการระบาย วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก - - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

จากบริเวณหนา้วัดบา้นโง้ง น้ าไหลผ่านสะดวกและ ระยะทาง 500  เมตร มชี่องทางการระบาย ไหลผ่านสะดวก

ถึงคลองน้ าทิ้ง (ม.2) ปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน น้ าปอ้งกนักนัน้ าทว่ม

ฉับพลัน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผ.02

หน้าที ่117



แผนงานเคหะและชุมชน

กลยุทธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงำน

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คำดว่ำจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

50 โครงการขุดลอกบึงบ้านโง้ง (ม.2) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ขุดลอกบึงบ้านโง้ง - - - - 50,000 ประชาชนร้อยละ 60 ประชาชน กองช่าง

มีน้้าใช้ในการเกษตรอย่าง มีน้้าใช้การเกษตร มีน้้าใช้ในการเกษตร

พอเพียงและทั่วถึง อย่างพอเพียง อย่างพอเพียง

51 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ในการ เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว - 800,000 - - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีน้้าใช้อุปโภค กองช่าง

ติดต้ังถังแชมเปญและถังกรองมัลติมีเดีย อุปโภคและบริโภคเพียงพอ  ลึก 120 ม. พร้อมติดต้ัง มีน้้าอุปโภคบริโภค บริโภคอย่างทั่วถึง

(ม.2) ถังแชมเปญ ความจุ20ลบ.ม. 

สูง 15 ม. ถังกรองมัลติมีเดีย 

ความจุ 800 ลิตร
หมู่ที่ 3

โครงกำรด้ำนไฟฟ้ำ

52 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าพร้อม เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า - - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

หม้อแปลง จากอู่ ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภัย พร้อมหม้อแปลง มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบุรี

นายสายันต์ สัมมาสูงเนินถึงพื้นที่ (ม.3) ในชีวิตและทรัพย์สิน

พร้อมโคมไฟส่องสว่าง

53 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้า - - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

รอบหมู่บ้าน (ม.3) ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภัย สาธารณะแรงต้่า มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบุรี

ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงกำรด้ำนคมนำคม

54 โครงการลงลูกรังถนนภายในหมู่ที่ 3 เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ถนนลูกรัง - - 80,000 80,000 80,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

ทั้งหมด  คมนาคมที่สะดวก มีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ปลอดภัย รวดเร็ว ที่สะดวก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

ผ.02

หน้าที ่118



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

55 โครงการกอ่สร้างสะพานเหล็กข้าม เพื่อใหร้าษฎรมคีวามปลอด สะพานเหล็ก - - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมคีวาม กองช่าง

คลอง 4L (ม.3) ภยัในการเดินทางสัญจร จ านวน 1 แหง่ มคีวามสะดวกในการ สะดวกในการเดินทาง

56 โครงการก่อสร้างลาน คสล.พร้อมติดต้ัง เพื่อใหเ้ด็กได้มเีคร่ืองเล่น ลานคสล.พร้อมติดต้ังเคร่ือง - - 800,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมสีถานที่ กองการศึกษาฯ

เคร่ืองออกก าลังกายบริเวณข้าง สนามที่ปลอดภยั และเด็ก ออกก าลังกาย มีสถานที่ออกก าลังกาย ส าหรับออกก าลังกาย

สนามกีฬาต าบลบ้านแก้ง (ม.3) มพีฒันาการที่สมวัย

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ถนน คสล.  กวา้ง 4 เมตร - - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ซอยสายร่วมใจตลอดสาย  คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย ยาว  2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร มีเส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวก

พร้อมวางทอ่ระบายน้ า (ม.3) รวดเร็ว พร้อมวางท่อระบายน้ า 168 เมตร ที่สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว

ผลผลิตทางการเกษตร  หนา 0.05 เมตร

58 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ซ่อมแซมถนน คสล.  - - 200,000 - - ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

* บา้นนางโสภ ีถึงบา้น คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย มีเส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวก

นางทองอนิทร์ สายบวั (ม.3) รวดเร็ว ที่สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว
59 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ซ่อมแซมถนน คสล.  - - 300,000 - - ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

** บา้นนายศิลาวศิต แจ่มฟา้ ถึงบา้น คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย มีเส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวก

นายสุดใจ ฟกัออ่น (ม.3) รวดเร็ว ที่สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว

60 โครงการลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ถนนลาดยาง - - - 900,000 - ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

บา้นนางปญุวี จันทร์อนิทร์ ถึง คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย กว้าง 4 ม. หนา 0.05 มีเส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวก

นางชลธิชา เรืองคาม (ม.3) รวดเร็ว ยาว 800 เมตร ที่สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ผ.02

หน้าที ่119



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

61 โครงการวางทอ่ข้ามถนนอดิเรกสาร เพื่อเพิ่มช่องทางการระบาย วางทอ่ระบายน้ า - - 300,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

3 จุด บริเวณ น้ าไหลผ่านสะดวกและ มชี่องทางการระบาย ไหลผ่านสะดวก

- ตรงข้ามสนามกีฬา ปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน น้ าปอ้งกนักนัน้ าทว่ม

- หน้าบา้นนายสมเกียรติ ฉับพลัน

- บา้นนายสุรชัย มอนหา

62 โครงการวางทอ่ระบายน้ าบริเวณหนา้ เพื่อเพิ่มช่องทางการระบาย วางทอ่ระบายน้ า - - 200,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

วัดสุนนัทารามเชื่อมต่อกบับา้น น้ าไหลผ่านสะดวกและ ระยะทาง 200  เมตร มชี่องทางการระบาย ไหลผ่านสะดวก

นายสมพงษ ์ วงศ์จิ (ม.3) ปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน น้ าปอ้งกนักนัน้ าทว่ม

ฉับพลัน

63 โครงการวางทอ่น้ าทิ้งบริเวณบา้นนาง เพื่อเพิ่มช่องทางการระบาย วางทอ่ระบายน้ า - - 200,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

เสวย แสงสายถึงบริเวณหลังโรงเรียน น้ าไหลผ่านสะดวกและ ระยะทาง 200  เมตร มีช่องทางการระบายน้ า ไหลผ่านสะดวก

วัดสุนนัทาราม (ม.3) ปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน ป้องกนักนัน้ าท่วมฉบัพลัน

64 โครงการวางทอ่น้ าทิ้งจากบา้นนาย เพื่อเพิ่มช่องทางการระบาย วางทอ่น้ าทิ้ง - - 900,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

ไพร พารัตนะ ถึงบา้นนายธงชัย สุดพลู น้ าไหลผ่านสะดวกและ ระยะทาง 500  เมตร มีช่องทางการระบายน้ า ไหลผ่านสะดวก

(ม.3) ปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน ป้องกนักนัน้ าท่วมฉบัพลัน

65 โครงการวางทอ่น้ าทิ้งจากหนา้ อบต. เพื่อเพิ่มช่องทางการระบาย วางทอ่น้ าทิ้ง - - - 400,000 - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

บา้นแก้ง ถึงบา้นนางสลิลทพิย์ ลีเลิศ น้ าไหลผ่านสะดวกและ  มชี่องทางการระบาย ไหลผ่านสะดวก

(ม.3) ปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน น้ าปอ้งกนักนัน้ าทว่ม

1 2 3 0 0 ฉับพลัน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หน้าที ่120



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 โครงการซ่อมแซมฝาทอ่ระบายน้ า เพื่อความปลอดภยั ปรับปรุงซ่อมแซม - - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

(ม.3) ในการสัญจรไป-มา ฝาทอ่ระบายน้ า มีช่องทางการระบายน้ า มีความปลอดภัยในการใช้ถนน

ป้องกนักนัน้ าท่วมฉบัพลัน มากขึ้น

67 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าถนนริม เพื่อเพิ่มช่องทางการระบาย รางระบายน้ า - - - 100,000 - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

ถนนอดิเรกสารจากสนามเด็กเล่นถึง น้ าไหลผ่านสะดวกและ  จ านวน 1 เส้นทาง มีช่องทางการระบายน้ า ไหลผ่านสะดวก

โรงน้ าแข็ง (ม.3) ปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน ป้องกันกันน้ าท่วมฉับพลัน

โครงการดา้นทรัพยากรน้ า

68 โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดต้ัง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ เจาะบอ่พร้อมติดต้ัง - - 350,000 350,000 350,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าใช้อปุโภค กองช่าง

ปั้มซับเมอร์ส (ม.3) อุปโภคและบริโภคเพียงพอ ปั้มซับเมอร์ส ลึก 120 เมตร มนี้ าอปุโภคบริโภค บริโภคอย่างทั่วถึง

69 โครงการกอ่สร้างประตูเปดิ-ปดิ เพื่อเป็นการเก็บกักน้ าส าหรับ ประตูเปดิ-ปดิ ( เทร์ินเอา้ท ์) - - - - 200,000 ประชาชนร้อยละ 80 มนี้ าส าหรับการเกษตร กองช่าง

(เทร์ินเอา้ท ์) (ม.3) ใช้ในการเกษตร มนี้ าใช้การเกษตร ประชาชนมนี้ าใช้

70 โครงการวางทอ่น้ าทิ้งเชื่อมต่อ เพื่อเพิ่มช่องทางการระบาย วางทอ่น้ าทิ้ง - - 100,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

จากบริเวณบา้นก านนัสมเกยีรติ น้ าไหลผ่านสะดวกและ มีช่องทางการระบายน้ า ไหลผ่านสะดวก

ถึงถนนอดิเรกสาร (ม.3) ปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน ป้องกันกันน้ าท่วมฉับพลัน

หมู่ที่ 4

โครงการดา้นไฟฟ้า

71 โครงการเพิ่มเติมเสาไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง เสาไฟฟา้สาธารณะ - - 50,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

ภายในหมู่บา้น (ม.4) ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม
ผ.02

หน้าที ่121



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

72 โครงการย้ายเสาไฟฟา้สาธารณะภาย เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ย้ายเสาไฟฟา้สาธารณะ - - 200,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

ในหมู่บา้น (ม.4) ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั จ านวน 12 ต้น มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

1.วดัสูงยาง จ านวน 4 ต้น  ในชีวิตและทรัพย์สิน

2. บ้านนายวชิัย  มาลัย  จ านวน  2  ต้น

3.บ้านนายมัย  บัวผา  จ านวน 1 ต้น 

4.บ้านนางสายวลิ  พิมล จ านวน 1 ต้น  4 2 1 1 1

5.บ้านนายประยรู ช่อมะกอก จ านวน 1 ต้น

6.บ้านนายเล่ียม แวงวรรณจ านวน  2 ต้น 

7.บ้านนายสมบุญ  จานหลง จ านวน 1 ต้น 

73 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  เสียงตามสาย/ล าโพง - - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนรับรู้ข้อมลู กองช่าง

เพิ่มเติมต่อจากเดิมพร้อมล าโพง (ม.4) กระจายข้อมลูข่าวสาร ได้รับข้อมลูข่าวสาร ข่าวสารที่ทนัสมยั

อย่างทั่วถึง รับรู้ข้อมลูข่าวสาร

74 โครงการขยายเสาไฟฟา้ข้างบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้ - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

นายสุวรรณ สุทธิโรจน ์ ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั พร้อมโคมไฟแสงสว่าง มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

พร้อมโคมไฟแสงสว่าง (ม.4) ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการดา้นคมนาคม

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล.กว้าง 3 เมตร - - 800,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

สายข้างบา้นนางยุพนิ  สุทธิโรจน ์(ม.4) คมนาคมที่สะดวก  ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบประมาณการของการไฟฟา้

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผ.02

หน้าที ่122



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

76 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร - - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

นายสายันต์ กาลจุลศรีถึงบา้น คมนาคมที่สะดวก  ยาว 373 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

นายสนั่น  สุทธิโรจน ์(ม.4) ปลอดภยั รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ที่สะดวก

77 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง - - 100,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

อดิเรกสาร สุดซอย 4  (ม.4) คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

78 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง - - 150,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

ซอยบา้นนางสายใจ  ชื่นใจ  (ม.4) คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

79 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง - - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

หมู่บา้นทั้งหมด (ม.4) คมนาคมที่สะดวก 1,150,000 1,650,000 550,000 50,000 50,000 มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ปลอดภยั รวดเร็ว 5 4 2 1 1 ที่สะดวก

80 โครงการกอ่สร้างลาน คสล. เพื่อใหเ้ด็กได้มเีคร่ืองเล่น สนามกีฬาคสล. จ านวน 1 แห่ง - - 800,000 800,000 800,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมสีถานที่ กองการศึกษาฯ

พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย (ม.4) สนามที่ปลอดภยั และเด็ก พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย มีสถานที่ออกก าลังกาย ส าหรับออกก าลังกาย

มพีฒันาการที่สมวัย

81 โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม เพื่อใหม้สีถานที่ส าหรับ ซ่อมแซมศาลาประชาคม - - - 300,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

หมู่บา้น (ม.4) ด าเนนิกจิกรรมงานสาธารณ จ านวน 1 หลัง มีสถานที่เหมาะสม ที่เหมาะสมในการจดักิจกรรม

ประโยชนต่์างๆภายในชุมชน ในการจัดกิจกรรม

82 โครงการลงลูกรัง เพื่อใหม้สีถานที่ส าหรับ ลานอเนกประสงค์ - - 300,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

* บริเวณลานอเนกประสงค์วัดสูงยาง ด าเนนิกจิกรรมงานสาธารณ มีสถานที่เหมาะสม ที่เหมาะสมในการจดักิจกรรม

(ม.4) ประโยชนต่์างๆภายในชุมชน ในการจัดกิจกรรม

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หน้าที ่123



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการดา้นทรัพยากรน้ า

83 โครงการวางทอ่ระบายน้ าทิ้งพร้อมวาง เพื่อเพิ่มช่องทางการระบาย วางทอ่ระบายน้ าทิ้งภายใน - - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

บอ่พกัภายในหมู่บา้นทั้งหมด (ม.4) น้ าไหลผ่านสะดวกและ หมู่บ้านระยะทาง 3,000 เมตร มีช่องทางการระบายน้ า ไหลผ่านสะดวก

ปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน ป้องกันกันน้ าท่วมฉับพลัน

84 โครงการวางทอ่ระบายน้ าจากแมน่้ า เพื่อเพิ่มช่องทางการระบาย วางทอ่ระบายน้ าพร้อมท า - - 250,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

ปา่สักเข้าหมู่บา้นสูงยาง น้ าไหลผ่านสะดวกและ สันคลอง มีช่องทางการระบายน้ า ไหลผ่านสะดวก

พร้อมท าสันคลอง ปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน ป้องกันกันน้ าท่วมฉับพลัน

(ช่วงบา้นนางนงเยาว)์ (ม.4) 4 1 1 0 0

85 โครงการวางทอ่น้ าทิ้งจากถนน เพื่อเพิ่มช่องทางการระบาย วางทอ่ระบายน้ าทิ้ง - - 900,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

อดิเรกสารถึงแมน่้ าปา่สัก (ม.4) น้ าไหลผ่านสะดวกและ ระยะทาง 500 เมตร มีช่องทางการระบายน้ า ไหลผ่านสะดวก

ปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน ป้องกันกันน้ าท่วมฉับพลัน

86 โครงการวางทอ่รอดข้าม เพื่อเพิ่มช่องทางการระบาย วางทอ่ระบายน้ า - - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

ถนนอดิเรกสาร 5 จุด น้ าไหลผ่านสะดวกและ มีช่องทางการระบายน้ า ไหลผ่านสะดวก

- บา้นนายสมจิตร ช่อมะกอก ปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน ป้องกันกันน้ าท่วมฉับพลัน

- บา้นส.อบต. สุวรรณ รัตนจิตร

- บา้นนายสมบญุ จานหลง

- บา้นนายค าพนั สายด่ิง

- บา้นนางเข็มเงิน เมฆหมอก

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02
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แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

87 โครงการวางทอ่ระบายน้ าริมถนน เพื่อเพิ่มช่องทางการระบาย วางทอ่ระบายน้ าภายในถนน - - 250,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

สาธารณะ (ม.4) น้ าไหลผ่านสะดวกและ สาธารณะในหมู่บา้นทั้งหมด มชี่องทางการระบายน้ า ไหลผ่านสะดวก

ปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน ป้องกนักนัน้ าท่วมฉบัพลัน

88 โครงการวางทอ่ระบายน้ าริมคลอง เพื่อเพิ่มช่องทางการ วางทอ่ระบายน้ า - - 250,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

ชลประทาน (ม.4) ระบายน้ า ขนาด 40 * 100 เมตร มชี่องทางการระบายน้ า

ป้องกนักนัน้ าท่วมฉบัพลัน

89 โครงการติดต้ังถังแชมเปญพร้อม เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าใช้ ถงัแชมเปญ ขนาด  20 ลบ.ม. - - 350,000 350,000 350,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าใช้อย่าง กองช่าง

ถังกรองน้ า  (ม.4) อย่างทั่วถึง มีน้ าอุปโภคบริโภคทั่วถึง

90 โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดต้ัง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ เจาะบอ่พร้อมติดต้ัง - - 350,000 350,000 350,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าใช้อปุโภค กองช่าง

ปั้มซับเมอร์ส (ม.4) อุปโภคและบริโภคเพียงพอ ปั้มซับเมอร์ส  ลึก 120 เมตร มนี้ าอปุโภคบริโภค บริโภคอย่างทั่วถึง

หมู่ที่ 5

โครงการดา้นไฟฟ้า

91 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าพร้อม เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม - - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

เปล่ียนเสาไฟฟา้และย้ายเสาไฟฟา้ ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั เปล่ียนเสาไฟฟ้าและย้าย มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

ภายในหมู่บา้น (ม.5) ในชีวิตและทรัพย์สิน เสาไฟฟ้าภายในหมู่บ้านทั้งหมด

92 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - - - - 10,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

พร้อมปกัเสาสายบา้น ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั พร้อมปกัเสา จ านวน 1 ต้น มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

นายเรือน ไพฑูรย์  (ม.5) ในชีวิตและทรัพย์สิน 200,000 0 640,000 0 0

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผ.02
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แผนงานเคหะและชมุชน
กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

93 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - - 20,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

พร้อมปกัเสาพาดสายบา้น ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั พร้อมปกัเสา  จ านวน 2 ต้น มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

นายสละ มาลา (ม.5) ในชีวิตและทรัพย์สิน

94 โครงการติดต้ังไฟส่องสวา่ง LED เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่าง LED - - - 2,500,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

พร้อมติดต้ังกล้องวงจรปดิ ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั พร้อมติดต้ังกล้องวงจรปดิ มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

1.ทางแยกหมู่ 5 ในชีวิตและทรัพย์สิน

2.บ้านนายบุญลือ - ศาลาอเนกประสงค์

โครงการดา้นคมนาคม

95 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร - - 600,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

บริเวณบา้นนางค ามลู บวัทอง (ม.5) คมนาคมที่สะดวก ยาว 100 เมตร มีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ปลอดภยั รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ที่สะดวก

96 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางจาก เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนนลาดยาง กว้าง 10  เมตร - - - 8,000,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

บริเวณบ้านนายอ านวย ยาดี หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก ยาว 1000 เมตร มีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ถึงหมู่ที่ 7 (พื้นที่ของชลประทาน) ปลอดภยั รวดเร็ว หนา 0.05 เมตร ที่สะดวก

97 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร - - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

บริเวณบา้นนายถวิล ช้างศรีทา  (ม.5) คมนาคมที่สะดวก ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

98 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. ยาว 177 เมตร - - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

นางล าเจียก  สวัสดิสุข (ม.5) คมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ผ.02

หน้าที ่126



แผนงานเคหะและชมุชน
กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

99 โครงการเปล่ียนทอ่คสล. เพื่อระบายน้ าไหลผ่าน เปล่ียนทอ่ คสล. ขนาด - - 30,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

ขนาด ø 60 ซม. ได้สะดวก  ø 60 ซม. จ านวน  6 ทอ่น มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

หนา้บา้นนายเจริญ ศิริมลู (ม.5) ระยะทาง 42 เมตร
100 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภาย เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนนลูกรัง - - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

