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ค ำน ำ 
ด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  ๓ ) พ .ศ. ๒๕๖๑ หนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4 ธันวาคม ๒๕๖3 เรื่อง แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพ่ือให้องค์กรปกครองท้องถิ่นน าไปเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นการที่ประชาชนในท้องถิ่น
ต้องการจัดท าเพ่ือให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือมีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก็เพ่ือต้องการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้งบประมาณเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านบ่อ จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทาง           
ในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตพ้ืนทีไ่ด ้โดยมีข้ันตอนทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ดังนี้  

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ                    
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน                  
มาพิจารณา ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถิ่น 
๔. กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

บัดนี้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)                    
จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป   
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ส่วนที่ ๑ 

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ต้ังอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัด           
ท่ีมีอาณาเขตติดทะเล มี 3 อ าเภอ คือ 1. อ าเภอเมือง 2.อ าเภอบ้านแพ้ว 3.อ าเภอกระทุ่มแบน แต่ในอดีตต าบล
บ้านบ่อ เป็นท่ีต้ังของกิ่งอ าเภอบ้านบ่อ ต่อมาเมื่อวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2464 ได้มีพระบรมราชโองการ                
โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อกิ่งอ าเภอบ้านบ่อ เป็นอ าเภอบ้านบ่อ 

จดหมายเหตุของกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2468 แจ้งว่า ได้ทรงทราบใต้ฝ่าละออง
ธุลีพระบาทว่า อ าเภอบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร มณฑลนครไชยศรี แต่เดิมนั้น อ าเภอบ้านบ่อเป็นท่ีชุมนุมของ
ราษฎรในเรื่องการค้าขาย แต่ภายหลังการค้าของราษฎรได้เปลี่ยนเป็นชุมนุมกันท่ีคลองด าเนินสะดวก ต าบล              
บ้านแพ้ว จึงเป็นต าบลท่ีส าคัญยิ่ง และท้ังต าบลบ้านแพ้ว และอ าเภอบ้านบ่อ สามารถเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร
ได้สะดวก รวดเร็ว และมีทางรถไฟ อีกประการหนึ่ง อ าเภอสามพราน ได้แบ่งท้องท่ีการปกครองขึ้นอีกหลายต าบล 
จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมท้องท่ีต่างๆ คือ แยกต าบลดอนไผ่ ,  ต าบลเจ็ดริ้ว, และต าบลคลองตัน            
จากอ าเภอสาพราน จังหวัดนครปฐม แบ่งเอาต าบลอ าแพงของอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ไปรวมกับต าบลโรงเข้ และ
ต าบลหลักสาม ของอ าเภอบ้านบ่อ รวมเป็น 6 ต าบล เข้าด้วยกันต้ังขึ้นเป็นอ าเภอ เรียกว่า “อ าเภอบ้านแพ้ว” 
ขึ้นกับจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนอ าเภอบ้านบ่อ ความส าคัญน้อยลง ให้เรียกว่า “กิ่งอ าเภอบ้านบ่อ” 

กิ่งอ าเภอบ้านบ่อ ขึ้นตรงกับอ าเภอเมืองสมุทรสาคร มาต้ังแต่วันท่ี  30 ตุลาคม  พ.ศ.2468  ดังนั้น               
ในปี 2468 จังหวัดสมุทรสาคร จึงมี 3 อ าเภอ กับ 1 กิ่งอ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร, อ าเภอบ้านแพ้ว, อ าเภอ
กระทุ่มแบน และกิ่งอ าเภอบ้านบ่อ 

ต่อมาเมื่อวัน ท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ.2469 สมุหเทศาภิบาลส าเร็จราชการมณฑลนครไทยศรี               
ได้ไปตรวจราชการ พบว่า กิ่งอ าเภอบ้านบ่อแผนกงานมีน้อย จึงให้รวมแผนกมหาดไทย และแผนกอัยการเข้าด้วยกัน
กับอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ส่วนกิ่งอ าเภอบ้านบ่อให้มีเจ้าพนักงานสรรพากร 2 คน ตั้งด่านเก็บภาษีเท่านั้น และใน
วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2470 ก็ให้ยุบกิ่งอ าเภอบ้านบ่อ รวมเข้ากับอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครจึงมี 
3 อ าเภอ จวบจนทุกวันนี ้

ซึ่งปัจจุบันแยกการปกครองออกเป็น  9  หมู่บ้าน  และได้ยกฐานะจากสภาต าบลบ้านบ่อเป็น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ เมื่อ 1 เมษายน  พ.ศ.2540 ต าบลบ้านบ่อ 
 

   
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 123 หมู่ที ่5 ต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
ประมาณ 11 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ (ถนนพระราม 2) 

ทิศเหนือ ติด   จดต าบลชัยมงคล (ถนนพระราม 2) เขตองค์การบริหารส่วนต าบลชัยมงคล 
 ทิศตะวันออก ติด   จดต าบลบางกระเจ้า เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระเจ้า     
 ทิศใต้  ติด   จดชายทะเลอ่าวไทย    
 ทิศตะวันตก ติด   จดต าบลบางโทรัด เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัต 
มีเนื้อท่ีท้ังหมด ประมาณ 9,168 ไร่  หรือ  14.67 ตารางกิโลเมตร  โดยมีพื้นที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี ้

๑.  ด้านกายภาพ 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

/มีเนื้อที่ทั้งหมด... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ  
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1.2   ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ มีสภาพทั่วไปของ
พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลอง ทะเลอ่าวไทย ราษฎรประกอบอาชีพท านาเกลือ การประมง ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป   

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านบ่อ อยู่ภายใต้อิทธิพลของลม
มรสุมซึ่งพัดประจ าเป็นฤดูกาล 2 ชนิด โดยพัดจากทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่าลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้ท้าให้บริเวณต าบลบ้านบ่อมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับมรสุมอีก
ชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน ท าให้อากาศชุ่มชื้นและมี
ฝนตกท่ัวไป 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุมจะ
มีลมจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนที่สุดในเดือน
เมษายน 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมที่พัดจากมหาสมุทรอินเดียน้าฝนและความชุ่มชื้นเข้ามายังประเทศไทยจึงท าให้
มีฝนชุกท่ัวไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมี
ลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ท้าให้มีอากาศเย็นทั่วไป โดยมีอากาศหนาวจัดในระหว่าง
เดือนธันวาคมและมกราคม  

๑.4  ลักษณะของดิน สภาพของดินในเขตต าบลบ้านบ่อมีลักษณะเป็นดินเลน เนื้อดินเค็มจัดเป็นดิน
เหนียวเป็น พ้ืนที่ท านาเกลือ เพาะเลี้ยงกุ้ง ปลากะพงและเลี้ยงปลาน้ ากร่อยชนิดต่างๆ พ้ืนที่บางส่วนใช้ท าสวน
มะพร้าว 

1.5  ลักษณะของแหล่งน ้า  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค - บริโภค  เคยเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อได้ด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภค
และบริโภคของประชาชน ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ดังนี้ 
 1.  คลองสุนัขหอน  ไหลผ่าน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6  (โครงการชลประทานสมุทรสาคร) 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื อที ่

1 บ้านวัดใต้บ้านบ่อ 2.88   ตร.กม 
2 บ้านท้ายวัดใหญ่บ้านบ่อ 2.88  ตร.กม 
3 บ้านวัดใหญ่บ้านบ่อ 1.47  ตร.กม 
4 บ้านท้องคุ้ง 0.27  ตร.กม 
5 บ้านใหม่ท้องคุ้ง 0.85  ตร.กม 
6 บ้านแหลมเจริญสุข 1.62  ตร.กม 
7 บ้านบางยี่พระ 2.56  ตร.กม 
8 บ้านบางขุด 2.26  ตร.กม 
9 บ้านกระซ้าขาว 1.18  ตร.กม 

รวมทั งหมด 14.67  ตารางกิโลเมตร 

/3. คลอง... 
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 2.  คลองท่าแร้ง  ไหลผ่าน หมู่ที่ 3 
 3.  คลองชลประทาน ไหลผ่าน หมู่ที่ 3 
 4.  คลองบางยี่สอ  ไหลผ่าน หมู่ที่ 2,3 
 5.  คลองย่านซื่อ  ไหลผ่าน หมู่ที่ 2  เขตติดต่อ ต. บางกระเจ้า 
 6.  คลองบางยี่พาด  ไหลผ่าน หมู่ที่ 5,8 
 7.  คลองขุดใหม่  ไหลผ่าน หมู่ที่ 8 
 8.  คลองบางขุด  ไหลผ่าน หมู่ที่ 5,7,8     (โครงการชลประทานสมุทรสาคร) 
 9.  คลองบางยี่พระ  ไหลผ่าน หมู่ที่ 5,7     (โครงการชลประทานสมุทรสาคร) 
 10.  คลองบางนางนอน ไหลผ่าน หมู่ที่ 1,9     (โครงการชลประทานสมุทรสาคร) 
 11.  คลองชลประทาน ดี 7 (บางส่วน) เขตติดต่อถนนพระราม 2 และคลองสุนัขหอน อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาด าเนินสะดวก 