ในหมู่ที่ 5  ทั้งหมด คมนาคมที่สะดวก มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก
101 โครงการกอ่สร้างสะพาน คสล.ข้าม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง สะพาน คสล. กว้าง 5 เมตร - - - 700,000 700,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนเดินทาง กองช่าง

คลอง 4Lชลประทาน (ม.5) ในการสัญจรไปมาได้อย่าง ยาว 6 เมตร หนา 0.30 เมตร มคีวามสะดวกในการ ได้สะดวกมากขึ้น

สะดวก รวดเร็ว พร้อมตอกเสาเข็มจ านวน 12 ต้น สัญจรเพิ่มขึ้น

102 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม เพื่อใหม้สีถานที่ส าหรับ ปรับปรุงศาลาประชาคม - - - 100,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมสีถานที่ กองช่าง
(ม.5) ด าเนนิกจิกรรมงานสาธารณ มสีถานทีเ่หมาะสม ทีเ่หมาะสมในการจดักจิกรรม

ประโยชนต่์างๆภายในชุมชน

103 โครงการลงลูกรังเรียบคลอง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนนลูกรัง - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

ชลประทาน (ฝ่ังขวา) (ม.5) คมนาคมที่สะดวก มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

104 โครงการลงลูกรังไหล่ทาง  เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนนลูกรัง - - 50,000 - 50,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

บริเวณศาลาเขียว ถึงสะพาน คมนาคมที่สะดวก มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

บา้นนายเจริญ (ม.5) ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

105 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. - - 150,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

ทางเข้าซอยบา้นนายประมลู บญุสาร คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

(ม.5) ปลอดภยั รวดเร็ว ยาว 360 ม. ที่สะดวก

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบประมาณการของกรมชลประทาน

ผ.02

หน้าที ่127



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการดา้นทรัพยากรน้ า

106 โครงการติดต้ังถังแชมเปญพร้อม เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าใช้ ถงัแชมเปญ ขนาด  20 ลบ.ม. - - 350,000 350,000 350,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าใช้อย่าง กองช่าง

ถังกรองน้ า  (ม.5) อย่างทั่วถึง มีน้ าอุปโภคบริโภคทั่วถึง

107 โครงการขุดคลองส่งน้ าพร้อมฝังทอ่ เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ขุดคลองส่งน้ าพร้อมฝัง - - - - 1,500,000 ประชาชนร้อยละ  70 ประชาชน กองช่าง

และดาด คสล.(แบง่เปน็ช่วง) (ม.5) มนี้ าใช้ในการเกษตรอย่าง ทอ่ดาด คสล. มนี้ าในการ มนี้ าใช้ในการ

พอเพยีงและทั่วถึง เกษตรอย่างเพยีงพอ เกษตรอย่างเพยีงพอ

108 โครงการขุดลอกสระสาธารณะพร้อม เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ขุดคลองส่งน้ าพร้อม - - - - 250,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชน กองช่าง

กอ่สร้างประตูเปดิ-ปดิ มนี้ าใช้ในการเกษตรอย่าง ประตูเปดิ-ปดิ มนี้ าในการ มนี้ าใช้ในการ

 (หนา้บา้นนายพลู  มาทะ) (ม.5) พอเพยีงและทั่วถึง เกษตรอย่างเพยีงพอ เกษตรอย่างเพยีงพอ

109 โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดต้ัง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ เจาะบอ่พร้อมติดต้ัง - - - 350,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าใช้อปุโภค กองช่าง

ปั้มซับเมอร์ส (ม.5) อุปโภคและบริโภคเพียงพอ ปั้มซับเมอร์ส  ลึก 120 เมตร มนี้ าอปุโภคบริโภค บริโภคอย่างทั่วถึง

110 โครงการเจาะบอ่น้ าต้ืนเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ เจาะบอ่พร้อมติดต้ัง - - - 300,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าใช้ในการ กองช่าง

พร้อมติดต้ังปั๊มซัมเมอร์ส (ม.5) อุปโภคและบริโภคเพียงพอ ปั้มซับเมอร์สจ านวน 3 จุด มนี้ าใช้การเกษตร เกษตรอย่างเพยีงพอ

111 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ า,ระบายน้ า เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ า คลองส่งน้ า คสล. กว้าง 1 เมตร - - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าใช้ในการ กองช่าง

คสล.พร้อมประตูเปดิ-ปดิ ใช้ในการเกษตรอย่าง ลึก 1 เมตร ยาว 925 เมตร มนี้ าใช้การเกษตร เกษตรอย่างเพยีงพอ

( เทร์ินเอา้ท ์) (ม.5) พอเพียงและทั่วถึง 1 3 2 4 4

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผ.02

หน้าที ่128



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 6
โครงการดา้นไฟฟ้า

112 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - - - 100,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

ภายในหมู่บา้น (ม.6) ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

113 โครงการติดต้ังไฟฟา้แรงต่ า เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ติดต้ังไฟฟา้แรงต่ า ปกัเสา - - 50,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

พร้อมโคมไฟส่องสว่าง (ม.6) ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั พาดสาย มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

1.นางเบาะ วงพทิกัษ ์  

2.นางปราณี  นลิออ

3.นายสุรชัย  ศรีบญุเล้ียง

4.นางบญุม ี กาลจุลศรี

5.นายมงักร  สาระภี

114 โครงการขยายเขตไฟฟา้ 3 เฟส เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้ 3 เฟส - - 100,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

จากทางแยก ถึงถังประปาวัดบา้นกอก ใช้ในยามค่ าคืน มคีวาม มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

(ม.6) ปลอดภยัในชีวิตในชีวิต

และทรัพย์สิน

115 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ กอ่สร้างหอกระจายข่าว/ - - 300,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนรับรู้ข้อมลู กองช่าง

จุดเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน (ม.6) กระจายข้อมลูข่าวสาร เสียงตามสาย ได้รับข้อมลูข่าวสาร ข่าวสารที่ทนัสมยั
อย่างทั่วถึง รับรู้ข้อมลูข่าวสาร

มากขึ้น

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผ.02

หน้าที ่129



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

116 โครงการเพิ่มไฟส่องสว่าง เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ติดต้ังไฟส่องสว่าง - - 600,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

** บริเวณ ลานอเนกประสงค์ (ม.6) ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

117 โครงการขยายเสาไฟฟา้แรงต่ า เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ติดต้ังไฟฟา้แรงต่ า ปกัเสา - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

บริเวณบา้นนายธีรวัต บญุมา (ม.6) ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการดา้นคมนาคม

118 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. ยาว 200 เมตร - - 350,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

*** นายปรีชา รางแดง ผ่านบา้น คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

นายส ารวย ศรีบญุเล้ียง ถึง ปลอดภยั รวดเร็ว ระยะทาง 500 ม. ที่สะดวก

ถนนอดิเรกสาร (ม.6)

119 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. ยาว 300 เมตร - - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

นายเปร่ือง ตะลัยวงษ ์  (ม.6) คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

120 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บริเวณ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. ยาว 200 เมตร - - - 300,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

บา้นนางทองใบ ปรีดี ถึงบา้นนาง คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

สุมาลัย ศรีสุข (ม.6) ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

121 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อใหม้สีถานที่ส าหรับ ศาลาเอนกประสงค์และ - - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมสีถานที่ กองช่าง

พร้อมหอ้งน้ า (ม.6) ด าเนนิกจิกรรมงานสาธารณ หอ้งน้ า จ านวน 1 หลัง มสีถานทีเ่หมาะสม ทีเ่หมาะสมในการจดักจิกรรม

ประโยชนต่์างๆภายในชุมชน ในการจดักจิกรรมต่างๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบประมาณการจากการไฟฟา้

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
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แผนงานเคหะและชมุชน
กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

122 โครงการติดต้ังกระจกระวังทางโค้ง เพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการ กระจกระวังทางโค้ง - - 40,000 40,000 40,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมคีวาม ส านกัปลัด

(ม.6) คมนาคมที่สะดวก จ านวน 3 จุด มคีวามปลอดภยัใน ปลอดภยัในการ

การสัญจร
123 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง - - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

ภายในหมู่บา้นหมู่ 6 คมนาคมที่สะดวก มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

124 โครงการวางทอ่ บริเวณ เพื่อเพิ่มช่องทางการระบาย วางทอ่ระบายน้ าภายในถนน - - 800,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

1 บา้นนางยุพนิ สุทธโิรจน์ น้ าไหลผ่านสะดวกและ สาธารณะในหมู่บา้นทั้งหมด มชี่องทางการระบายน้ า ไหลผ่านสะดวก

2 ร้าน ส.โพธิพ์นั (เหล็กดัด) ปอ้งกนัน้ าทว่มฉับพลัน ป้องกนักนัน้ าท่วมฉบัพลัน

3 ร้านนายสุทธพิงษ ์มั่นมี

4 หน้าตู้น้ าด่ืมประชารัฐ 

5 บา้นนายประสาน อ่อนสี

6 หน้าหอ้งแถวนางจีรนัน

7 หน้าบา้นนายปรีชา รางแดง

8 หน้าบา้นนายส ารวย ศรีบญุเล้ียง

โครงการดา้นทรัพยากรน้ า

125 โครงการกอ่สร้างบนัไดลงแมน่้ าปา่สัก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บนัไดคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 800,000 - ประชาชนร้อยละ 70 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บริเวณวัดบา้นกอก (ม.6) ปลอดภยัมากขึ้น ปลอดภยัต่อการใช้ มากขึ้น

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

126 โครงการวางทอ่ระบายน้ าข้ามถนน เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคม วางทอ่ระบายน้ า - - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

อดิเรกสารบ้านนายประเสริฐ กล่ินกุหลาบ, สะดวกปลอดภัยรวดเร็วและ จ านวน 3 จุด มชี่องทางการระบายน้ า ไหลผ่านสะดวกและป้องกัน

บา้นนายสมหมาย  สมศรี และ เพิ่มช่องทางการระบายน้ าไหล ป้องกนักนัน้ าท่วมฉบัพลัน ปัญหาน้ าท่วมฉับพลัน

ปั๊มน้ ามนัศิริพงศ์ (ม.6) ผ่านสะดวกและป้องกัน

127 โครงการวางทอ่น้ าทิ้งบริเวณริมถนน เพือ่เพิม่ช่องทางการระบายน้ าไหลผ่าน วางทอ่ระบายน้ าทิ้ง - - - 900,000 - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

สะพานบา้นกอก  (ม.6) สะดวกและป้องกันน้ าท่วม ยาว 1,000 เมตร มชี่องทางการระบายน้ า ไหลผ่านสะดวกและป้องกัน

ฉับพลัน ป้องกนักนัน้ าท่วมฉบัพลัน ปัญหาน้ าท่วมฉับพลัน

128 โครงการเดินทอ่เมนต์พวีีซีประปา เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มนี้ า ทอ่เมนต์ประปา พวีีซี - - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าประปาใช้ กองช่าง

เพิ่มเติมรอบหมู่บา้น (ม.6) ประปาใช้อย่างสะอาด ขนาด 2 นิ้ว ได้รับความสะดวกต่อ อย่างพอเพยีง

ทั่วถึงและเพยีงพอ การใช้น้ าเพิม่ขึ้น

129 โครงการเปล่ียนทอ่ประปาภายใน เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มนี้ า ทอ่เมนต์ประปา พวีีซี - - 900,000 900,000 900,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าประปาใช้ กองช่าง

หมู่บา้นทั้งหมด (ม.6) ประปาใช้อย่างสะอาด ขนาด 2 นิ้ว ได้รับความสะดวกต่อ อย่างพอเพยีง

ทั่วถึงและเพยีงพอ การใช้น้ าเพิม่ขึ้น

130 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าถนน เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ขุดลอกคลองระบายน้ า - - 200,000 - - ประชาชนร้อยละ 70 ประชาชน กองช่าง

สายบา้นนายยงยุทธ บตุรพงษ ์(ม.6) มนี้ าใช้ในการเกษตรอย่าง มนี้ าในการ มนี้ าใช้ในการ

พอเพยีงและทั่วถึง เกษตรอย่างเพยีงพอ เกษตรอย่างเพยีงพอ

131 โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดต้ัง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ เจาะบ่อพร้อมติดต้ัง - - - - 350,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าใช้อปุโภค กองช่าง

ปั้มซับเมอร์ส (ม.6) อุปโภคและบริโภคเพียงพอ ปั้มซับเมอร์ส  ลึก 120 เมตร มนี้ าอปุโภคบริโภค บริโภคอย่างทั่วถึง

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม
ผ.02
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กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
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(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

132 โครงการเปล่ียนสารในถังกรองประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ เปล่ียนสารกรองน้ าประปา - - น้ าประปา สะอาด ประชาชนมนี้ าใช้ในการ คณะกรรมการ

* หมู่บา้นหมู่ที่ 6 อุปโภคและบริโภค ของหมู่บา้น สามารถใช้ อุปโภคและบริโภค หมู่บา้น

อย่างถูกสุขอนามัย อุปโภคและบริโภคได้ อย่างถูกสุขอนามัย

หมู่ที่ 7
โครงการดา้นไฟฟ้า

133 โครงการย้ายเสาไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ย้ายเสาไฟฟา้แรงสูง - - 80,000 80,000 80,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

(ม.7) ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

134 โครงการย้ายเสาไฟฟา้ข้างบา้น  เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ย้ายเสาไฟฟ้าพร้อมปักเสาใหม่ - - 80,000 80,000 80,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

ข้างบา้นนางสัจจา  ปราการ ย้ายไป ใช้ในยามค่ าคืน มคีวาม มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

บา้นนายส ารวย แกว้มาถึง ปลอดภยัในชีวิตในชีวิต

ถึงบา้นนางค ามลู แกว้มา (ม.7) และทรัพย์สิน

135 โครงการเพิ่มเติมเสาไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง เพิ่มเสาไฟฟา้สาธารณะ - - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

แรงต่ าบา้นนางสัจจา  ปราการ  (ม.7) ใช้ในยามค่ าคืน มคีวาม จ านวน  1 ต้น มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

ปลอดภยัในชีวิตในชีวิต

และทรัพย์สิน

136 โครงการติดต้ังพดัลมเพดานพร้อม เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ พดัลม จ านวน 2 ตัว - - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

ติดต้ังระบบไฟฟา้  ศาลา SML (ม.7) สะดวกในการประชุม/ พร้อมระบบไฟฟา้ มีความสะดวกมากขึ้น ที่เหมาะสมในการจดักิจกรรม

จัดกจิกรรมต่างๆ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณของหมู่บา้น

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม
ผ.02
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แผนงานเคหะและชมุชน
กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

137 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้ - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

พร้อมติดต้ังไฟส่องสว่างบริเวณแยก TPI ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

(ม.7) ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการดา้นคมนาคม

138 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. ยาว 80 เมตร - - - 300,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

นายสังวาลย์ เดชา  (ม.7) คมนาคมที่สะดวก ปลอดภยั กวา้ง 2.5 เมตร หนา 0.15 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

รวดเร็วและง่ายต่อการขน ที่สะดวก และง่ายต่อการขนส่ง

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร

139 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. ยาว 250 เมตร - - - 450,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

นายทวี ทยุยะค่าย (ม.7) คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

140 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. - - 400,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

** พร้อมวางทอ่ระบายน้ า คมนาคมที่สะดวก ปลอดภยั ยาว 80 เมตร กวา้ง 2.5 เมตร   มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

สายบา้นนายค าพ ูวงศ์ค าเขียว  (ม.7) รวดเร็วและง่ายต่อการขนส่ง หนา 0.05 เมตร ที่สะดวก และง่ายต่อการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

141 โครงการกอ่สร้าง คสล.สายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. ยาว 100 เมตร - - 180,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

* นางสุรินทร์  สมงิแกว้ (ม.7) คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ปลอดภยั รวดเร็ว  ที่สะดวก

142 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. ยาว 120 เมตร - - - 200,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

นายสนั่น ช่อมะกอก (ม.7) คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

 ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบประมาณการของการไฟฟา้

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
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แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

143 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง - - 70,000 60,000 60,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

หมู่บา้นทั้งหมด  (ม.7) คมนาคมที่สะดวก มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

 ปลอดภยั รวดเร็ว

144 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้มีสถานที่ส าหรับ ปรับปรุงศาลาประชาคม - - 400,000 400,000 400,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

ศาลาประชาคมหมู่บา้นพร้อม ด าเนินกิจกรรมงานสาธารณ พร้อมปรับปรุงภมูทิศัน์ มีสถานที่เหมาะสม ที่เหมาะสมในการจดักิจกรรม

ปรับปรุงภมูทิศัน ์(ม.7) ประโยชน์ต่างๆภายในชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

145 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจาก เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ซ่อมแซมถนนลาดยาง - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมเีส้นทาง กองช่าง

สามแยกบ้านนายประยงค์  กล่ินมณฑา คมนาคมที่สะดวก ระยะทาง  2,500 เมตร มีเส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวก

ถงึหน้าบริษัท ทีพไีอ โพลีน จ ากดั (ม.7) ปลอดภัย รวดเร็ว กว้าง 8 เมตร หนา 0.05 เมตร ที่สะดวก ปลอดภยั รวดเร็ว

146 โครงการขยายไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ขยายไหล่ทาง - - 900,000 - - ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมเีส้นทาง กองช่าง

บา้นนายประยงค์ กล่ินมณฑา คมนาคมที่สะดวก มีเส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวก

ถึงโรงกระเบื้อง (ม.7) ปลอดภัย รวดเร็ว ที่สะดวก ปลอดภยั รวดเร็ว

โครงการดา้นทรัพยากรน้ า

147 โครงการติดต้ังถังแชมเปญพร้อม เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าใช้ ถงัแชมเปญ ขนาด  20 ลบ.ม. - - 350,000 350,000 350,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าใช้อย่าง กองช่าง

ถังกรองน้ า (ม.7) อย่างทั่วถึง พร้อมถังกรองน้ า มีน้ าอุปโภคบริโภค พอเพยีง

148 โครงการเจาะบอ่น้ าต้ืนเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ เจาะบ่อพร้อมติดต้ัง - - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าใช้ในการ กองช่าง

พร้อมติดต้ังปั๊มซัมเมอร์ส  (ม.7) อุปโภคและบริโภคเพียงพอ ปั้มซับเมอร์สจ านวน 5 จุด มนี้ าใช้การเกษตร เกษตรอย่างเพยีงพอ

149 โครงการขยายทอ่เมนประปา เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มนี้ า ทอ่เมนต์ประปา - - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าประปาใช้ กองช่าง

(ขนาดใหญ)่ (หมู่ที7่) บริเวณ ประปาใช้อย่างสะอาด ได้รับความสะดวกต่อ อย่างพอเพยีง

สะพานแยก TPI ถึงบริษทั TPI ทั่วถึงและเพยีงพอ การใช้น้ าเพิม่ขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
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แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

150 โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดต้ัง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ เจาะบ่อพร้อมติดต้ัง - - 350,000 350,000 350,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าใช้อปุโภค กองช่าง

ปั้มซับเมอร์ส (ม.7) อุปโภคและบริโภคเพียงพอ ปั้มซับเมอร์ส ลึก 120 เมตร มนี้ าอปุโภคบริโภค บริโภคอย่างทั่วถึง

151 โครงการกอ่สร้างประตูเปดิ-ปดิ เพื่อเป็นการเก็บกักน้ าส าหรับ ประตูเปดิ-ปดิ - - - - 200,000 ประชาชนร้อยละ 80 มนี้ าส าหรับการเกษตร กองช่าง

( เทร์ินเอา้ท ์) (ม.7) ใช้ในการเกษตร (เทร์ินเอา้ท์) มนี้ าใช้การเกษตร ประชาชนมนี้ าใช้

หมู่ที่ 8

โครงการดา้นไฟฟ้า

152 โครงการขยายเขต/ติดต้ังไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ขยายเขต/ติดต้ังไฟฟา้ - - 500,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

สาธารณะภายในหมู่บา้นและ ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั สาธารณะภายในหมู่บา้น 450,000 1,300,000 310,000 300,000 300,000 มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

เพิ่มหมอ้แปลงไฟฟา้ (ม.8) ในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งหมด 4 2 4 1 1

153 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภาย เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ขยายเขต/ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ - - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

ในหมู่บา้น (ม.8) ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั ภายในหมู่บา้นทั้งหมด มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