  
  

 2.1 เขตการปกครอง   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้านมีพ้ืนที่อยู่
ในองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านวัดใต้บา้นบ่อ นายปัญญา  ช่อทองดี     เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2  บ้านทา้ยวัดใหญ่บ้านบ่อ นางนฤมล  น่วมนวล  เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านวัดใหญ่บา้นบ่อ นายไพฑูรย์  ครุฑธา  เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  4  บ้านท้องคุ้ง  นายบัญชา  โพธิบุญ  เป็น ก้านันต้าบลบ้านบ่อ 
หมู่ที่  5  บ้านใหม่ท้องคุ้ง  นายตวัน  วงค์วรรณ  เป็น ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  6  บ้านแหลมเจริญสุข นายด ารงค์  รอดเจริญ        เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 7  บ้านบางยี่พระ  นายสุดใจ  อินทร์นิ่ม        เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 8  บ้านบางขุด  นายประเสริฐ ศรีสุข         เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 9  บ้านกระซ้าขาว  นายภานุวัตร  ส าราญ        เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 

2.2 การเลือกตั ง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน         
มีจ านวน 9  หมู่บ้าน  แบ่งเป็น 

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล         มี 1 เขตเลือกตั้ง 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มี 9 เขตเลือกตั้ง  
  แบ่งเป็น 12 หน่วยเลือกตั้ง  ได้แก่ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 

9 (มี 1 หน่วยเลือกตั้ง) , ส าหรับหมู่ที่ 2 (มี 3 หน่วยเลือกตั้ง), และส าหรับหมู่ที่ 3 (มี 2 หน่วยเลือกตั้ง) (ข้อมูล 
ณ มกราคม 2565) 

 
 
 
 
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

/แผนที่... 
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แผนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านบ่อ 
อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  ประชากร 

/3.1 ข้อมูล... 
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3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี)  
 

หมายเหตุ  : ในปี พ.ศ.2564 ข้อมูลจากส้านักทะเบียนอ้าเภอเมืองสมุทรสาคร ณ เดือนกันยายน 2564 

3.2 ช่วงอายุและจ้านวนประชากร 

กลุ่มอายุ(ปี) ชาย หญิง รวม 
0-3 138 127 265 

4-10 289 323 612 
11-15 270 256 526 
16-20 254 221 475 
21-30 556 545 1,101 
31-40 608 630 1,238 
41-50 752 752 1,504 
51-60 658 754 1,412 
61-70 357 444 801 
70-80 178 257 435 

80 ปีขึ้นไป 92 148 240 
 
 
 
 
 

 
หมู่
ที่ 

 
 

ชื่อหมู่บ้าน 

จ้านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านบ่อ 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ป)ี 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3 พ.ศ. 2564 จ้านวน
ครัวเรือน 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง พ.ศ.2564 

1 บ้านวัดใต้บา้นบ่อ 409 457 403 442 405 442 237 
2 บ้านท้ายวดัใหญ่บ้านบ่อ 1,166 1,208 1,155 1,240 1,143 1,244 1,161 
3 บ้านวัดใหญ่บ้านบ่อ 686 767 724 763 736 762 605 
4 บ้านท้องคุ้ง 112 124 115 118 107 111 102 
5 บ้านใหม่ท้องคุ้ง 391 455 381 446 374 441 272 
6 บ้านแหลมเจริญสุข 273 263 278 272 265 274 167 
7 บ้านบางยี่พระ 283 263 280 266 272 265 136 
8 บ้านบางขุด 346 397 343 407 354 412 179 
9 บ้านกระซา้ขาว 526 535 526 531 516 524 290 
 รวมประชากรแยกชาย/หญิง 4,192 4,469 4,205 4,485 4,172 4,475 - 

รวมประชากรแต่ละป ี 8,661 8,690 8,647 3,149 

/4.  สภาพ... 
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4.1  การศึกษา  
  ด้ านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่ วนต าบลบ้ านบ่อ มีการจัดการด้านการศึกษา                   
โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ จ านวน 3 แห่ง และโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 4 แห่ง ตามข้อมูล ดังนี้   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ้าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั ง 