154 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายบ้าน เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า - - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

* นางฉลวย ศิริพฤกษ์  (ม.8) ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

155 โครงการเพิ่มหมอ้แปลงไฟฟา้แรงต่ า เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง เพิ่มหมอ้แปลงไฟฟา้แรงต่ า - - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

ในหมู่บา้น (ม.8) ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

156 โครงการติดต้ังพดัลมเพดานพร้อม เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ พดัลม จ านวน 8 ตัว - - 200,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ติดต้ังระบบไฟฟา้ ศาลาประชาคม สะดวกในการประชุม/ พร้อมระบบไฟฟา้ มีความสะดวกมากขึ้น สะดวกในการจัด

(ม.8) จัดกจิกรรมต่างๆ กิจกรรมต่างๆ

157 โครงการเพิ่มหมอ้แปลงไฟฟา้แรงต่ า เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง หมอ้แปลงไฟฟา้แรงต่ า - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

วัดลาดเขาปนู (ม.8) ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั มไีฟฟา้ใช้ทั่วถึง อย่างทั่วถึง กฟภ.สระบรีุ

 ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการดา้นคมนาคม

158 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายคลอง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. ยาว 500 เมตร - - 800,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม อบจ.สระบรีุ

ชลประทานจากบา้นนายสังเวียน คมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว กองช่าง

วงษม์หงิษ ์(ม.8)  ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

159 โครงการขยายไหล่ทางซอย เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ขยายไหล่ทาง - - 900,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

บ้านนายชยกร จันทภาพรึก ถึงสุดซอย คมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 600 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

(ม.8)  ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

160 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. ยาว 120 เมตร - - 250,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

นายสมบรูณ์ แสงอาทติย์ (ม.8) คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

 ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

161 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.จากหนา้ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. ยาว 70 เมตร - - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

อาคารเรียน รร.วัดลาดเขาปนู คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 เมตร  มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ถึงบา้นพกัครู (ม.8)  ปลอดภยั รวดเร็ว  ที่สะดวก

งบประมาณการของการไฟฟา้

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หน้าที ่137



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

162 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ซ่อมแซมถนนลูกรัง - - 70,000 60,000 60,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

หมู่บา้นทั้งหมด  (ม.8) คมนาคมที่สะดวก มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

 ปลอดภยั รวดเร็ว

163 โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายน้ า ท่อระบายน้ า ขนาด 80 ซม. - - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

จากสามแยกลาดเขาปนู ถึง รพสต. ไหลผ่านสะดวกและป้องกัน พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 200 เมตร มีช่องทางการระบายน้ า ไหลผ่านสะดวก

ต าบลบา้นแกง้ (ม.8) น้ าท่วมฉับพลัน ป้องกนักนัน้ าท่วมฉบัพลัน

164 โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงทอ่ เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายน้ า ปรับปรุงท่อระบายน้ า - - - - 200,000 ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

ระบายน้ าภายในหมู่บา้น (ม.8) ไหลผ่านสะดวกและป้องกัน ภายในหมู่บา้น มีช่องทางการระบายน้ า ไหลผ่านสะดวก

น้ าท่วมฉับพลัน ป้องกนักนัน้ าท่วมฉบัพลัน

165 โครงการกอ่สร้างราวกั้นริมถนนคลอง เพื่อปอ้งกนัรถตกถนนเวลา ราวกั้นริมถนน - - - - 200,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง
ระบายน้ าสถานอีนามยัต าบลบา้นแกง้ กลางคืน มคีวามปลอดภยัใน ปลอดภัยในการเดินทาง

ถึงโรงเรียนวัดลาดเขาปนู (ม.8)

166 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. - - 450,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

** สามแยกบา้นนายประยงค์ กล่ินมณฑา คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 ม. หนา 0.15ม. มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ถึงบา้นไวพจน ์บตุรพงศ์  (ม.8)  ปลอดภยั รวดเร็ว ยาว 170 ม. ที่สะดวก

โครงการดา้นทรัพยากรน้ า

167 โครงการขุดลอกสระน้ าวัดลาดเขาปนู เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ขุดลอกสระพร้อมเรียงหินใหญ่ - - - - 400,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชน กองช่าง

พร้อมเรียงหนิใหญ่ (ม.8) มีน้ าใช้ในการเกษตรอย่าง มนี้ าในการ มีน้ าใช้ในการ

พอเพียงและทั่วถึง เกษตรอย่างเพยีงพอ เกษตรอย่างเพียงพอ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หน้าที ่138



แผนงานเคหะและชมุชน
กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

168 โครงการขุดลอกคลองหลัง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ลอกคลองน้ าทิ้ง - - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชน กองช่าง
 รพสต.บา้นแกง้ถึงคลองหว้ยแร่ (ม.8) มีน้ าใช้ในการเกษตรอย่าง ระยะทาง 1000 เมตร มนี้ าในการ มนี้ าใช้ในการ

พอเพียงและทั่วถึง เกษตรอย่างเพยีงพอ เกษตรอย่างเพยีงพอ

169 โครงการขุดลอกคลองบา้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ลอกคลองน้ าทิ้ง - - 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ 70 ประชาชนมนี้ าใช้ในการ กองช่าง

นายทองหล่อ สมงิแกว้ มีน้ าใช้ในการเกษตรอย่าง ระยะทาง 500 เมตร มนี้ าการเกษตร เกษตรอย่างเพยีงพอ

ถึงคลองหว้ยแร่ (ม.8) พอเพียงและทั่วถึง

170 โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดต้ัง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ เจาะบ่อพร้อมติดต้ัง - - 350,000 350,000 350,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าใช้อปุโภค กองช่าง
ปั้มซับเมอร์ส  (ม.8) อุปโภคและบริโภคเพียงพอ ปั้มซับเมอร์ส ลึก 120 เมตร มนี้ าอปุโภคบริโภค บริโภคอย่างทั่วถึง

171 โครงการกอ่สร้างดาดคลองระบายน้ า เพื่อเป็นการเก็บกักน้ าส าหรับ ดาดคลอง คสล. - - 100,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 มนี้ าส าหรับการเกษตร กองช่าง

คสล.จากสถานอีนามยัต าบลบา้นแกง้ ใช้ในการเกษตร มนี้ าใช้การเกษตร ประชาชนมนี้ าใช้
ถึง คลองหว้ยแร่ (ม.8)

172 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ถนน คสล. ยาว 1,500 เมตร - - 4,000,000 - - ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
สายคลองห้วยแร่ (ม.8) คมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร มีเส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวก

ปลอดภัย รวดเร็ว ที่สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว

173 โครงการขยายทอ่เมนประปา เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มนี้ า ทอ่เมนต์ประปา - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าประปาใช้ กองช่าง

(ขนาดใหญ)่ บริเวณที่รพ.สต.บา้นแกง้ ประปาใช้อย่างสะอาด ได้รับความสะดวกต่อ อย่างพอเพยีง

หมู่ที่ 8 ถึงบริเวณสามแยกบ้านกอกหมู่ที่ 6 ทั่วถึงและเพยีงพอ การใช้น้ าเพิม่ขึ้น

โครงการองค์การบริหารสว่นต าบลบา้นแก้ง

174 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนต่างๆ เพื่อท าการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. - - 400,000 400,000 400,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

ภายในต าบลบา้นแกง้ ถนนใหก้ลับมาใช้งานได้ ถนนลาดยาง/ถนนลูกรัง มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

ตามปกติ มคีวามปลอดภยั ภายในต าบลบ้านแก้ง ที่สะดวก และง่ายต่อการขนส่ง

แกผู้่ใช้ทาง และผู้ขับขี่ ทุกเส้นทาง  ผลผลิตทางการเกษตร

ยวดยานพาหนะ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ผ.02

หน้าที ่139



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

175 โครงการลงลูกรังถนนเส้นทางต่างๆ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ลงลูกรังถนนเส้นทางต่างๆ - - 400,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

ภายในต าบลบา้นแกง้ คมนาคมที่สะดวก ภายในต าบลบ้านแก้งทุกหมู่บ้าน มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

 ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

176 โครงการลงหนิคลุกเส้นทางต่างๆ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ลงหนิคลุกถนนเส้นต่างๆ - - 400,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

ภายในต าบลบา้นแกง้ คมนาคมที่สะดวก ภายในต าบลบ้านแก้งทุกหมู่บ้าน มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

 ปลอดภยั รวดเร็ว ที่สะดวก

177 โครงการกอ่สร้างลูกระนาดบนถนน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กอ่สร้างลูกระนาด - - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

เส้นทางต่างๆภายในต าบลบา้นแกง้ คมนาคมที่สะดวก ถนนเส้นทางต่างๆภายใน มเีส้นทางคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว
 ปลอดภยั รวดเร็ว ต าบลบา้นแกง้ ที่สะดวก

178 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง รางระบายน้ า เพือ่เพิม่ช่องทางการระบายน้ า ปรับปรุงรางระบายน้ า/ทอ่ - - 200,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

/ท่อระบายน้ าตะแกรงเหล็กและ ไหลผ่านสะดวกและป้องกัน ระบายน้ า  ตะแกรงเหล็ก มชี่องทางการระบายน้ า ไหลผ่านสะดวก

อื่นๆภายในต าบลบ้านแก้ง น้ าท่วมฉับพลัน ป้องกนักนัน้ าท่วมฉบัพลัน

179 โครงการออกรางวัดที่ดินสาธารณะ เพื่อใหม้เีขตแดนที่ชัดเจน ออกรางวดัทีดิ่นสาธารณะ - - 300,000 300,000 300,000 ที่ดินสาธารณะ มเีขตแดนที่ชัดเจน กองช่าง

ภายในต าบลบา้นแกง้ ภายใน ต.บ้านแก้ง ทั้ง 8 หมู่บ้าน

180 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุง/ซ่อมแซมลาน - - 800,000 800,000 800,000 ประชาชนร้อยละ80 ประชาชนมสีถานที่ กองช่าง

ลานสาธารณะ/ลานตากพชืผล ลานสาธารณะใหม้สีภาพที่ดี สาธารณะ/ลานคสล./ ได้ใช้ลานตากพชืผล ในการจัดกจิกรรมต่างๆ

ทางเกษตร/ซ่อมแซมลานคสล. และใช้งานได้ตามปกติ ภายใน ต.บา้นแกง้ 
ทั้ง 8 หมู่บา้น 1,600,000

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

181 โครงการปรับปรุงเคร่ืองกระจายเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ พื้นที่เปา้หมาย ดังนี้ - - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนรับรู้ข้อมลู กองช่าง

หอกระจายขา่วพร้อมติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง กระจายข้อมลูข่าวสาร 1. บา้นชุ้ง  2. มบ.มติรภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารที่ทนัสมยั

2. มบ.มติรภาพ อยา่งทั่วถึงทันเหตุการณ์ รับรู้ข้อมลูข่าวสาร

3. มบ.ศรีเมอืงเพรียว มากขึ้น

4.มบ.รุ่งเศรษฐี

5. บา้นโง้ง 6. บา้นแกง้

7. บา้นลาดเขาปนู

182 โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปรับปรุงระบบกระจายเสียง - - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนรับรู้ข้อมูล ส านกัปลัด

อตัโนมติัชนดิไร้สายต าบลบา้นแกง้ กระจายข้อมลูข่าวสาร อตัโนมติัชนดิไร้สาย ได้รับข้อมลูข่าวสาร ข่าวสารที่ทันสมัย

ต าบลบา้นแกง้ อย่างทั่วถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

183 โครงการกอ่สร้างศาลาที่พกัผู้โดยสาร เพื่อให้ประชาชนใช้ส าหรับพัก พื้นที่เปา้หมาย ดังนี้ - - 600,000 600,000 600,000 ประชาชนร้อยละ 80 มศีาลาส าหรับพกัร้อน กองช่าง

และรอรถโดยสาร 1. บา้นโง้ง หมู่ที่ 2 มทีี่พกัร้อนส าหรับ และรอรถโดยสาร

2. บา้นสูงยาง หมู่ที่ 4 รอรถโดยสาร

3. บา้นลาดเขาปนู หมู่ที่ 5

4. บา้นกอก  หมู่ที่ 6

184 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลา เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม ซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร - - 80,000 80,000 80,000 ประชาชนร้อยละ 80 มศีาลาส าหรับพกัร้อน กองช่าง

ที่พกัผู้โดยสาร ศาลาที่พกัผู้โดยสาร สามารถ ภายในต าบลบ้านแก้ง มทีี่พกัร้อนส าหรับ และรอรถโดยสาร

อ านวยความสะดวกแก่ รอรถโดยสาร

ประชาชนผู้รอรถโดยสาร

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
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กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

185 โครงการจัดท าปา้ยชื่อหมู่บา้น / วัด / เพื่อเปน็การบอกชื่อหมู่บา้น จัดท าป้ายชื่อหมู่บ้าน / วัด / - - 100,000 50,000 50,000 ประชาชนและผู้คน หมู่บา้นมคีวาม กองช่าง

ส่วนราชการ ซอยต่างๆภายใน ใหผู้้คนทั่วไปได้รับทราบ ส่วนราชการและซอยต่างๆ ทั่วไปร้อยละ 80 เปน็ระเบยีบและ

ต าบลบา้นแกง้ ภายในต าบลบ้านแก้ง ทราบถึงสถานที่ต่างๆ

186 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าต าบลบ้านแก้ง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ขุดลอกคลอง , ขุดสระ ฯลฯ - - 400,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ 70 ประชาชนมนี้ าใช้ในการ กองช่าง
มีน้ าใช้ในการเกษตรอย่าง มนี้ าการเกษตร เกษตรอย่างเพยีงพอ

พอเพียงและทั่วถึง

187 โครงการกอ่สร้างปร่ะตูเปดิ-ปดิ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ า ประตูเปดิ-ปดิ - - 100,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมนี้ าใช้ในการ กองช่าง
(เทร์ินเอา้ท์) บริเวณคลองน้ าทิ้ง ใช้ในการเกษตรอย่าง (เทร์ินเอา้ท์) มนี้ าใช้การเกษตร เกษตรอย่างเพยีงพอ

พอเพียงและทั่วถึง

188 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ถนน คสล. ยาว 2,740 เมตร - - 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

เลียบคลองน้ าทิ้ง (คลองหนองโน) คมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร มีเส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวก

ม.2 , ม.3 และ ม.4 รวดเร็ว ที่สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว

189 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจาก เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง (ช่วงที่ 1) ถนนลาดยาง - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

สามแยกบ้านกอก หมู่ 6 ถึง บ้าน คมนาคมที่สะดวก  ยาว 3,000 เมตร มีเส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวก

ลาดเขาปูน หมู่ 8 ปลอดภัย รวดเร็ว กว้าง 8 เมตร หนา 0.05 เมตร ที่สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว

(สายทาง  สบ.ถ.68001) (ช่วงที่ 2) ถนนลาดยาง

กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร

 หนา 0.05 เมตร

190 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงพังริม ป้องกันน้ าเซาะตล่ิง เขื่อนป้องกันตล่ิงพัง - - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 ป้องกันตล่ิงพัง กองช่าง

แม่น้ าป่าสัก  ม.2 , ม.3 , ม.6 จ านวน 3 แห่ง ได้รับความปลอดต่อ

การเกิดอุทกภัย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม
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ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
191 โครงการกอ่สร้างระบบประปา เพื่อให้ประชาขนในพื้นที่มีน้ า ก่อสร้างระบบประปาขนาด - - 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ประชาชนร้อย 100 ประชาชนมีน้ าประปาใช้ กองช่าง

ขนาดใหญ่ ต าบลบ้านแก้ง ประปาใช้อย่างสะอาด ใหญ่ต าบลบ้านแก้ง มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค อย่างพอเพียง

ทั่วถึงเพียงพอ อย่างพอเพียง

192 โครงการขุดลอกคลองหว้ยแร่และ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ าใช้ ขุดลอกคลองห้วยแร่ - - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชนร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

คลองหนองโน ในการเกษตรอย่างพอเพียง และ คลองหนองโน มีน้ าการเกษตร เกษตรอย่างเพียงพอ

และทั่วถึง

193 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าเพื่อ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ าใช้ ขุดลอกคลองส่งน้ า - - - 5,000,000 - ประชาชนร้อยละ 70 ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

การเกษตร ต าบลบา้นแกง้ ในการเกษตรอย่างพอเพียง มีน้ าการเกษตร เกษตรอย่างเพียงพอ

และทั่วถึง

194 โครงการจัดซ้ือรถราง เพื่ออ านวยความสะดวกใน รถราง - - 700,000 - - นักเรียนได้มีโอกาส นกัเรียนมไีด้รับความรู้ กองช่าง

ใช้ภายในต าบลบา้นแก้ง การเดินทางไปศึกษาดูงานที่ ใช้เพื่อเดินทางศึกษาดู ในการศึกษาดูงาน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งานหมู่บ้านเศรษฐกิจ

หมู่ที่ 1 พอเพียง

195 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟเขียว เพื่อประชาชนได้รับความ ปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ - - อบุติัเหตุบริเวณแยก ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

 - ไฟแดง แยกโรงกระเบื้อง ปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน โรงกระเบื้องลดลง ลดอุบัติเหตุ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

งบประมาณการของกรมทางหลวงฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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กลยทุธ์การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

196 โครงการขยายไหล่ทาง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ไหล่ทางส าหรับ - - 2,500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

แยกบา้นกอก – ลาดเขาปนู คมนาคมที่สะดวก ปลอดภยั รถจักรยาน มเีส้นทางคมนาคม คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

 รวดเร็ว ที่สะดวก  รวดเร็ว

197 โครงการย้ายเสาไฟ เพื่อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง ย้ายเสาไฟฟา้ - - เพื่อประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บริเวณบา้นนายประยงค์  กล่ินมณฑา ใช้ทั่วถึงมคีวามปลอดภยั ความปลอดภยั ปลอดภยัของชีวิตและ กฟภ.สระบรีุ

ในชีวิตและทรัพย์สิน ในการด ารงชีวิต ทรัพย์สิน

198 โครงการวางทอ่รอดถนนอดิเรกสาร เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายน้ า ปรับปรุงท่อระบายน้ า - - - 1,000,000 - ประชาชนร้อยละ 80 เพิ่มช่องทางการระบายน้ า กองช่าง

ม.2 ,ม.3 ,ม.4 และ ม.6 ไหลผ่านสะดวกและ ภายในหมู่บา้น มีช่องทางการระบายน้ า ไหลผ่านสะดวก

ป้องกันน้ าท่วมฉับพลัน ป้องกันกันน้ าท่วมฉับพลัน

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบประมาณการของการไฟฟา้

ผ.02

หน้าที ่144



แผนงานการเกษตร

กลยทุธ ์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มใหย้ั่งยนื

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อ - - 50,000 50,000 50,000 พื้นที่ปา่ไมใ้นพื้นที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ส านกัปลัด

ธรรมชาติและเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติฯ /ตามนโยบาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ให้กับธรรมชาติ กองสาธารณสุขฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทางราชการก าหนด

และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ

2 โครงการปล่อยพนัธุ์สัตว์น้ า เพื่อให้ประชาชนร่วมกัน จัดกิจกรรมปล่อยพนัธุ์สัตว์น้ า - - 50,000 50,000 50,000 สัตว์น้ าในพื้นที่ ประชาชนตระหนักและ ส านกัปลัด
เฉลิมพระเกียรติ ฯ อนุรักษ์ และสร้างความอุดม จ านวน 1 คร้ังต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เห็นความส าคัญกับการ

สมบูรณ์ให้ธรรมชาติ อนุรักษ์ธรรมชาติ

3 โครงการท้องถิ่นไทย "รักษ์น้ า รักษ์ป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับ จัดกิจกรรมส่งเสิรมการ - - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้ร่วมกนั เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ กองสาธารณสุขฯ
 รักษาแผ่นดิน" ธรรมชาติและเฉลิมพระเกียรติ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อนรัุกษธ์รรมชาติ ให้กับธรรมชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพิ่มพื้นที่สีเขยีว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ ในต าบลบา้นแกง้

รวม             3           โครงการ - 0 0 200,000 200,000 200,000 - -

งบประมาณและที่ผ่านมา

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลบา้นแก้ง  อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จงัหวดัสระบรุี

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวดัที่ 2 การพัฒนาบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ผ.02

หนา้ที่ 145



แผนงานบริหารทั่วไป

กลยทุธ ์สร้างจติส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสร้างกระบวนการมีส่วน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก จดักิจกรรมรักษาส่ิงแวดล้อมใน - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ บ้านเมืองเกิดความสะอาด ส านกัปลัด

ร่วมในการรักษ์ส่ิงแวดล้อม เยาวชน และประชาชนมี วันส าคัญดังนี้ ร้อยละ 80 ได้มีความรู้ เป็นระเบียบเรียบร้อย กองสาธารณสุขฯ
จิตส านึกและร่วมกันรักษา 1. กิจกรรมท าความสะอาด มีจิตส านึกในการร่วม ส่ิงแวดล้อมดี

ส่ิงแวดล้อม วันเข้าพรรษา , วันออกพรรษา รักษาอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
2. กิจกรรมวันส่ิงแวดล้อมโลก

3. กิจกรรมวันพอ่ , วันแม่

2 โครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน สร้างจิตส านึกในการประหยัด จัดโครงการฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในการประหยัด ส านกัปลัด
ภายในต าบลบ้านแก้ง พลังงาน ต่อปี ร้อยละ 80 ได้มีความรู้ พลังงานและอนุรักษ์

มีจิตส านึกในการร่วม ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม
ประหยัดพลังงานใน

ครัวเรือน

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวดัที่ 2 การพัฒนาบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หนา้ที่ 146



แผนงานบริหารทั่วไป

กลยทุธ ์สร้างจติส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ชุมชนใน จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการ - - 40,000 40,000 40,000 จ านวนคร้ังที่จดักิจกรรม ชุมชนมีระบบการจัด กองสาธารณสุขฯ

การจัดการส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม การส่ิงแวดล้อมที่ดี
ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวดัที่ 2 การพัฒนาบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หนา้ที่ 147



แผนงานสาธารณสขุ

กลยทุธ ์จดัการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุขฯ

การคัดแยกขยะ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยก จ านวน 1 คร้ังต่อปี ร้อยละ 80 ได้มีความรู้ การคัดแยกขยะ

ประเภทขยะ สามารถสร้างมูลค่า เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ สามารถน ามาสร้างมูลค่า

จากขยะเหลือใช้ เหลือใช้ในครัวเรือน เพิ่มรายได้ในครัวเรือน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวดัที่ 2 การพัฒนาบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ผ.02

หนา้ที่ 148



แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
กลยทุธ ์สง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน จดักจิกรรมสืบสานประเพณี - - 80,000 80,000 80,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้แสดงออก กองการศึกษาฯ

ต าบลบา้นแกง้ ได้แสดงออกซ่ึงความกตัญญู สงกรานต์รดน  าขอพรและ ร้อยละ 90 ได้ร่วม ถึงความกตัญญู
ต่อผู้สูงอายุ สรงน  าพระ  จ านวน 1 ครั งต่อปี สืบสานประเพณี สืบสานประเพณี

สงกรานต์ ให้คงอยู่
2 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟ ูอนุรักษ์ จดักจิกรรมสืบสานประเพณีลอย - - 150,000 150,000 150,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ ร่วมกันรักษาประเพณี กองการศึกษาฯ

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กระทง   จ านวน 1 ครั งต่อปี ร้อยละ 90 ได้ร่วม ท้องถิ่นอันดีงาม
สืบสานประเพณี

ลอยกระทง
3 โครงการหล่อเทยีนพรรษาและ เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟ ูอนุรักษ์ จดักจิกรรมสืบสานประเพณี - - 30,000 30,000 30,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ ร่วมกันรักษาประเพณี กองการศึกษาฯ

ถวายเทยีนพรรษา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เขา้พรรษา  จ านวน 1 ครั งต่อปี ร้อยละ 90 ได้ร่วม ท้องถิ่นอันดีงาม
สืบทอดพระพุทธศาสนา และสืบทอด

พระพทุธศาสนา
4 โครงการวันไหว้ครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อใหเ้ด็กได้แสดงออกถงึ จดักจิกรรม - - 10,000 10,000 10,000 เด็กที่ร่วมโครงการ เด็กได้แสดงออก กองการศึกษา ฯ

ต าบลบา้นแกง้ ความกตัญญูต่อครู จ านวน 1 ครั งต่อไป ร้อยละ 90 ได้มีโอกาส ถึงความกตัญญู
ร่วมกิจกรรมและเข้าใจใน

ความส าคัญของวนัดังกล่าว

5 โครงการวนัแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อแสดงออกถึงความรัก จดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ - - 10,000 10,000 10,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ เด็กเล็กได้แสดงออก กองการศึกษาฯ
ต าบลบ้านแก้ง ระหว่างแม่กับลูก พระนางเจา้ฯพระบรมราชนินีาถ ร้อยละ 80 ได้ร่วม ถงึความรักต่อแม่

จ านวน 1 ครั งต่อปี กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

แสดงความจงรักภกัดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลบา้นแก้ง  อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จงัหวดัสระบรุี
ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  3  เสริมสร้างความมั่นคงและสงัคมคุณภาพตามวถีิภมูปิญัญาไทย
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 การสง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
3. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หนา้ที่ 149



แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
กลยทุธ ์สง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการวันพอ่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อแสดงออกถึงความรัก จดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ - - 10,000 10,000 10,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ เด็กเล็กได้แสดงออก กองการศึกษาฯ

ต าบลบา้นแกง้ ระหว่างพอ่กับลูก เทดิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ ร้อยละ 80 ได้ร่วม ถงึความรักต่อพอ่
พระเจา้อยู่หวัฯ จ านวน 1 ครั งต่อปี กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

แสดงความจงรักภกัดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7 โครงการส่งเสริมสืบสานขนบธรรรมเนียม เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟ ูอนุรักษ์ จดักจิกรรมส่งเสริมและสืบสาน - - 30,000 30,000 30,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ ร่วมกนัรักษาประเพณี กองการศึกษา ฯ
ประเพณีกวนขา้วทพิย์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ประเพณีกวนขา้วทพิย ์ ร้อยละ 80 ได้ร่วม ทอ้งถิ่นอนัดีงาม

จ านวน 1 ครั งต่อปี สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

8 โครงการส่งเสริมสืบสานขนบธรรรมเนียม เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟ ูอนุรักษ์ จดักจิกรรมสืบสานประเพณี - - 30,000 30,000 30,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ ร่วมกนัรักษาประเพณี กองการศึกษา ฯ
ประเพณีวัฒนธรรมลาวเวียง ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมลาวเวียง ร้อยละ 80 ได้ร่วม ทอ้งถิ่นอนัดีงาม

จ านวน 1 ครั งต่อปี สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  3  เสริมสร้างความมั่นคงและสงัคมคุณภาพตามวถีิภมูปิญัญาไทย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 การสง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

3. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

ผ.02

หนา้ที่ 150



แผนงานการบริหารทั่วไป

กลยทุธ ์สง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี จดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ ประชาชนได้แสดงออก ส านกัปลัด

สมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทดิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ ร้อยละ 90 ได้ร่วม ถงึความจงรักภกัดีต่อ
บดินทรเทพยวรางกรู และการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน พระเจา้อยู่หวัฯ จ านวน 1 ครั งต่อปี กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ชาติ ศาสนา และ

แสดงความจงรักภกัดี พระมหากษตัริย์
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อแสดงออกถึงความ จดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ - - 20,000 20,000 20,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ ประชาชนได้แสดงออก ส านกัปลัด
สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ จงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ ร้อยละ 90 ได้ร่วม ถงึความจงรักภกัดีต่อ
พระบรมราชนินีาถ  พระมหากษัตริย์และ พระบรมราชนินีาถ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ชาติ ศาสนา และ
พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง การมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง แสดงความจงรักภกัดี พระมหากษตัริย์

จ านวน 1 ครั งต่อปี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

3 โครงการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา จดักจิกรรมต่างๆที่ทางราชการ - - 10,000 10,000 10,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ ประชาชนได้แสดงออก ส านกัปลัด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล กรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมี ก าหนด ร้อยละ 90 ได้ร่วม ถงึความจงรักภกัดีต่อ
อดุลยเดช ต่อพสกนิกร กิจกรรม ชาติ ศาสนา และ

แสดงความจงรักภกัดี พระมหากษตัริย์
4 โครงการอบรมสร้างจิตส านึก ฟื้นฟู เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการตระ จดัฝึกอบรมสร้างจติส านกึ ฟื้นฟู - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ ประชาชนมีความรู้ ส านกัปลัด

อตัลักษณ์ทอ้งถิ่น หนักถึงคุณค่าของศิลปวฒันธรรม อตัลักษณ์ทอ้งถิ่น ร้อยละ 80 มคีวามรู้ ตระหนักถึงความส าคัญ
และอัตลักษณ์ท้องถิ่น จ านวน 1 ครั งต่อปี มีจติส านึกที่จะอนุรักษณ์ ของศิลปวัฒนธรรม

ฟื้นฟูอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  3  เสริมสร้างความมั่นคงและสงัคมคุณภาพตามวถีิภมูปิญัญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 การสง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

3. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หนา้ที่ 151



แผนงานการบริหารทั่วไป

กลยทุธ ์สง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี จดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ - - 20,000 20,000 20,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ ประชาชนได้แสดงออก ส านกัปลัด

สมเด็จพระนางเจา้สุทดิา ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา ร้อยละ 90 ได้ร่วม ถงึความจงรักภกัดีต่อ
พชัรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชนิี และการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน พชัรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชินี กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ชาติ ศาสนา และ

จ านวน 1 ครั งต่อปี แสดงความจงรักภกัดี พระมหากษตัริย์
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

6 โครงการจติอาสาพระราชทาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี จดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ ประชาชนได้แสดงออก ส านกัปลัด
904 วปร. ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทดิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ ร้อยละ 90 ได้ร่วม ถงึความจงรักภกัดีต่อ

และการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน พระเจา้อยู่หวัฯ จ านวน 1 ครั งต่อปี กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ชาติ ศาสนา และ
แสดงความจงรักภกัดี พระมหากษตัริย์
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  3  เสริมสร้างความมั่นคงและสงัคมคุณภาพตามวถีิภมูปิญัญาไทย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 การสง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

3. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หนา้ที่ 152



แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
กลยทุธ ์สง่เสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน จดัฝึกอบรม จ านวน 1 ครั งต่อปี - - 20,000 20,000 20,000 เด็กเยาวชนที่ร่วมโครงการ เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษา ฯ

การด าเนนิงานของสภาเด็กและ มีการท างานร่วมกันและ เด็ก , เยาวชน ประมาณ 50 คน ร้อยละ 80 ได้มีโอกาส ศักยภาพที่ดีและ
เยาวชนต าบลบา้นแกง้ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แสดงออกและ มจีติใจที่ดี

ท ากิจกรรมตามที่

ก าหนดไว้

2 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการด าเนนิ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สนบัสนนุงบประมาณ - - 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีความรู้ กองการศึกษา ฯ
งานของสภาวัฒนธรรมต าบลบา้นแกง้ กิจกรรมต่างๆของ จ านวน 1 ครั งต่อปี ร้อยละ 80 มีความรู้ ตระหนักถึงความส าคัญ

สภาวัฒนธรรมต าบลบ้านแก้ง มีจติส านึกที่จะอนุรักษณ์ ของศิลปวัฒนธรรม
ฟื้นฟูอัตลักษณ์ท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา

3. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  3  เสริมสร้างความมั่นคงและสงัคมคุณภาพตามวถีิภมูปิญัญาไทย
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 การสง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ผ.02

หนา้ที่ 153



แผนงานบริหารทั่วไป

กลยทุธ ์พัฒนาศักยภาพและประสทิธภิาพบคุลากรของทอ้งถ่ิน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพิ่มศักยภาพพฒันา - - 600,000 600,000 600,000 พนกังาน ส านกัปลัด

บคุลากร อบต.บา้นแกง้เพื่อ ส่วนต าบลร้อยละ กองคลัง

เพิ่มประสิทธิผลในการปฏบิติังาน 70 ได้รับการพฒันา กองการศึกษาฯ

 -  ด้านจริยธรรมและคุณธรรม 1. เพื่อพฒันาบคุลากร จดัฝึกอบรมบคุลากร มศัีกยภาพและ  -  บคุลากรสามารถพฒันา กองชา่ง

ของ อบต.ทกุส่วน ทกุระดับ จ านวน 30 คน ต่อปี มปีระสิทธิภาพในการ ตนเองและท างานร่วมกบั กองสาธารณสุขฯ

ใหม้คุีณธรรม จริยธรรม ปฏบิติัหนา้ที่มากขึ้น ผู้อื่นได้อยา่งมคีวามสุข

ในการปฏบิติังาน

 -  ด้านมนษุยสัมพนัธ์และ 1.เพื่อเปดิโอกาสใหบ้คุลากร จดัฝึกอบรมบคุลากร บคุลากรสามารถน าความรู้

จติวิทยของการท างาน ได้แลกเปล่ียนความคิดเหน็ จ านวน 30 คน ต่อปี ที่ได้รับไปประยกุต์ใชใ้นการ

และประสบการณ์ ท างานร่วมกนัได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นและ

มทีศันคติในการท างานร่วม

กนัได้อยา่งมคีวามสุข

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครัฐ สู่การบริหารจดัการที่ดี

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลบา้นแก้ง  อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จงัหวดัสระบรุี

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลกัธรรมาภบิาลและมคุีณภาพมาตรฐาน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวดัที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครัฐ สู่การบริหารจดัการที่ดี

ผ.02

หนา้ที่ 154



แผนงานบริหารทั่วไป

กลยทุธ ์พัฒนาศักยภาพและประสทิธภิาพบคุลากรของทอ้งถ่ิน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -  ด้านกฎหมาย วินยัและ 1.เพื่อใหม้คีวามรู้ความ จดัอบรมด้านกฏหมายวินยั  -  บคุลากรมคีวามรู้และ

ระเบยีบหนงัสือส่ังการ เขา้ใจในระเบยีบ และระเบยีบ หนงัสือส่ังการ ความเขา้ใจในระเบยีบของ

และระบบราชการ ราชการ

2.เพื่อสร้างความมวีินยั แกพ่นกังาน อบต.และ

ในตนเอง พนกังานจา้ง ประมาณ 30 คน 

ต่อปี

2 โครงการอบรมพฒันาครูผู้ เพื่อเปน็การพฒันาและเพิ่ม จดัส่งเจา้หนา้ที่ - - 10,000 10,000 10,000 ครูผู้ดูแล ครูผู้ดูแลเด็กมศัีกยภาพ กองการศึกษาฯ

ดูแลเด็กเล็ก ประสิทธิภาพในการ เขา้รับการฝึกอบรม เด็กเล็ก ในการท างานมากขึ้น

ปฏบิติัของบคุลากร ร้อยละ 

50 ได้รับการพฒันา
มศัีกยภาพและ

มปีระสิทธิภาพในการ

ปฏบิติัหนา้ที่มากขึ้น

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลกัธรรมาภบิาลและมคุีณภาพมาตรฐาน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวดัที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครัฐ สู่การบริหารจดัการที่ดี

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครัฐ สู่การบริหารจดัการที่ดี

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หนา้ที่ 155



แผนงานบริหารทั่วไป

กลยทุธ ์พัฒนาระบบบริหารองค์กร

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเผยแพร่และ 1.เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจที่ เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ - - 80,000 80,000 80,000 ประชาชน  -  ประชาชนมีความรู้และ ส านกัปลัด

ประชาสัมพนัธ์กจิการ อบต. ถกูต้องใหแ้กป่ระชาชนใน กจิการของ อบต. ดังนี้ ในพื้นที่ร้อยละ 80 ความเข้าใจในกิจการของ

กจิการของ อบต. 1.ผลิตส่ือเพื่อเผยแพร่โครงการ ได้รับทราบถงึภารกจิ อบต.อย่างถูกต้อง

2.เพือ่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กจิกรรมของ อบต. เชน่ กจิกรรมต่างๆที่อบต.  -  ประชาชนกับ อบต.มี

กจิกรรมงานประเพณีและ แผ่นพบั นติยสาร เปน็ต้น ได้ด าเนนิการ สัมพนัธภาพที่ดีต่อกัน

วัฒนธรรมต่างๆ 2.ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์  -  ประชาชนมีความภาคภมูิ

กจิกรรมงานประเพณีต่างๆ ใจในท้องถิ่นของตนเอง 

เชน่ งานประเพณีสงกรานต์ สามารถสร้างชุมชนให้เข้ม

 งานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น แข็งได้

2 โครงการบริการประชาชนแบบ 1.เพื่อลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน บริการประชาชนแบบ - - 50,000 50,000 50,000 การบริหารกิจการ ประชาชนได้รับความสะดวก ส านกัปลัด

One Stop Service 2.เพื่อสร้างความประทับใจใน One Stop Service ของอบต.ได้รับความ และมคีวามรวดเร็วในการ

การบริการที่ดีแก่ประชาชน สะดวก รวดเร็วและ บริการ

ทันท่วงทีต่อการ

บริการประชาชน

3 โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพนัธ์ผล ปรับปรุงเว๊บไซต์อบต.บา้นแกง้ - - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ80 ประชาชนรับทราบขอ้มลู ส านกัปลัด

อบต.บา้นแกง้ การด าเนนิงานของอบต. ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ขา่วสารของอบต.

ของทางราชการที่

ทนัทว่งที

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลกัธรรมาภบิาลและมคุีณภาพมาตรฐาน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวดัที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครัฐ สู่การบริหารจดัการที่ดี

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครัฐ สู่การบริหารจดัการที่ดี

ผ.02

หนา้ที่ 156



แผนงานบริหารทั่วไป

กลยทุธ ์พัฒนาระบบบริหารองค์กร

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการพฒันาศักยภาพในการ เพื่อพฒันาการจดัเกบ็รายได้ จดัท าระบบแผนที่ภาษี - - 300,000 300,000 300,000 อบต.บา้นแกง้มี มรีะบบการจดัเกบ็ภาษี กองคลัง

จดัเกบ็ภาษี โดยใชร้ะบบแผนที่ภาษี ของต าบลบา้นแกง้ รายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก ที่ทนัสมยั/จดัเกบ็รายได้

ประโยชนข์องระบบ
5  โครงการศึกษาดูงานและ 1.เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความ อบรมพนักงานและพนักงานจ้าง - - 300,000 300,000 300,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ  -  พนักงานและลูกจ้างของ ส านกัปลัด

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ เข้าใจตลอดจนทัศนคติในการ ทัศนศึกษาดูงานด้านต่างๆ ร้อยละ 80 อบต.สามารถน าความรู้

ปฏบิติังานของพนกังานส่วน ท างาน เพื่อน ามาปรับใช้ในการพฒันา  ได้รับการพฒันา ที่ได้รับมาปรับปรุงการ

ต าบล สมาชกิอบต. ก านนั ผู้ใหญ่ 2.เพื่อเป็นการพฒันาและเพิ่ม ต าบลบ้านแก้ง มศัีกยภาพและ ท างานใหดี้ขึ้น

บ้านและผู้น าชุมชนต าบลบ้านแก้ง ประสิทธิภาพในการปฏบิัติ มปีระสิทธิภาพในการ  -  เกดิความสามคัคีของ

ของบุคลากร ปฏบิติัหนา้ที่มากขึ้น บคุลากรในองค์กร

และน ามาพัฒนา
6 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มความรู้ จัดอบรมเกี่ยวกับการบริหาร - - 100,000 100,000 100,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ พนักงานและลูกจ้างของ ส านกัปลัด

คณะผู้บริหาร ส.อบต. และ และเผยแพร่ผลการปฏบิติังาน จัดการบ้านเมืองที่ดีให้แก่ ร้อยละ 80 อบต.สามารถน าความรู้

พนกังานส่วนต าบล ของอบต.บา้นแกง้ พนักงานส่วนต าบล  ได้รับการพฒันา ที่ได้รับมาปรับปรุงการ

มศัีกยภาพและ ท างานใหดี้ขึ้น

มปีระสิทธิภาพในการ

ปฏบิติัหนา้ที่มากขึ้น

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลกัธรรมาภบิาลและมคุีณภาพมาตรฐาน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวดัที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครัฐ สู่การบริหารจดัการที่ดี

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครัฐ สู่การบริหารจดัการที่ดี

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หนา้ที่ 157



แผนงานบริหารงานทั่วไป

กลยทุธก์ารสง่เสริมพัฒนาประชาธปิไตยและกระบวนการประชาสงัคม

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ จ านวน 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ ประชาชนมคีวามรู้ความ ส านกัปลัด

ประชาธิปไตยและกฎหมาย และความเข้าใจในระบอบ ร้อยละ 80 มคีวามรู้ เขา้ใจเร่ืองประชาธิปไตย

รัฐธรรมนญูใหก้บัประชาชน ประชาธิปไตยและกฎหมาย มคีวามเขา้ใจ เพิ่มมากขึ้น

รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย

เพิ่มมากชึ้น

2 โครงการ อบต.ยิ้ม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จดักจิกรรมประชมุ - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ ประชาชนร้อยละ 70 ได้ ส านกัปลัด

รวมถึงรับฟงัปัญหาความ เพื่อรับฟงัความคิดเหน็ ร้อยละ 80 มคีวามรู้ รับขอ้มลูขา่วสาร ได้ร่วม

ต้องการของประชาชน ของประชาชนต าบลบา้นแกง้ มคีวามเขา้ใจในภารกจิ แสดงความคิดเหน็

และบทบาทหนา้ที่ของ

อบต.มากขึ้น

3 โครงการประชุมประชาคมเพื่อ เพื่อให้การจัดท าแผนเป็น จดัประชมุประชาคมเพื่อจดั - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น ส านกัปลัด

ทบทวนและจดัท าแผนพฒันา ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี ร้อยละ 60 มคีวามรู้ ส่ีปีเสร็จตามระยะเวลา

ทอ้งถิ่น และส่งเสริมบทบาทการมี และเผยแพร่ประชาธิปไตย มคีวามเขา้ใจในภารกจิ ที่ก าหนด

ส่วนร่วมของภาคประชาชน และมส่ีวนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็ 

เสนอปญัหาและความ

ต้องการ

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครัฐ สู่การบริหารจดัการที่ดี

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลกัธรรมาภบิาลและมคุีณภาพมาตรฐาน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวดัที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครัฐ สู่การบริหารจดัการที่ดี

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หนา้ที่ 158



แผนงานบริหารงานทั่วไป

กลยทุธก์ารสง่เสริมพัฒนาประชาธปิไตยและกระบวนการประชาสงัคม

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการประชมุประชาคม เพื่อให้การจัดท าแผนเป็น ออกประชมุประชาคม - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ จัดท าแผนชุมชน ส านกัปลัด

สนบัสนนุการขบัเคล่ือน ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจดัท าแผนชมุชน ร้อยละ 80 มีความรู้ เสร็จตามระยะเวลาที่

แผนชมุชน และส่งเสริมบทบาทการมีส่วน มีความเข้าใจในภารกิจ ก าหนด

ร่วมของภาคประชาชน และมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น เสนอ

ปัญหาและความต้องการ

5 โครงการวันทอ้งถิ่นไทย เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจผลงาน จดักจิกรรมวันทอ้งถิ่นไทย - - 20,000 20,000 20,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ ผู้เขา้ร่วมโครงการได้มขีวัญ ส านกัปลัด

และความส าคัญของ อบป. อีกทั้งเพือ่ จ านวน 1 คร้ังต่อปี ร้อยละ 80  และก าลังใจตลอดจน

ร าลึกถึงพระมหาธคุิณฯ สร้างการมี มคีวามเขา้ใจในภารกจิ มคีวามสามคัคี  

ส่วนร่วมของประชาชนใน อปท. ทอ้งถิ่นมคีวามแขม้แขง็ 

 มปีระสิทธิทภี

6 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนา จดักจิกรรมฝึกอบรม - - 50,000 50,000 50,000 คณะกรรมการ คณะกรรมการมีองค์ความรู้ ส านกัปลัด

คณะกรรมการหมู่บา้น ( กม.) ศักยภาพให้แกค่ณะกรรมการหมู่บ้าน ใหค้วามรู้ หมู่บา้นร้อยละ 70 เข้าใจในบทบาทของตน

ให้ความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ จ านวน 1 คร้ังต่อปี มคีวามรู้ ความเขา้ใจ มากขึ้น

ตนเอง ในภารกจิหนา้ที่ของ

ตนมากยิ่งขึ้น

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลกัธรรมาภบิาลและมคุีณภาพมาตรฐาน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวดัที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครัฐ สู่การบริหารจดัการที่ดี

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครัฐ สู่การบริหารจดัการที่ดี

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หนา้ที่ 159



แผนงานบริหารงานทั่วไป

กลยทุธก์ารสง่เสริมพัฒนาประชาธปิไตยและกระบวนการประชาสงัคม

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการอ าเภอเคล่ือนที่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมถึง จดักจิกรรมร่วมกบัอ าเภอ - - 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้ ส านกัปลัด

รับฟงัปัญหาความต้องการของ เพื่อรับฟงัปญัหา ร้อยละ 80 มีความรู้ รับขอ้มลูขา่วสาร ได้ร่วม

ประชาชน  ความเดือดร้อนของ มีความเข้าใจในภารกิจ แสดงความคิดเหน็

ประชาชนในพื้นที่ และมีส่วนร่วมในการ

จ านวน 1 คร้ังต่อปี แสดงความคิดเห็น เสนอ

ปัญหาและความต้องการ

8 โครงการจงัหวัดเคล่ือนที่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมถึง จดักจิกรรมร่วมกบัอ าเภอ - - 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้ ส านกัปลัด

รับฟงัปัญหาความต้องการของ และจงัหวัด เพื่อรับฟงัปญัหา ร้อยละ 80 มีความรู้ รับขอ้มลูขา่วสาร ได้ร่วม

ประชาชน  ความเดือดร้อนของ มีความเข้าใจในภารกิจ แสดงความคิดเหน็

ประชาชนในพื้นที่ และมีส่วนร่วมในการ

จ านวน 1 คร้ังต่อปี แสดงความคิดเห็น เสนอ

รวม ปัญหาและความต้องการ

9 การเลือกต้ังของ อปท. เพื่อให้การด าเนินการเลือกต้ัง การเลือกต้ัง นายก อบต. - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 การเลือกต้ัง การเลือกต้ังเป็นไปตาม พรบ. ส านกัปลัด

นายก อบต. และสมาชิก อบต. และสมาชิก อบต. เป็นไปตาม พรบ.

เป็นไปตาม พรบ. เป็นไปตาม พรบ.

10 โครงการจัดท าข้อบัญญติั เพื่อจัดท าข้อบัญญติังบประมาณ จัดกจกรรมฝึกอบรม - - 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับมา ส านกัปลัด

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ถูกต้องตามหนังสือส่ังการ ให้ความรู้ ร้อยละ 80 ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น

จ านวน 1 คร้ังต่อปี มีความเข้าใจในภารกิจ

11 โครงการจัดประชุมติดตามและ เพื่อจัดประชุมติดตามและ เพื่อจัดประชุมติดตามและ - - 10,000 10,000 10,000 แผนพฒันาท้องถิ่น แผนพฒันาท้องถิ่น ส านกัปลัด

ประเมินผลแผนพฒันา ประเมินผลแผนพฒันา ประเมินผลแผนพฒันา มีความถูกต้องตามหนังสือ มีการด าเนินการ 

ให้ถูกต้องตามหนังสือส่ังการ ส่ังการ ไปด้วยความถูกต้อง

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวดัที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครัฐ สู่การบริหารจดัการที่ดี

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครัฐ สู่การบริหารจดัการที่ดี

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลกัธรรมาภบิาลและมคุีณภาพมาตรฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หนา้ที่ 160



แผนงานบริหารงานทั่วไป

กลยทุธ ์ประชาสมัพันธกิ์จกรรม และสถานที่ทอ่งเที่ยวใหแ้พร่หลาย

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว จดักจิกรรมส่งเสริมการ - - 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ นกัทอ่งเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส านกัปลัด
ทุ่งทานตะวันบานพื้นที่ ทุ่งทานตะวันจงัหวัดสระบรีุ ทอ่งเที่ยวทุ่งทานตะวัน ร้อยละ 80 ได้ร่วมส่งเสริม และประชาชนมรีายได้
ต าบลบา้นแกง้ การท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน มากขึ้นด้วย

สร้างรายได้ให้เกิดกับชุมชน

2 โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว เพื่อใหส้ามารถด าเนนิการ ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว - - 40,000 40,000 40,000 นักท่องเที่ยวหรือผู้มา ประชาชนในพื้นที่มี ส านกัปลัด
อยา่งมรีะบบเชงิเกษตร หมู่บา้น พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวอื่นๆ เชงิเกษตรตามแนวทาง ศึกษาดูงานร้อยละ รายได้มากขึ้น
เศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ ที่อาจมกีารค้นพบใน ทฤษฎใีหมห่มู่บา้นเศรษฐกจิ 80 ได้ร่วมส่งเสริม

อนาคตและสามารถพฒันา พอเพยีงต้นแบบ พฒันาแหล่งท่องเที่ยว
ในเชงิการทอ่งเที่ยวได้ สร้างรายได้ให้

เกิดกับชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

5. ยทุธศาสตร์สง่เสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลบา้นแก้ง  อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จงัหวดัสระบรุี

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  การสง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวดัที่ 5  สง่เสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยว

ผ.02

หนา้ที่ 161



แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทาการ  แผนงานบริหารงานทั่วไป และ แผนงานสาธารณสขุ

กลยทุธส์ง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงานที่ขอรับ

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ เงินอุดหนุน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพธิี เพื่อแสดงออกถึงความ อุดหนุนงบประมาณการ - - 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้แสดงออก ส านักปลัด อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงรักภกัดี ต่อชาติ ศาสนา จัดงานรัฐพธิี ราชพธิี เช่น ร้อยละ 90 ได้ร่วม ถึงความจงรักภกัดีต่อ จังหวัดสระบุรี
พระมหากษัตริย์ วันพอ่,วันแม,่วันปิยะมหาราช กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ชาติ ศาสนา และ
และการมีส่วน แสดงความจงรักภกัดี พระมหากษัตริย์

ร่วมกับหน่วยงาน ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

2 อุดหนุนโครงการงานประเพณี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน อุดหนุนงบประมาณ - - 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้แสดงออก กองการศึกษาฯ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สรงน  าพระเนื่องในเทศกาล ได้แสดงออกซ่ึงความ การจัดงานประเพณี ร้อยละ 90 ได้ร่วม ถึงความกตัญญู จังหวัดสระบุรี
สงกรานต์ กตัญญูต่อผู้สูงอายุ สรงน  าพระฯ สืบสานประเพณี สืบสานประเพณีให้คงอยู่

จ านวน 1 ครั งต่อปี สงกรานต์
3 อุดหนุนโครงการส่งเสริม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ อุดหนุนงบประมาณจัดกิจกรรม - - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนในพื นที่ได้ กองการศึกษา ฯ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วัฒนธรรมและส่งเสริมการ จ านวน 1 ครั งต่อปี ร้อยละ 80 ได้ร่วม มีความรู้เกี่ยวกับ จังหวัดสระบุรี
ไท-ยวน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ท่องเที่ยวตามนโยบายของ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมแหล่งก าเนิด
จังหวัดสระบุรี รัฐบาล วัฒนธรรมท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  สว่นราชการ  รัฐวสิาหกิจ  องค์กรประชาชน
องค์การบริหารสว่นต าบลบา้นแก้ง  อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จงัหวดัสระบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผ.02

หนา้ที่ 162



แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทาการ  แผนงานบริหารงานทั่วไป และ แผนงานสาธารณสขุ

กลยทุธส์ง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงานที่ขอรับ

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ เงินอุดหนุน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 อุดหนุนโครงการบูรณาการพฒันา เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ อุดหนุนส าหรับด าเนินการ - - 30,000 30,000 30,000 ส่วนราชการต่างๆ ท้องถิ่นมีงบประมาณ ส านักปลัด ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

ระบบงานภายในศูนย์รวมข้อมูล การบริหารงานของท้องถิ่น พฒันาระบบงานภายใน ร้อยละ 100 ในการด าเนินการ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
ข่าวสารการจัดซื อหรือการจ้าง ศูนย์ข้อมูข่าวสารของ ได้รับความสะดวก ด้านต่างๆ จังหวัดสระบุรี
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทางราชการ จ านวน 1 ครั งต่อปี ในการปฏบิัติตาม
ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ หลักธรรมาภบิาล

5 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม อุดหนุนเงิน จ านวน 1 ครั ง - - 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ เผยแพร่วัฒนธรรมและ กองการศึกษาฯ ส านักงานส่งเสริม
จัดงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ต่อปี ร้อยละ 80 ได้ร่วม การท่องเที่ยว การปกครองท้องถิ่น
และถวายเทียนพรรษา ของจังหวัดสระบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี

สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น

6 อุดหนุนตามโครงการขับเคล่ือน เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนการ อุดหนุนงบประมาณ - - 25,000 25,000 25,000 ประชาชนที่เข้ารับ ประชาชนสามารถ ส านักปลัด อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
การขยายผลโครงการอันเนื่องมา ขับเคล่ือนโครงการอันเนื่อง จ านวน 1 ครั งต่อปี การอบรมร้อยละ 60 ส่งเสริมสนับสนุน จังหวัดสระบุรี
จากพระราชด าริไปสู่ประชาชน มาจากพระราชด าริ สามารถขับเคล่ีอน ขยายผลการขับเคล่ือน

ขยายผลโครงการ โครงการอันเนื่อง
อันเนื่องมาจาก มาจากพระราชด าร
พระราชด าริ

7 อุดหนุนโครงการอาสาสมัคร เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้าน อุดหนุนงบประมาณพฒันา - - 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 100 ศักยภาพด้าน กองสาธารณสุขฯอาสาสมัครสาธารณสุข
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สาธารณสุขในหมู่บ้าน งานสาธารณสุขมูลฐาน งบประมาณที่อุดหนุน สาธารณสุขได้พฒันา มูลฐานต าบลบ้านแก้ง
ภายในต าบลบ้านแก้ง 8 หมู่บ้าน ในเขตอบต.จ านวน 8 หมู่บ้าน มากยิ่งขึ น

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หนา้ที่ 163



แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทาการ  แผนงานบริหารงานทั่วไป และ แผนงานสาธารณสขุ

กลยทุธส์ง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงานที่ขอรับ

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ เงินอุดหนุน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อสมทบกองทุนหลัก สนับสนุนงบประมาณ - - 50,000 50,000 50,000 สมทบเงินกองทุน ประชาขนในต าบล ส านักปลัด กองทุนหลักประกัน

ต าบลบ้านแก้ง ประกันสุขภาพ แก่หน่วยบริการสุขภาพที่อยู่ หลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการสร้าง สุขภาพต าบลบ้านแก้ง
ต าบลบ้านแก้ง ในพื นที่ /การบริหารจัดการ ต าบลบ้านแก้ง สุขภาพ

ร้อยละ 100
9 อุดหนุนโครงการการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด อุดหนุน จ านวน 1 ครั งต่อปี - - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนที่เข้าร่วม เพื่อสนับสนุนการ ส านักปลัด อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ

และการด าเนินงานป้องกัน ของยาเสพติดในพื นที่ โครงการร้อยละ ด าเนินงานป้องกัน จังหวัดสระบุรี
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 80 ได้ประโยชน์จาก ยาเสพติด

การลดการแพร่
ระบาดของยาเสพติด

10 อุดหนุนกองทุนแม่แห่งแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกองทุน อุดหนุน จ านวน 1 ครั งต่อปี - - 10,000 10,000 10,000 กองทุนแม่ ประชาชนในพื นที ส านักปลัด กองทุนแม่ของแผ่นดิน
แม่ของแผ่นดิน ของแผ่นดินได้รับ ได้รับประโยชน์จาก

การสนับสนุนอย่าง การด าเนินงานของ
ต่อเนื่อง กองทุนแม่ของแผ่นดิน

11 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏบิัติการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร อุดหนุน จ านวน 1 ครั งต่อปี - - 20,000 20,000 20,000 อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ เป็นสถานที่ในการรวบรวม ส านักปลัด อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน หลักเกณฑ์และวิธีการ ประชาชน ร้อยละ 100 กฎหมาย ระเบียบ จังหวัดสระบุรี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยเหลือประชาชน หนังสือส่ังการ และข้อมูลอื่น

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วย
จังหวัดสระบุรี ช่วยเหลือประชาชน ฯ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ ผ.02

หนา้ที่ 164



แผนงานการศึกษา
กลยทุธก์ารสง่เสริมและพัฒนาการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงานที่ขอรับ

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ เงินอุดหนุน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการ เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน อุดหนุน จ านวน 1 ครั งต่อปี - - 176,000 176,000 176,000 เด็กนักเรียนร้อยละ100 เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา ฯ โรงเรียนวัดสุนันทาราม

อาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ให้กับเด็กนักรียน ได้รับสารอาหารและ ประทานที่มีคุณภาพ
โรงเรียนวัดสุนันทาราม โภชนาการที่ดี

2 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการ เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน อุดหนุน จ านวน 1 ครั งต่อปี - - 204,000 204,000 204,000 เด็กนักเรียนร้อยละ100 เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา ฯ โรงเรียนวัดลาดเขาปูน
อาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ให้กับเด็กนักรียน ได้รับสารอาหารและ ประทานที่มีคุณภาพ
โรงเรียนวัดลาดเขาปูน โภชนาการที่ดี

3 อุดหนุนโครงการทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพนูความรู้และ อุดหนุน จ านวน 1 ครั งต่อปี - - 20,000 20,000 20,000 เด็กที่ร่วมโครงการ นักเรียนได้เพิ่มพนู กองการศึกษา ฯ โรงเรียนวัดสุนันทาราม
นอกสถานที่โรงเรียนวัดสุนันทาราม ประสบการณ์แก่เด็ก ร้อยละ 80 ได้มีโอกาส ความรู้และประสบการณ์

มีความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มมากขึ น

4 อุดหนุนโครงการน านักเรียน เพื่อเพิ่มพนูความรู้และ อุดหนุน จ านวน 1 ครั งต่อปี - - 15,000 15,000 15,000 เด็กที่ร่วมโครงการ นักเรียนได้เพิ่มพนู กองการศึกษา ฯ โรงเรียนวัดลาดเขาปูน
ไปแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์แก่เด็ก ร้อยละ 80 ได้มีโอกาส ความรู้และประสบการณ์
โรงเรียนวัดลาดเขาปูน มีความรู้และ

ประสบการณ์เพิ่มมากขึ น

5 อุดหนุนโครงการอยู่ค่าย เพื่อให้เด็กได้ร่วม อุดหนุน จ านวน 1 ครั งต่อปี - - 10,000 10,000 10,000 เด็กที่ร่วมโครงการ นักเรียนได้เพิ่มพนู กองการศึกษา ฯ โรงเรียนวัดสุนันทาราม
พกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมและมีโอกาส ร้อยละ 80 ได้ ความรู้และ
โรงเรียนวัดสุนันทาราม ในการแสดงออก มีโอกาสแสดงออก ประสบการณ์

และท ากิจกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติ ผ.02

หนา้ที่ 165



แผนงานการศึกษา
กลยทุธก์ารสง่เสริมและพัฒนาการศึกษา

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงานที่ขอรับ

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ เงินอุดหนุน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 อุดหนุนโครงการเข้าค่าย เพื่อให้เด็กได้ร่วม อุดหนุน จ านวน 1 ครั งต่อปี - - 12,000 12,000 12,000 เด็กที่ร่วมโครงการ นักเรียนได้เพิ่มพนู กองการศึกษา ฯ โรงเรียนวัดลาดเขาปูน

พกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมและมีโอกาส ร้อยละ 80 ได้ ความรู้และ
โรงเรียนวัดลาดเขาปูน ในการแสดงออก มีโอกาสแสดงออก ประสบการณ์

และท ากิจกรรม
ตามที่ก าหนดไว้

7 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้ร่วม อุดหนุน จ านวน 1 ครั งต่อปี - - 15,000 15,000 15,000 เด็กที่ร่วมโครงการ นักเรียนได้เพิ่มพนู กองการศึกษา ฯ โรงเรียนวัดลาดเขาปูน
วันเด็กโรงเรียนวัดลาดเขาปูน กิจกรรมและมีโอกาส ร้อยละ 80 ได้ ความรู้และ

ในการแสดงออก มีโอกาสแสดงออก ประสบการณ์
และท ากิจกรรม
ตามที่ก าหนดไว้

8 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้ร่วม อุดหนุน จ านวน 1 ครั งต่อปี - - 12,000 12,000 12,000 เด็กที่ร่วมโครงการ นักเรียนได้เพิ่มพนู กองการศึกษา ฯ โรงเรียนวัดสุนันทาราม
วันเด็กโรงเรียนวัดสุนันทาราม กิจกรรมและมีโอกาส ร้อยละ 80 ได้ ความรู้และ

ในการแสดงออก มีโอกาสแสดงออก ประสบการณ์
และท ากิจกรรม
ตามที่ก าหนดไว้

9 อุดหนุนโครงการส่งเสริม เพื่อให้เด็กได้ร่วม อุดหนุน จ านวน 1 ครั งต่อปี - - 16,000 16,000 16,000 เด็กที่ร่วมโครงการ นักเรียนได้เพิ่มพนู กองการศึกษา ฯ โรงเรียนวัดลาดเขาปูน
สนับสนุนกิจกรรมดนตรี กิจกรรมและมีโอกาส ร้อยละ 80 ได้ ความรู้และ
นาฎศิลป์ไทยและพื นบ้าน ในการแสดงออก มีโอกาสแสดงออก ประสบการณ์
โรงเรียนวัดลาดเขาปูน และท ากิจกรรม

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หนา้ที่ 166



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธก์ารพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงานที่ขอรับ

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ เงินอุดหนุน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโครงการขยายเขต เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ
ไฟฟา้สาธารณะและย้าย ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั และยา้ยเสาไฟฟา้ มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ
เสาไฟฟา้สาธารณะภายใน ในชีวิตและทรัพย์สิน
หมู่บ้าน  ม.1

2 อดุหนนุโครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายใน - - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภยั กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

แรงต่ าภายในบา้นชุ้ง ม.1 ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั หมู่บา้นทั งหมด มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ ในชีวิตและทรัพย์สิน
ในชีวิตและทรัพย์สิน

3 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

แรงต่ าจากวัดบ้านโง้ง ม.2 ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั แรงต่ า มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

 ถึงบ้านนายบัวสน คอนมะแสง ม.1 ในชีวิตและทรัพย์สิน

4 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - - 600,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

แรงต่ าจากบ้านนายเที่ยง พดุปั้นถึง ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั แรงต่ าระยะทาง 1,000 เมตร มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

บ้านนายสมนึก  แสนสวัสด์ิ  ม.1 ในชวีิตและทรัพยสิ์น

5 อุดหนุนโครงการเปล่ียนเสาไฟฟา้ เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง เปล่ียนเสาไฟฟา้ - - 30,000 30,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

จากเสาไม้เป็นเสาปูนจาก ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั จ านวน 2 ต้น มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

บ้านนายวิรัต ธงชัย ถึงบ้าน ในชีวิตและทรัพย์สิน

นายวีระ  ปิ่นรัตน์ ม.1

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หนา้ที่ 167



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธก์ารพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงานที่ขอรับ

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ เงินอุดหนุน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 อุดหนุนโครงการขยับ เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ระยะทาง 1,000 เมตร - - 600,000 200,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

เสาไฟฟา้แรงสูง จาก ม.2 ถึง ม.1 ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

7 อดุหนนุโครงการการขยายเขต เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ไฟฟา้แรงต่ าพร้อมปกัเสา - - 100,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

ไฟฟา้แรงต่ าพร้อมปกัเสา ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั จ านวน 1 ต้น มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

ไปถงัประปา ม.1 ในชีวิตและทรัพย์สิน 1,900,000 1,130,000 630,000 400,000 400,000

8 อดุหนนุโครงการติดตั ง เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ติดตั งไฟฟา้แรงต่ าพร้อม - - 200,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

ไฟฟา้แรงต่ าพร้อมโคมไฟ  ม.2 ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั โคมไฟ 1.ถนนสายร่วมใจ มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

ในชีวิตและทรัพย์สิน 2.บา้นนายจรูญ เกศจนัทร์

9 อดุหนนุโครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า - - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

แรงต่ าพร้อมหมอ้แปลง จากอู่ ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั พร้อมหมอ้แปลง มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

นายสายนัต์ สัมมาสูงเนนิ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ถงึพื นที่ ม.3

10 อดุหนนุโครงการขยายเขต เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า - - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

ไฟฟา้สาธารณะรอบหมู่บา้น ม.3 ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

งบประมาณและที่ผ่านมา

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติ
ผ.02

หนา้ที่ 168



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธก์ารพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงานที่ขอรับ

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ เงินอุดหนุน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 อดุหนนุโครงการเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง เสาไฟฟา้สาธารณะ - - 50,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

เสาไฟฟา้สาธารณะภายใน ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

หมู่บา้น ม.4 ในชีวิตและทรัพย์สิน

12 อดุหนนุโครงการขยายเขต เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า - - 900,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

ไฟฟา้แรงต่ าสายบา้นนาย ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั ระยทาง 1,000 เมตร มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

สุวรรณ สุทธิโรจน ์ ม.4 ในชีวิตและทรัพย์สิน

13 อดุหนนุโครงการยา้ยเสาไฟฟา้ เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ยา้ยเสาไฟฟา้สาธารณะ - - 200,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

สาธารณะภายในหมู่บา้น ม.4 ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั จ านวน 12 ต้น มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

1.วัดสูงยาง จ านวน 4 ต้น  

2. บ้านนายวิชัย  มาลัย  

จ านวน  2  ต้น 1,650,000 700,000 500,000 10,000 10,000

3.บ้านนายมัย  บัวผา  4 2 1 1 1

จ านวน 1 ต้น

4.บ้านนางสายวิล  พมิล  

จ านวน 1 ต้น

5.บ้านนายประยูร ช่อมะกอก

จ านวน 1 ต้น

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หนา้ที่ 169



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธก์ารพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงานที่ขอรับ

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ เงินอุดหนุน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.บ้านนายเล่ียม แวงวรรณ

จ านวน  2 ต้น 

7. บ้านนายสมบุญ จานหลง 

จ านวน 1 ต้น

14 อดุหนนุโครงการขยายเขต เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าพร้อม - - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

ไฟฟา้แรงต่ าพร้อมเปล่ียน ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั เปล่ียนเสาไฟฟา้และย้าย มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

เสาไฟฟา้และยา้ยเสาไฟฟา้ ในชีวิตและทรัพย์สิน เสาไฟฟ้าภายในหมู่บ้านทั งหมด

ภายในหมู่บา้น ม.5

15 อุดหนุนโครงการขยายเขต เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้ - - 150,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

ไฟฟา้แรงต่ าจากบ้าน ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั ระยะทาง 500 เมตร มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

บ้านนายสัญญา มาทะถึง ในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านนายพลู มาทะ  ม.5

16 อดุหนนุโครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - - 40,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

สาธารณะพร้อมปกัเสาพาดสาย ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั พร้อมปักเสา  จ านวน  3  ต้น มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

บา้นนายแปลก  มาลา  ม.5 ในชีวิตและทรัพย์สิน

17 อดุหนนุโครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - - 10,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

สาธารณะพร้อมปกัเสา ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั พร้อมปกัเสา จ านวน 1 ต้น มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

สายบา้นนายเรือน ไพฑูรย ์ม.5 ในชีวิตและทรัพย์สิน 200,000 0 640,000 0 0

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หนา้ที่ 170



แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงานที่ขอรับ

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ เงินอุดหนุน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 อดุหนนุโครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - - 20,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

สาธารณะพร้อมปกัเสาพาดสาย ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั พร้อมปกัเสา  จ านวน 2 ต้น มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

บา้นนายสละ มาลา ม.5 ในชีวิตและทรัพย์สิน

19 อดุหนนุโครงการเพิ่มหมอ้แปลง เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง หมอ้แปลงไฟฟา้ - - 300,000 300,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

ไฟฟา้แรงต่ า (ระบบโฟโต้ฟวิส์) ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั  (ระบบโฟโต้ฟวิส์) มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

ม.5 ในชีวิตและทรัพย์สิน

20 อดุหนนุโครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - - 200,000 100,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

สาธารณะภายในหมู่บา้น ม.6 ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

21 อดุหนนุโครงการติดตั ง เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ติดตั งไฟฟา้แรงต่ า ปกัเสา - - 80,000 50,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

ไฟฟา้แรงต่ าพร้อมโคมไฟ ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั พาดสาย มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

ส่องสว่าง ม.6 ในชีวิตและทรัพย์สิน

1.นางเบาะ วงพทิักษ์   

2.นางปราณี  นิลออ

3.นายสุรชัย  ศรีบุญเลี ยง

4.นางบุญมี  กาลจุลศรี

5.นายมังกร  สาระภี

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติ

       กลยทุธก์ารพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หนา้ที่ 171



แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงานที่ขอรับ

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ เงินอุดหนุน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 อดุหนุนโครงการขยายเขต เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้ 3 เฟส - - 100,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

ไฟฟา้ 3 เฟสจากทางแยก ถงึ ใช้ในยามค่ าคืน มีความ มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

ถงัประปาวดับา้นกอก ม .6 ปลอดภยัในชีวิตในชีวิต

และทรัพย์สิน 400,000 450,000 320,000 0 0

23 อดุหนนุโครงการยา้ย เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ยา้ยเสาไฟฟา้แรงสูง - - 100,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

เสาไฟฟา้ภายในหมู่บา้น ม.7 ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

24 อดุหนนุโครงการยา้ยเสาไฟฟา้ เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ย้ายเสาไฟฟา้พร้อมปักเสาใหม่ - - 200,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

ขา้งบา้นนางสัจจา ปราการ ใช้ในยามค่ าคืน มีความ มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

ยา้ยไปบา้นนายส ารวย แกว้มา ปลอดภยัในชีวิตในชีวิต

ถงึบา้นนางค ามลู แกว้มา ม.7 และทรัพย์สิน

25 โครงการเพิ่มเติมเสาไฟฟา้ เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง เพิ่มเสาไฟฟา้สาธารณะ - - 50,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

สาธารณะแรงต่ าบา้น ใช้ในยามค่ าคืน มีความ จ านวน  1 ต้น มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

นางสัจจา  ปราการ  ม.7 ปลอดภยัในชีวิตในชีวิต

และทรัพย์สิน

       กลยทุธก์ารพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ ผ.02

หนา้ที่ 172



แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงานที่ขอรับ

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ เงินอุดหนุน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการย้ายเสาไฟฟา้แรงสูง เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ยา้ยเสาไฟฟา้แรงสูง - - 100,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

บริเวณบ้านนายบุตรดี ช่อมะกอก  ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

 ม.7 ในชีวิตและทรัพย์สิน

27 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - - 800,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

จากนายส ารวย พุ่มชัยพฤกษ์ ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยัใน ระยะทาง 1,000 เมตร มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

ถึงส านักสงฆ์ลาดหินปูน ชีวิตและทรัพย์สิน

28 โครงการขยายเขต/ติดตั งไฟฟา้ เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขต/ติดตั งไฟฟา้ - - 500,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

สาธารณะภายในหมู่บา้นและ ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั สาธารณะภายในหมู่บา้น 450,000 1,300,000 310,000 300,000 300,000 มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

เพิ่มหมอ้แปลงไฟฟา้ ม.8 ในชีวิตและทรัพย์สิน ทั งหมด 4 2 4 1 1

29 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขต/ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ - - 500,000 200,000 - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

ภายในหมู่บา้น ม.8 ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั ภายในหมู่บา้นทั งหมด มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

30 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า - - 500,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

3 เฟส วัดลาดเขาปนู ม.8 ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั 3 เฟส มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติ

       กลยทุธก์ารพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ผ.02

หนา้ที่ 173



แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงานที่ขอรับ

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ เงินอุดหนุน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า - - 200,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

สายบา้นนางฉลวย ศิริพฤกษ ์ ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

ม.8 ในชีวิตและทรัพย์สิน

32 โครงการเพิ่มหมอ้แปลงไฟฟา้ เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง เพิ่มหมอ้แปลงไฟฟา้แรงต่ า - - 200,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

แรงต่ าในหมู่บา้น ม.8 ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

ในชีวิตและทรัพย์สิน

33 โครงการติดตั งเสาไฟฟา้พร้อม เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ติดตั งเสาไฟฟา้พร้อมโคม - - 100,000 - - ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

โคมไฟฟา้สาธารณะ ทางเข้าบ้าน ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั ไฟฟา้ จ านวน 3 จดุ มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

บ้านนายสมบูรณ์ แสงอาทิตย์ ม.8 ในชีวิตและทรัพย์สิน

34 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - - 900,000 700,000 600,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองชา่ง กฟภ.สระบรีุ

สาธารณะพร้อมติดตั งโคมไฟ ใช้ทั่วถึงมีความปลอดภยั และติดตั งโคมไฟภายใน มไีฟฟา้ใชท้ั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

ภายในต าบลบา้นแกง้ ในชีวิตและทรัพย์สิน ต าบลบ้านแก้ง ทั ง 8 หมู่บ้าน

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติ

       กลยทุธก์ารพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หนา้ที่ 174



แผนงานสาธารณสขุ
กลยทุธก์ารพัฒนาสง่เสริมการบริการดา้นสาธารณะสขุและการเสริมสร้างสขุภาวะของประชาชน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน หน่วยงานที่ขอรับ
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ เงินอุดหนุน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อดุหนนุโครงการสืบสาน อบรมให้ความรู้โรคมะเร็ง อดุหนนุงบประมาณ - - 80,000 80,000 80,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนได้ความรู้โรค กองสาธารณสุขฯคณะกรรมการหมู่บา้น

พระราชปณิธานสมเด็จยา่ เต้านมและวิธีการตรวจหา หมู่ที่ 1 - 8 ได้รับความรู้โรคมะเร็ง มะเร็งเต้านมและวิธีการ หมู่ที่ 1 - 8
ต้านภยัมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านม จ านวน 1 ครั งต่อปี เต้านมและวิธีการตรวจ ตรวจหามะเร็งเต้านม

หมู่ที่ 1 - 8 หามะเร็งเต้านม

2 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค อบรมให้ความรู้การตรวจ อดุหนนุงบประมาณ - - 80,000 80,000 80,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความรู้ กองสาธารณสุขฯคณะกรรมการหมู่บา้น
ขาดสารไอโอดินของ เกลือและสนับสนุนเกลือ หมู่ที่ 1 - 8 ได้รับความรู้เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการควบคุมโรค หมู่ที่ 1 - 8
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า หมู่ที่ 1 - 8 จ านวน 1 ครั งต่อปี การควบคุมโรคขาดสาร ขาดสารไอโอดิน

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไอโอดิน

สยามบรมราชกุมารี

3 อุดหนุนโครงการโภชนาการและ อบรมให้ความรู้ด้านการ อดุหนนุงบประมาณ - - 80,000 80,000 80,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความรู้ กองสาธารณสุขฯคณะกรรมการหมู่บา้น
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ โภชนาการและการดูแล หมู่ที่ 1 - 8 ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ด้านโภชนาการและ หมู่ที่ 1 - 8
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จ านวน 1 ครั งต่อปี ด้านโภชนาการและ การดูแลสุขภาพอนามัย

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 1 - 8 การดูแลสุขภาพอนามัย แม่และเด็ก

สยามบรมราชกมุารี แม่และเด็ก

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  สง่เสริมการค้าการลงทนุและการทอ่งเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปน็มติรกับสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุี  ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีติ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.02

หนา้ที่ 175



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธก์ารพัฒนา โครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการวางท่อระบายน า้จากบริเวณ เพือ่เพิม่ช่องทางการระบายน า้ไหล วางท่อระบายน า้ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 เพิม่ช่องทางการระบายน ้า อบจ.สระบุรี

หน้า บริษทั ทีพไีอ โพลีน จา้กัด ถึงคลอง ผ่านสะดวกและป้องกันน า้ท่วม ระยะทาง 1,500 เมตร มชี่องทางการระบายน ้า ไหลผ่านสะดวก กองช่าง

ส่งน า้ชลประทานแก่งคอย-บ้านหมอ ม.7 ฉับพลัน ป้องกนักนัน ้าท่วมฉบัพลัน

2 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะพร้อม เพือ่ใหป้ระชาชนในพื นทีม่ีน า้ใช้ ขุดลอกคลองสาธารณะ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อยละ 60 ประชาชน อบจ.สระบุรี

วางท่อระบายน า้  ม.1 ในการเกษตรอย่างพอเพยีง พร้อมวางท่อระบายน า้ มีน า้ใช้การเกษตร มนี ้าใช้ในการเกษตร กองช่าง

และทัว่ถึง อย่างพอเพยีง อยา่งพอเพียง

3 โครงการขุดคลองส่งน า้และฝังท่อส่งน า้จาก เพือ่ใหป้ระชาชนในพื นทีม่ีน า้ใช้ คลองส่งน า้ ยาว 1,500 เมตร - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชน อบจ.สระบุรี

คลองชลประทานแก่งคอย-บ้านหมอ ถึง ม.7 ในการเกษตรอย่างพอเพยีง มีน า้ในการ มนี ้าใช้ในการ กองช่าง

และทัว่ถึง เกษตรอย่างเพยีงพอ เกษตรอยา่งเพียงพอ

4 โครงการขุดลอกคลองหว้ยแร่ จากสะพาน เพือ่ใหป้ระชาชนในพื นทีม่ีน า้ใช้ ขุดลอกคลองหว้ยแร่ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อยละ 70 ประชาชนมนี ้าใช้ในการ อบจ.สระบุรี

คลองหว้ยแร่ถึงเขตเตาปูน ม.8 ในการเกษตรอย่างพอเพยีง  มีน า้การเกษตร เกษตรอยา่งเพียงพอ กองช่าง

และทัว่ถึง

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรบั  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั
องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นแก้ง  อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จงัหวดัสระบรุี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  สง่เสรมิการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่วในอุตสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ี ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผ.02/1

หนา้ที ่176



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธก์ารพัฒนา โครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ต้าบลบ้านแก้ง เพือ่ใหป้ระชาชนในพื นทีม่ีน า้ใช้ ขุดลอกคลองไส้ไก่ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ 70 ประชาชนมีน า้ใช้ในการ อบจ.สระบุรี

ในการเกษตรอย่างพอเพยีง ภายในต้าบลบ้านแก้ง มีน า้การเกษตร เกษตรอย่างเพยีงพอ กองช่าง

และทัว่ถึง

6 โครงการขุดลอกคลองส่งน า้บริเวณริมถนน เพือ่ใหป้ระชาชนในพื นทีม่ีน า้ใช้ ขุดลอกคลองส่งน า้ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อยละ 70 ประชาชนมีน า้ใช้ในการ อบจ.สระบุรี

อดิเรกสารตลอดสาย ในการเกษตรอย่างพอเพยีง มีน า้การเกษตร เกษตรอย่างเพยีงพอ กองช่าง

และทัว่ถึง

7 โครงการก่อสร้างคลองส่งน า้ คสล.และเสริมดิน เพือ่ใหป้ระชาชนในพื นทีม่ีน า้ใช้ คลองส่งน า้ คสล. - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีน า้ใช้ในการ อบจ.สระบุรี

บดอัดเพือ่การเกษตร ม.3 ในการเกษตรอย่างพอเพยีง กว้าง 1 เมตร ยาว 1,000 เมตร มีน า้ใช้การเกษตร เกษตรอย่างเพยีงพอ กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างสะพานเหล็กขา้ม เพือ่ใหป้ระชาชนมเีส้นทาง สะพานเหล็ก - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนเดินทาง กองชา่ง

ระหวา่งบา้นชุง้ ม.1กบับา้นโง้ง ม.2 ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร สะดวกในการสัญจร ได้สะดวกมากขึ น

สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภยั เมือ่เกดิอทุกัภยั
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสายร่วมใจ เพือ่ใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ถนน คสล.  กว้าง 6 เมตร - - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทาง อบจ.สระบุรี

ตลอดสาย  พร้อมวางท่อระบายน า้ ม.3 คมนาคมทีส่ะดวก ปลอดภยั ยาว  2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร มีเส้นทางคมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก กองช่าง

รวดเร็ว พร้อมวางทอ่ระบายน ้า 168 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั รวดเร็ว

งบประมาณและทีผ่่านมา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  สง่เสรมิการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่วในอุตสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ี ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผ.02/1

หนา้ที ่177



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธก์ารพัฒนา โครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการวางท่อระบายน า้พร้อมบ่อพกับริเวณ เพือ่เพิม่ช่องทางการระบายน ้าไหล วางท่อระบายน า้พร้อมบ่อพกั - - 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 เพิม่ช่องทางการ อบจ.สระบุรี

ริมถนนอดิเรกสาร ตั งแต่ ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.6   ผ่านสะดวกและป้องกนัน ้าท่วม ระยะทาง 3,000 เมตร มีช่องทางการระบายน า้ ระบายน ้าไหลผ่านสะดวก กองช่าง

ฉบัพลัน ป้องกนักนัน ้าท่วมฉบัพลัน

11 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ถนนแอสฟลัท์ติก์คอนกรีต - - 9,900,000 9,900,000 9,900,000 ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทาง อบจ.สระบุรี

ชั นพนืทางดินซีเมนต์ เลียบคลองน า้ทิ ง คมนาคมทีส่ะดวก ปลอดภยั ชั นพนืทางดินซีเมนต์ มีเส้นทางคมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก กองช่าง

(คลองหนองโน) ม.2 , ม.3  ม.4 และม.6 รวดเร็ว ทีส่ะดวก ปลอดภยั รวดเร็ว

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสพลัท์ติก เพือ่ใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก - - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทาง อบจ.สระบุรี

คอนกรีตสายบ้านนายสัญญา  มาทะ คมนาคมทีส่ะดวก ปลอดภยั คอนกรีต   กว้าง  4  เมตร  มีเส้นทางคมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก กองช่าง

ตลอดสาย ม.5 รวดเร็วและง่ายต่อการขนส่ง ยาว  1,500 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั รวดเร็ว

ข้อบัญญัติอบจ.

 2562 กันเงิน

ท้า 2563

งบประมาณและทีผ่่านมา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  สง่เสรมิการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่วในอุตสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ี ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผ.02/1

หนา้ที ่178



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธก์ารพัฒนา โครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการวางท่อระบายน า้พร้อมบ่อพกับริเวณ เพือ่เพิม่ช่องทางการระบายน ้าไหล วางท่อระบายน า้พร้อมบ่อพกั - - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ประชาชนร้อยละ 80 เพิม่ช่องทางการ อบจ.สระบุรี

ริมถนนอดิเรกสาร ตั งแต่ ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.6   ผ่านสะดวกและป้องกนัน ้าท่วม ระยะทาง 3,000 เมตร มีช่องทางการระบายน า้ ระบายน ้าไหลผ่านสะดวก กองช่าง

ฉบัพลัน ป้องกนักนัน ้าท่วมฉบัพลัน

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองน า้ทิ ง เพือ่ใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ถนน คสล. ยาว 2,740 เมตร - - 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทาง อบจ.สระบุรี

(คลองหนองโน) ม.2 , ม.3 และ ม.4 คมนาคมทีส่ะดวก ปลอดภยั กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร มีเส้นทางคมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก กองช่าง

รวดเร็ว ทีส่ะดวก ปลอดภยั รวดเร็ว

15 โครงการกอ่สร้างสะพานเหล็กขา้ม เพือ่ใหป้ระชาชนมเีส้นทาง สะพานเหล็ก - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนเดินทาง กองชา่ง

ระหวา่งบา้นชุง้ ม. 1กบับา้นโง้ง ม.2 ในการสัญจรไปมาได้อยา่ง กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร สะดวกในการสัญจร ได้สะดวกมากขึ น

สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภยั เมือ่เกดิอทุกัภยั

ข้อบัญญัติอบจ.

 2562 กันเงิน

ท้า 2563

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ี ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรบั  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั
องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นแก้ง  อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จงัหวดัสระบรุี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  สง่เสรมิการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่วในอุตสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม

ผ.02/1

หนา้ที ่179



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธก์ารพัฒนา โครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองน้า้ทิง้ เพือ่ใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ถนน คสล. ยาว 2,740 เมตร - - 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

(คลองหนองโน) ม.2 , ม.3 และ ม.4 คมนาคมทีส่ะดวก ปลอดภยั กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร มีเส้นทางคมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก

รวดเร็ว ทีส่ะดวก ปลอดภยั รวดเร็ว

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสายร่วมใจ เพือ่ใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ถนน คสล.  กว้าง 4 เมตร - - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ตลอดสาย  พร้อมวางท่อระบายน้า้ ม.3 คมนาคมทีส่ะดวก ปลอดภยั ยาว  2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร มีเส้นทางคมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก

รวดเร็ว พร้อมวางท่อระบายน้้า 168 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั รวดเร็ว

ผลผลิตทางการเกษตร  หนา 0.05 เมตร

3 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจากสามแยก เพือ่ใหป้ระชาชนมีเส้นทาง (ช่วงที ่1) ถนนลาดยาง - - 9,000,000 5,000,000 3,000,000 ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

บ้านกอก หมู ่6 ถึง บ้านลาดเขาปูน หมู ่8 คมนาคมทีส่ะดวก  ยาว 3000 เมตร กว้าง 8 เมตร มีเส้นทางคมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก

(สายทาง  สบ.ถ.68001) ปลอดภยั รวดเร็ว  หนา 0.05 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั รวดเร็ว

(ช่วงที ่2) ถนนลาดยาง

กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร

 หนา 0.05 เมตร

งบประมาณและทีผ่่านมา

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ี ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ.2561-2565)

ส าหรบั  ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั

องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นแก้ง  อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จงัหวดัสระบรุี

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  สง่เสรมิการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่วในอุตสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม

ผ.02/1

หน้าที่ 180



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธก์ารพัฒนา โครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจากสามแยก เพือ่ใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ซ่อมแซมถนนลาดยาง - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

บ้านนายประยงค์  กล่ินมณฑา ถึงหน้า คมนาคมทีส่ะดวก ระยะทาง  2,500 เมตร มีเส้นทางคมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก

บริษทั ทีพไีอ โพลีน จา้กัด  ม.7 ปลอดภยั รวดเร็ว กว้าง 8 เมตร หนา 0.05 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั รวดเร็ว

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองหว้ยแร่ เพือ่ใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ถนน คสล. ยาว 1,500 เมตร - - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ม.8 คมนาคมทีส่ะดวก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร มีเส้นทางคมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก

ปลอดภยั รวดเร็ว ทีส่ะดวก ปลอดภยั รวดเร็ว

6 โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงพงัริม ป้องกันน้า้เซาะตล่ิง เขือ่นป้องกันตล่ิงพงั - - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 ป้องกันตล่ิงพงั กองช่าง

แม่น้า้ป่าสัก  ม.2 , ม.3 ,ม.4 ,ม.6  จา้นวน 4 แหง่ ได้รับความปลอดต่อ

การเกิดอุทกภยั

7 โครงการวางท่อระบายน้า้พร้อมบ่อพกับริเวณ เพือ่เพิม่ช่องทางการระบายน้้าไหล วางท่อระบายน้า้พร้อมบ่อพกั - - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ประชาชนร้อยละ 80 เพิม่ช่องทางการระบายน้้า กองช่าง

ริมถนนอดิเรกสาร ต้ังแต่ ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.6   ผ่านสะดวกและป้องกนัน้้าท่วม ระยะทาง 3,000 เมตร มีช่องทางการระบายน้า้ ไหลผ่านสะดวก

ฉบัพลัน ป้องกนักนัน้้าท่วมฉบัพลัน

8 โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ เพือ่ใหป้ระชาขนในพืน้ทีม่ีน้า้ ก่อสร้างระบบประปาขนาด - - 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ประชาชนร้อย 100 ประชาชนมีน้า้ประปาใช้ กองช่าง

ประจา้ต้าบลบ้านแก้ง ประปาใช้อย่างสะอาด ใหญ่ จา้นวน 1 แหง่ มีน้า้ใช้อุปโภคบริโภค อย่างพอเพยีง

ทัว่ถึงเพยีงพอ อย่างพอเพยีง

9 โครงการขุดลอกคลองหว้ยแร่และ เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ทีม่ี ขุดลอกคลองหว้ยแร่ - - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชนร้อยละ 70 ประชาชนมีน้า้ใช้ในการ กองช่าง

คลองหนองโน น้า้ใช้ในการเกษตร และ คลองหนองโน มีน้า้การเกษตร เกษตรอย่างเพยีงพอ

อย่างพอเพยีงและทัว่ถึง

งบประมาณและทีผ่่านมา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  สง่เสรมิการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่วในอุตสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ี ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผ.02/1

หน้าที่ 181



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธก์ารพัฒนา โครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการขุดลอกคลองส่งน้า้เพือ่การเกษตร เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ทีม่ี ขุดลอกคลองส่งน้า้ - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนร้อยละ 70 ประชาชนมีน้า้ใช้ในการ กองช่าง

ต้าบลบ้านแก้ง น้า้ใช้ในการเกษตร มีน้า้การเกษตร เกษตรอย่างเพยีงพอ

อย่างพอเพยีงและทัว่ถึง

11 โครงการเปล่ียนแหล่งจ่ายกระแสไฟฟา้ เพือ่ใหป้ระชาชนมีแสงสว่าง เปล่ียนแหล่งจ่ายกระแสไฟฟา้ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ อบจ.สระบุรี

จากตล่ิงชันเป็นบ้านแก้ง ม.1 ใช้ทัว่ถึงมีความปลอดภยั มีไฟฟา้ใช้ทัว่ถึง อย่างทัว่ถึง กฟภ.สระบุรี

ในชีวิตและทรัพย์สิน

12 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะริมคลอง เพือ่ใหป้ระชาชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ อบจ.สระบุรี

ชลประทาน  ม.2,ม.3,ม.4,ม.6 ใช้ทัว่ถึงมีความปลอดภยั ม.2,ม.3,ม.4,ม.6 มีไฟฟา้ใช้ทัว่ถึง อย่างทัว่ถึง กฟภ.สระบุรี

ในชีวิตและทรัพย์สิน

13 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าจากสามแยก เพือ่ใหป้ระชาชนมีแสงสว่าง พาดสายไฟฟา้แรงต้่า - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ อบจ.สระบุรี

บ้านกอก ม.6  ถึง บ้านลาดเขาปูน ม.8 ใช้ทัว่ถึงมีความปลอดภยั ระยะทาง 3,300 เมตร มีไฟฟา้ใช้ทัว่ถึง อย่างทัว่ถึง กฟภ.สระบุรี

ในชีวิตและทรัพย์สิน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ี ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติ

งบประมาณและทีผ่่านมา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  สง่เสรมิการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่วในอุตสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
ผ.02/1

หน้าที่ 182



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธก์ารพัฒนา โครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพือ่ใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ถนนคสล. กว้าง  4  เมตร  - - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมเีส้นทางคมนาคม อบจ.สระบุรี

 นายสัญญา  มาทะ  ตลอดสาย ม.5 คมนาคมทีส่ะดวก ปลอดภยั ยาว  1,500 เมตร มีเส้นทางคมนาคม ทีส่ะดวกปลอดภยั รวดเร็ว กองช่าง

รวดเร็วและง่ายต่อการขนส่ง หนา 0.15 เมตร ทีส่ะดวก

ผลผลิตทางการเกษตร

15 โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. ภายใน เพือ่ใช้เป็นสถานทีส้่าหรับจัด ลานกีฬา คสล. - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนร้อยละ 90 ประชาชนมสีถานที่ อบจ.สระบุรี

ต้าบลบ้านแก้ง กิจกรรมเล่นกีฬา มสีถานทีอ่อกก้าลังกาย ส้าหรับออกก้าลังกาย กองช่าง

เพิม่ขึน้และจดักจิกรรม

16 โครงการก่อสร้างสนามฟตุซอลภายใน เพือ่ใช้เป็นสถานทีส้่าหรับจัด สนามฟตุซอล - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนร้อยละ 90 ประชาชนมสีถานที่ อบจ.สระบุรี

ต้าบลบ้านแก้ง กิจกรรมเล่นกีฬา มสีถานทีอ่อกก้าลังกาย ส้าหรับออกก้าลังกาย กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างหอ้งประชุม อบต.บ้านแก้ง เพือ่ใหม้ีสถานทีส้่าหรับ หอ้งประชุม - - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ประชาชนและพนักงาน มสีถานทีท่ีเ่หมาะสม อบจ.สระบุรี

ด้าเนินกิจกรรม ร้อยละ 90 มสีถานที่ ในการด้าเนินงานของอบต. ส้านักปลัด

การประชุมของอบต.บ้านแก้ง เหมาะสมในการด้าเนิน

งานต่างๆ

18 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณ เพือ่ใหม้สีถานทีส้่าหรับจดักจิกรรมต่างๆ อาคารเอนกประสงค์ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนร้อยละ 80 มสีถานทีท่ีเ่หมาะสม อบจ.สระบุรี

ลานกีฬาอบต.บ้านแก้ง ทีเ่หมาะสม จา้นวน 1 หลัง ได้ใช้อาคารด้าเนิน ในการด้าเนินงานของอบต. กองช่าง
งานต่างๆ

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  สง่เสรมิการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่วในอุตสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ี ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติ

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02/1

หน้าที่ 183



แผนงานเคหะและชมุชน

กลยทุธก์ารพัฒนา โครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่จะไดร้บั ทีร่บัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการก่อสร้างลาน คสล.พร้อมติดต้ัง เพือ่ใหเ้ด็กได้มีเคร่ืองเล่น สนามกีฬาคสล. จา้นวน 1 แหง่ - - 2,000,000 - - นักเรียนร้อยละ 80 ประชาชนมสีถานที่ อบจ.สระบุรี

เคร่ืองเด็กเล่นศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สนามทีป่ลอดภยั และเด็กมี พร้อมติดต้ังเคร่ืองเด็กเล่น มีสถานทีอ่อกก้าลังกาย ส้าหรับออกก้าลังกาย กองการศึกษาฯ

ต้าบลบ้านแก้ง พฒันาการทีส่มวัย

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสพสัติก เพือ่ใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนนลาดยางแอสฟัสติกส์ - - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประขาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทาง อบจ.สระบุรี

คอนกรีตสายบ้านนายสัญญา  มาทะ คมนาคมทีส่ะดวก ปลอดภยั คอนกรีต   กว้าง  4  เมตร  มีเส้นทางคมนาคม คมนาคมทีส่ะดวก กองช่าง

ตลอดสาย ม.5 รวดเร็วและง่ายต่อการขนส่ง ยาว  1,000 เมตร ทีส่ะดวก ปลอดภยั รวดเร็ว

ผลผลิตทางการเกษตร

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ี ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีติ

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีติ

งบประมาณและทีผ่่านมา

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1  สง่เสรมิการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่วในอุตสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม
ผ.02/1

หน้าที่ 184



ที่ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

การพัฒนา (อปท.) (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

ของอปท.

ในเขตจังหวัด (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมการค้าการลงทุน การพฒันา การพฒันา เคหะ โครงการวางท่อ เพือ่เพิม่ช่องทาง วางท่อระบายน า้ - - 4,500,000 - - ประชาชน เพิม่ช่องทาง อบจ.สระบุรี

และการท่องเทีย่ว คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต และชุมชน ระบายน า้พร้อม การระบายน า้ไหล พร้อมบ่อพกั ร้อยละ 80 การระบายน า้ กองช่าง

ในอุตสาหกรรม บ่อพกับริเวณริม ผ่านสะดวกและ ระยะทาง 3,000 เมตร มีช่องทาง ไหลผ่านสะดวก

ทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ถนนอดิเรกสาร ตั งแต่ ป้องกันน า้ท่วม ขนาดผิวจราจร 8 เมตร การระบายน า้

ม.2,ม.3,ม.4,ม.8 ฉับพลัน ป้องกันกัน

น า้ท่วมขัง

รวม 1 โครงการ - - - - 4,500,000 - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ.2561-2565)

ส าหรบั  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั

   อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จงัหวดัสระบรุี

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ.02/1

หนา้ที ่185



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจดัซ้ือรถโดยสาร (ดีเซล) ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร เพื่อใช้ในการติดต่อราชการ รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ส านกัปลัด

ขนาด 12 ที่นั่ง และขนส่ง ขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คัน

2 โครงการจดัซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ บรรเทา รถยนต์ตรวจการณ์ (เคร่ืองยนต์ - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ส านกัปลัด

(เคร่ืองยนต์ดีเซล) แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ และขนส่ง และปอ้งกนัด้านสาธารณภยั ดีเซล) แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ

มีความปลอดภยัในชีวติและ จ านวน 1 คัน

ทรัพยสิ์นมากขึ้น

3 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิย ุ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เคร่ืองรับส่งวทิยุ เพื่อใช้ส าหรับติดต่อส่ือสาร เคร่ืองรับส่งวทิยุ - 60,000 60,000 60,000 60,000 ส านกัปลัด

ระบบ VHF/FM  ชนดิมือถือ  5 วตัต์ ภายในองค์กรเพื่อปฏบิติั

หนา้ที่ใหเ้ปน็ไปอยา่งเรียบร้อย

4 โครงการจดัซ้ือถังบรรจนุ้ ากลางแบบ ครุภณัฑ์ส านกังาน ถังบรรจนุ้ ากลาง เพื่อจดัเกบ็น้ าไวใ้ช้ส าหรับ ถังบรรจุน้ ากลางแบบ - - 500,000 400,000 300,000 ส านกัปลัด

ไฟเบอร์กลาสขนาด 2,000 ลิตร และขาต้ัง แบบไฟเบอร์กลาส อปุโภค-บริโภคอยา่ง ไฟเบอร์กลาส

พร้อมติดต้ังภายในต าบลบา้นแกง้ พอเพยีงและทั่วถึง

5 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ค ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์โนต๊บคุ เพือ่ใช้ส าหรับงานประมวลผลต่างๆ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ค - 21,000 21,000 21,000 21,000 ส านกัปลัด

ใหไ้ด้รับความสะดวก รวดเร็วขึน้

6 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ เพือ่ใช้ส าหรับงานประมวลผลต่างๆ เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ - - 16,000 16,000 16,000 ส านกัปลัด

 แบบต้ังโต๊ะ แบบต้ังโต๊ะ ใหไ้ด้รับความสะดวก รวดเร็วขึน้

7 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ์ เพื่อใช้พมิพเ์อกสารทาง เคร่ืองพมิพ์ - - 7,900 7,900 7,900 ส านกัปลัด

ชนดิLEDขาวด า (30 หนา้/นาท)ี ชนดิเลเซอร์/ ราชการต่างๆ ใหร้วดเร็วต่อ ชนดิเลเซอร์/

ชนดิLEDขาวด า การบริการประชาชน ชนดิLEDขาวด า

บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นแก้ง  อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จงัหวดัสระบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา
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หน้าที่ 186



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการจดัซ้ือโต๊ะท างาน ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างาน เพื่อใหพ้นกังานมีโต๊ะท างาน โต๊ะท างาน - 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านกัปลัด

ที่เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน

9 โครงการจดัซ้ือเกา้อี้ส านกังาน ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อี้ส านกังาน เพื่อใหพ้นกังานมีเกา้อี้ท างาน เกา้อี้ส านกังาน - 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านกัปลัด

ที่เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน

10 โครงการจดัซ้ือเกา้อี้นวม ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อี้นวม เพื่อใช้ในการต้อนรับ เกา้อี้นวม - 15,000 10,000 10,000 10,000 ส านกัปลัด

ประชาชนที่มาติดต่อทาง

ราชการ/กจิกรรมต่างๆ

11 โครงการจดัซ้ือตู้เกบ็เอกสาร  ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เกบ็เอกสาร เพื่อจดัเกบ็เอกสารต่างๆ ตู้เกบ็เอกสาร  - 20,000 15,000 10,000 10,000 กองคลัง

ใหม้ีความเปน็ระเบยีบ  

เรียบร้อยมากขึ้น  

12 โครงการจดัซ้ือ  Partition  ครุภณัฑ์ส านกังาน Partition เพือ่ใช้กัน้ใหเ้ป็นสัดส่วนต่อหน้าที่ Partition  - - 20,000 20,000 20,000 ส านกัปลัด

ในการปฏบิติังาน

13 โครงการจดัซ้ือมู่ล่ีปรับแสง ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว มู่ล่ีปรับแสง เพื่อใช้กั้นปรับแสงใหส้ะดวก มู่ล่ีปรับแสง - - 20,000 20,000 20,000 ส านกัปลัด

กบัการปฎบิติังาน

14 โครงการจดัซ้ือไมโครโฟนส าหรับหอ้ง ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ ไมโครโฟน เพื่อใช้ในการประชุมและ ไมโครโฟนส าหรับหอ้งประชุม - 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านกัปลัด

ประชุม ใช้ในการจดักจิกรรมต่างๆ

15 โครงการจดัซ้ือไฟไซเรนติดหลังคารถ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ ไฟไซเรน เพื่อใช้ติดหลังคารถ ไฟไซเรน -   - 30,000   -   - ส านกัปลัด

ส าหรับปฏบิติัหนา้ที่

16 โครงการจดัซ้ือพดัลมอตุสาหกรรม ครุภณัฑ์ส านกังาน พดัลมอตุสาหกรรม เพื่อใช้ติดต้ังในการจดั พดัลมอตุสาหกรรม - - 10,000 10,000 10,000 ส านกัปลัด

 แบบ 3 ขา กจิกรรมต่าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นแก้ง  อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จงัหวดัสระบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชคีรภุณัฑ์
ผ.03

หน้าที่ 187



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 บาน ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร เพื่อใช้ในการเกบ็เอกสารต่างๆ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ปิด-เปิด - - 22,000 22,000 22,000 กองคลัง

 ปดิ-เปดิทบึ ของกองคลัง แบบทึบ ขนาด 91.4*45*183 ซม

จ านวน 1 ชุด พร้อมติดต้ัง

18 โครงการจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถจกัรยานยนต์ เพื่อใช้ในงานจดัเกบ็เงินค่าขยะ รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี   -   - 44,000 44,000 44,000 กองคลัง

ขนาด 110 ซีซี  แบบเกยีร์อตัโนมัติ และขนส่ง ภายในพื้นที่ต าบลบา้นแกง้ แบบเกยีร์อตัโนมัติ จ านวน 1 คัน

19 โครงการจดัซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุ เพื่อใช้ในการติดต่อราชการ รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน - - 800,000 800,000 800,000 กองช่าง

และขนส่ง ขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คัน

20 โครงการจดัซ้ือโคมไฟฟา้สาธารณะ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ โคมไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใช้ในงานซ่อมบ ารุงไฟฟา้ โคมไฟฟา้สาธารณะ - 60,000 50,000 40,000 40,000 กองช่าง

สาธารณะในพื้นที่ต าบลบา้นแกง้

21 โครงการจดัซ้ือล้อวดัระยะทาง ครุภณัฑ์ส ารวจ ล้อวดัระยะทาง เพื่อใช้ส าหรับวดัระยะทาง ล้อวดัระยะ - - 8,000 8,000   - กองช่าง

ถนนภายในต าบลบา้นแกง้

22 โครงการจดัซ้ือรถบรรทกุขยะ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุขยะ เพื่อใช้ในการจดัเกบ็ขยะใน รถบรรทกุขยะ ขนาด 6 ตัน - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 กองสาธารณสุขฯ

และขนส่ง ต าบลบา้นแกง้ จ านวน 1 คัน

รถบรรทกุขยะ ขนาด 1 ตัน

จ านวน 1 คัน

23 โครงการจดัซ้ือรถสุขาเคล่ือนที่ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถสุขาเคล่ือนที่ เพื่อใช้ส าหรับบริการประชาชน รถสุขาเคล่ือนที่ จ านวน 1 คน - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองสาธารณสุขฯ

และขนส่ง ในการจดังาน/กจิกรรมต่างๆ

นอกสถานที่

24 โครงการจดัซ้ือรถพยาบาลฉกุเฉนิ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการรับส่งคนไข้ พยาบาลฉกุเฉนิ - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองสาธารณสุขฯ

(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบ และขนส่ง (รถกระบะ) ฉกุเฉนิในพื้นที่ของ (รถกระบะ)

ไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี อบต.บา้นแกง้

บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นแก้ง  อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จงัหวดัสระบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผ.03

หน้าที่ 188



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการจดัซ้ือถังขยะ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว ถังขยะพลาสติก เพื่อใหป้ระชาชนมีที่ทิ้งขยะที่ จดัซ้ือถังขยะแบบมีฝาปดิ - 100,000 100,000 100,000 100,000 กองสาธารณสุขฯ

ถูกสุขลักษณะ

26 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ค ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์โนต๊บคุ เพือ่ใช้ส าหรับงานประมวลผลต่างๆ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ค - - 21,000 21,000 21,000 กองการศึกษาฯ

ใหไ้ด้รับความสะดวก รวดเร็วขึน้

27 โครงการจดัซ้ือส่ือการเรียนรู้และอปุกรณ์ ครุภณัฑ์การศึกษา ส่ือการเรียนรู้ เพื่อใหเ้ด็กมีทกัษะในการเรียน ส่ือการเรียนรู้ - 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ

การเรียนการสอนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และอุปกรณ์ เพิ่มมากขึ้น และอุปกรณ์

ต าบลบ้านแก้ง การเรียนการสอน การเรียนการสอน

28 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ เพื่อใช้อ านวยความสะดวก เคร่ืองปรับอากาศ - 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านกัปลัด

ใหก้บัประชาชนที่มาติดต่อ 5 ตัว

ราชการและเจา้หนา้ที่ผู้

ปฏบิติังาน

29 โครงการจดัซ้ือโต๊ะไฟเบอร์กลาส ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะไฟเบอร์กลาส เพื่อใช้ในการจดักจิกรรมต่างๆ โต๊ะไฟเบอร์กลาส - - 40,000 40,000 40,000 ส านกัปลัด

ของอบต.

30 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เคร่ืองขยายเสียง เพื่อใช้ในการประชุมต่างๆ เคร่ืองขยายเสียง -   - 50,000 50,000   - ส านกัปลัด

ของอบต.

31 โครงการจดัซ้ือกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ กล้องโทรทศัน์ เพื่อใช้ดูแลความปลอดภยั กล้องโทรทศันว์งจรปดิ -   - 500,000 400,000 300,000 ส านกัปลัด

วงจรปดิ ในชีวติและทรัพยสิ์น

ของประชาชน

32 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ เพื่อใช้เปน็อปุกรณ์เสริม เคร่ืองส ารองไฟฟา้ -   - 10,000 10,000 10,000 ส านกัปลัด

ส าหรับคอมพวิเตอร์

33 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์กฬีา ครุภณัฑ์กฬีา อปุกรณ์กฬีา เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ อปุกรณ์กฬีา -   - 90,000 90,000 90,000 กองการศึกษาฯ

มีอปุกรณ์กฬีาส าหรับออก

ก าลังกาย

บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นแก้ง  อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จงัหวดัสระบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ์ เพือ่ใช้ส าหรับพมิพเ์อกสาร เคร่ืองพมิพ์ - -   - 17,000 17,000 กองการศึกษาฯ

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบสี ทางราชการต่างๆ

35 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองตัดหญ้า เพือ่ใช้ส าหรับตัดหญ้าตามถนน เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง - 19,000 19,000 19,000 19,000 กองสาธารณสุขฯ

และทีส่าธารณะ ในต าบลบ้านแก้ง กองช่าง

36 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองตัดหญ้า เพือ่ใช้ส าหรับตัดหญ้าตามถนน เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อออ่น - 21,800 21,800 21,800 21,800 กองสาธารณสุขฯ

และทีส่าธารณะ ในต าบลบ้านแก้ง กองช่าง

37 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ เพื่อใช้เปน็อปุกรณ์เสริม เคร่ืองส ารองไฟฟา้ - 5,000 5,000 5,000 5,000 กองสาธารณสุขฯ

ขนาด 800 VA ส าหรับคอมพวิเตอร์

38 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตร ครุภณัฑ์ส านกังาน อปุกรณ์อา่นบตัร เพือ่ใช้เป็นอุปกรณ์อ่านบัตร อปุกรณ์อา่นบตัร - 3,500 - - - ส านกัปลัด

อเนกประสงค์ อเนกประสงค์ อเนกประสงค์ อเนกประสงค์

39 โครงการจดัซ้ือสัญญาณไฟจราจรและ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ สัญญาณไฟจราจร เพือ่ความปลอดภยัของผู้ใชร้ถ สัญญาณไฟจราจรและปา้ย - 500,000 - - - กองการศึกษาฯ

ปา้ยจราจร พร้อมติดต้ัง บริเวณ และขนส่ง และปา้ยจราจร ทีข่บัเขา้-ออก บริเวณศูนย์ จราจร 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลบา้นแกง้ พฒันาเด็กเล็กต าบลบา้นแกง้

40 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเล่นพฒันาการ ครุภณัฑ์การศึกษา เคร่ืองเล่นส าหรับ เพือ่เสริมสร้างพฒันาการ เคร่ืองเล่นส าหรับ - 100,000 - - - กองการศึกษาฯ

เด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบล เด็กปฐมวยั ส าหรับเด็กปฐมวยั เด็กปฐมวยั

บา้นแกง้

41 โครงการจดัซ้ือโต๊ะหมู่บชูา ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะหมู่บชูา เพื่อใช้ประกอบพธิทีางศาสนา โต๊ะหมู่บชูา -   - 8,500 8,500 8,500 ส านักปลัด

ส าหรับการจดักจิกรรมต่างๆ 1 ชุด

ของอบต.

42 โครงการจดัซ้ือโต๊ะเคานเ์ตอร์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะเคานเ์ตอร์ เพื่อใช้ส าหรับเปน็ที่ลงทะเบยีน, โต๊ะเคานเ์ตอร์ - 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักปลัด

ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

43 โครงการจดัซ้ือแทน่ยนืบรรยาย (โพเดียม) ครุภณัฑ์ส านกังาน แทน่ยนืบรรยาย เพื่อเสริมบคุลิกภาพส าหรับ แทน่ยนืบรรยาย - 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

(โพเดียม) ผู้บรรยายใหม้ีความถนดั/มั่นใจ (โพเดียม)

ในการน าเสนอข้อมูลต่าง

องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นแก้ง  อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จงัหวดัสระบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ผ.03
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

44 โครงการจดัซ้ือชุดโต๊ะประชุม ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะประชุม เพื่อใช้การจดัการประชุม โต๊ะประชุม - 75,000 75,000 75,000 75,000 ส านักปลัด

ส าหรับหอ้งประชุม ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม

45 พร้อมเกา้อี้ส านกังานส าหรับ ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อี้ประชุม เพื่อใช้การจดัการประชุม เกา้อี้ประชุม - 75,000 75,000 75,000 75,000 ส านักปลัด

นั่งประชุมมีเทา้แขน ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม

46 โครงการจดัซ้ือโปรเจคเตอร์ - จอรับภาพ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ โปรเจคเตอร์ เพื่อใช้การจดัการประชุม โปรเจคเตอร์ - จอรับภาพ - 35,000 35,000 35,000 35,000 ส านักปลัด

จอรับภาพ ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม

47 โครงการจดัซ้ือไมค์ประชุม ไร้สาย ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ ไมค์ประชุม ไร้สาย เพื่อใช้การจดัการประชุม ไมค์ประชุม ไร้สาย - 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด

(Wireless Microphone) (Wireless Microphone) ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม (Wireless Microphone)

48 โครงการจดัซ้ือเพาเวอร์มิกเซอร์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพาเวอร์มิกเซอร์ เพื่อใช้การจดัการประชุม เพาเวอร์มิกเซอร์ - 35,000 35,000 35,000 35,000 ส านักปลัด

ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม

49 โครงการจดัซ้ือมิกเซอร์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ มิกเซอร์ เพื่อใช้การจดัการประชุม มิกเซอร์ - 35,000 35,000 35,000 35,000 ส านักปลัด

กล่องขยายสัญญาณ กล่องขยายสัญญาณ ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม กล่องขยายสัญญาณ

50 โครงการจดัซ้ือล าโพง ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ ตู้ล าโพง เพื่อใช้การจดัการประชุม ตู้ล าโพง - 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด

ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม

51 โครงการจดัซ้ือผ้าม่าน ครุภณัฑ์ส านกังาน ผ้าม่าน เพื่อใช้กั้นปรับแสงใหส้ะดวก ผ้าม่าน - 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด

กบัการปฎบิติังาน ส าหรับหอ้งประชุม

ในหอ้งประชุม และส านกังาน

บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นแก้ง  อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จงัหวดัสระบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

ของ องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี

 
ส่วนที ่4 การติดตามและประเมนิผล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) 

ของ องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี
-------------------------------------------------- 

 
 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ        15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์            65 คะแนน 
 - ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10 คะแนน 
 - ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
 - ยุทธศาสตร์จังหวัด     10 คะแนน 
 - วิสัยทัศน์      5 คะแนน 
 - กลยุทธ์      5 คะแนน 
 - เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
 - จุดยืนทางยุทธศาสตร์    5 คะแนน 
 - แผนงาน      5 คะแนน 
 - ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 คะแนน 
 - ผลผลิต/โครงการ     5 คะแนน 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
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  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80  (80 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    

1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ 
เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับประชากร และช่วงอายุของจ านวนประชากร 
ฯลฯ 

(2)  

 3. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสั งคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

 4. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

 5. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) 

(2)  

 6. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

 7. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    

2. การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

 (2)  

3. การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ
และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ  ร่ วมรับป ระโยชน์  ร่ วมแก้ ปั ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(2)  

2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองรวม
เฉพาะและการบั งคับ ใช้  ผลของการบั งคับ ใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  

3. การวิเคราะห์ทางสังคม (2)  
4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ (2)  
5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (2)  

6. ผ ล ก ารวิ เค ร าะห์ ศั ก ย ภ าพ เพ่ื อ ป ร ะ เมิ น                        
สภานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 

(2)  

7. สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพ้ืนที่  มีการน าเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

  

8. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง
งบ ป ระม าณ  ก าร เบิ ก จ่ าย งบ ป ระม าณ  ก าร
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

9. ผลที่ได้รับจาการด าเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.
2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและ
แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณพ.ศ.2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. ยุทธศาสตร์ 
3.4 วิสัยทัศน์ 

 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัด เจน  สอดคล้องกับ โอกาสและ              
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 (5) 

 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
ที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจั งหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. ยุทธศาสตร์ 
3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่ เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่ เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่ งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 
 (5) 

 

รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 
10  

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

10  

4.   แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10  
5.  โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60  

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5)  
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)  
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5)  

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5)  
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

(5)  

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5)  
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5)  
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5)  

 
 



199 

 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)  
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5)  
รวมคะแนน 100  

 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 

  และข้อ 29 (3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 

  โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ 
ข้อมูลต่างๆ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง เลือกใช้แบบประเมินแบบการมีส่วนร่วม (Participatory 
Methods) เป็นแบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

          

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

          

การส่งเสริมอนุรักษ์ 
และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม ท้องถิ่น 

          

การพัฒนาองค์กร
และบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหาร
จัดการที่ดี 

          

การส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

          

รวมทั้งสิ้น 
 

          

คิดเป็นร้อยละ 
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 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม  ที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2561-2565) 

งบประมาณ 
ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(2561-2565) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตาม 
แผน           

การด าเนินงาน 
(2561-2565) 

ร้อย
ละ 

งบประมาณ 
ตามแผน    

การ
ด าเนินงาน 

ร้อย
ละ 

     
การพัฒนาคุณภาพชีวิต       
การพัฒนาการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

      

การส่งเสริมอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนยีมประเพณีและ
วัฒนธรรม ท้องถิ่น 

      

การพัฒนาองค์กรและบคุลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ด ี

      

การส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

      

รวมท้ังสิ้น 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



202 

 

 

 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม  ที่ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานและการด าเนินงาน                   
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 

 (ตารางเปรียบเทียบแผนการด าเนินงาน  กับ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผน           

การด าเนินงาน 
(2561-2565) 

งบประมาณ 
ตามแผน              

การด าเนินงาน 
(2561-2565) 

โครงการ/
กิจกรรม 

ที่ด าเนินการ
จริงตาม

ข้อบัญญัติ 
(2561-2565) 

ร้อย
ละ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ

จริงตาม
ข้อบัญญัติ 

ร้อย
ละ 

     
การพัฒนาคุณภาพชีวิต       
การพัฒนาการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

      

การส่งเสริมอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนยีมประเพณีและ
วัฒนธรรม ท้องถิ่น 

      

การพัฒนาองค์กรและบคุลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ด ี

      

การส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

      

รวมท้ังสิ้น 
 

      

 
 สรุปตารางเปรียบเทียบร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                                    

กับ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2565 
 

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561-2565)    
จ านวน.....................โครงการ     งบประมาณ......................................บาท 
 

ล าดับที ่ การด าเนินงาน 
จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 
ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

1 แผนการด าเนินงาน     
2 การด าเนินงานจริงตามข้อบญัญัต ิ     
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2.  แผนการด าเนินงาน  (ปี พ.ศ.2561-2565)    
จ านวน.....................โครงการ     งบประมาณ......................................บาท 
 

ล าดับที ่ การด าเนินงาน 
จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 
ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

1 การด าเนินงานจริงตามข้อบญัญัต ิ     

 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้งในภาพรวม 

 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   

7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   

8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   

9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    

 
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   
ค าอธิบาย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     
1.  เพศ (   )  ชาย     (   )  หญิง 
 
2.  อายุ (   )  ต่ ากว่า  25  ปี    (   )  25-40  ปี    
 (   )  41-60  ปี     (   )  มากกว่า  60  ปี  
 
3.  การศึกษา (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า
    (   )  ปริญญาตรี             (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  
     
4.  อาชีพ (   )  รับราชการ     (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 
  (   )  รับจ้าง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  

        (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 
 

ส่วนที่  2  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล          
            บ้านแก้ง 
ค าอธิบาย  :   1.  มีงานบริการที่ต้องการประเมิน  จ านวน ..................... งาน 
  2.  ความพึงพอใจในการให้บริการ   จ านวน ...................... ด้าน 
  3.  มีระดับความพึงพอใจ  3 ระดับ  (พอใจมาก / พอใจ / ไม่พอใจ) 
  4.  ให้ผู้ท าแบบประเมินใสเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับความพึงพอใจ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการ ............................................. 
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ความพึงพอใจในการให้บริการ  
(ให้ผู้ท าแบบประเมินใสเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับความพึงพอใจ)    

 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ    

1.1  ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว    
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ     
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนในการใหบ้ริการ    
1.4ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามล าดับก่อนหลัง มีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน)  

   

1.5 ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแตล่ะขั้นตอน    
1.6 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ    

2. ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ    
2.1ความสุภาพ กิรยิามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ    
2.2  ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ 

   

2.3  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี    
2.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจง
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก่ปัญหา 

   

2.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบรกิารเหมือนกันทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ    
2.6 ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏบิัติหน้าที เช่น ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง
มิชอบ ฯลฯ 

   

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
3.1 สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ    
3.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร
โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

   

3.3  ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม    
3.4 ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ    
3.5 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ    
3.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการตดิต่อใช้บริการ    
3.7 ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย    
3.8 ความพอใจต่อสื่อประชาสมัพนัธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู ้    

4. อื่นๆ ระบุ ............................................................................ 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  

การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ
หรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  
การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรน าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ซึ่งผล                     
ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไป  

 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลทั้งแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เป็นการ

ตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผน                
ที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่  แบบติดตามผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง  ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและ
การเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/
กิจกรรมแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่  แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้งในภาพรวม  
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงาน อีกท้ังการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan    

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องมี เครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบ                    
การด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่   อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”
ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ  มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการ
ด าเนินงาน   