พ.ศ. 25๖4 
จ้านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้บ้านบ่อ 1 34 29 63 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางขุด 7 12 16 28 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระซ้าขาว 9 9 11 20 

รวม 55 56 111 
  

    หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
                     ณ  เดือนธันวาคม 2564 

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.) 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
                 ณ เดือน ธันวาคม 2564 
 
 
 
 

ชื่อสถานศึกษา 

จ้านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวม 

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
 

 ๑. โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ - 30 27 33 22 27 33 25 29 - - - 226 

 ๒. โรงเรียนวัดใหญบ่้านบ่อ 25 39 28 41 41 60 62 41 61 92 77 74 641 

 ๓. โรงเรียนวัดบางขุด - 16 16 21 9 16 16 12 17 - - - 123 

 4. โรงเรียนวัดกระซ้าขาว - 16 14 17 12 7 11 10 11 11 9 11 129 

รวมทั งสิ น 25 101 85 112 84 110 122 88 118 103 86 85 1,119 

4.  สภาพทางสังคม 
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       สภาเด็กและเยาวชนต้าบลบ้านบ่อ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน ๑ แห่ง เพ่ือเป็นองค์กร
เครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ที่มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ เข้า
ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านบ่อภายใต้หลักการ “เด็กน ำผู้ใหญ่หนุน” ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล 
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560สภาเด็กและเยาวชน ส านักงานตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และประสานงานการด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   

4.2 สาธารณสุข     
       - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล        จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่ 
                       1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบ่อ หมู่ที่ 5  
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกระซ้าขาว หมู่ที่ 9 
 -  สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)     จ านวน  1  แห่ง 
 -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน     จ านวน  ๓  แห่ง 
          ๔.๓ อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชนและท าลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อก็ได้ด าเนินการป้องกัน
การเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี                 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุและอาชญากรรม 
การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ CCTV                 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อร่วมกับอ าเภอเมือง
สมุท รสาครและผู้ น าหมู่ บ้ าน ตั้ งด่ านจุดตรวจ  จุดสกั ดและอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ป ระชาชน                   
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ นอกจากนี้ยังพบปัญหาการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นบ้างเล็กน้อย
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ    
         ๔.๔  ยาเสพติด 

จากการที่สถานีต ารวจภูธรบางโทรัดได้แจ้งพบว่ามีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน               
ถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า 
การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้ น เช่น               
การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  

 
 
 
 

/๔.๕  การสังคม
...+++ 

/สภาเด็ก... 
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๔.๕  การสังคมสังเคราะห์   
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔)  ด าเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน  
(๕)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๖)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(๗)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(๘)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  

 

5.1 การคมนาคมขนส่ง    

 ทางรถยนต์ สายธนบุรี –ปากท่อ(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35) ผ่านพ้ืนที่ต าบลบ้านบ่อบางส่วน   
 ทางรถไฟ ทางรถไฟสายบ้านแหลม - แม่กลอง (สมุทรสงคราม) ผ่านพ้ืนที่ต าบลบ้านบ่อ ระยะทาง 
10 กิโลเมตร (มีท่าขึ้นรถไฟอยู่ใกล้บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ) สถานีต้นของเส้นทาง  
บ้านแหลม - แม่กลอง ตั้งอยู่ถนนถวาย ต าบลท่าฉลอม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร   
 - ถนนทางหลวงชนบท สค 2020 ถนนคอนกรีตถนนสายพระราม 2 -บ้านบ่อ- วัดกระซ้าขาว 

        ระยะทาง 7,100 กิโลเมตร กว้าง 8.00 เมตร (จากถนนสายพระราม 2 ถึงวัดกระซ้าขาว  
        (ผ่านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 9) 
ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านบ่อ แบ่งตามหมู่บ้าน ดังนี  
หมู่ที่ 1  (1) ถนน คสล.สายหน้าวัดใต้บ้านบ่อ  ระยะทาง 0.360 กิโลเมตร กว้าง 3.50 เมตร  
           จากถนนสายวัดใต้บ้านบ่อ (บริเวณหน้าวัด) ถึงสะพาน คสล.ข้ามคลองบางนางนอน(ปากคลอง) 

(2) ถนน คสล.สายวัดใต้บ้านบ่อ  ระยะทาง 0.915 กิโลเมตร กว้าง 6.00 เมตร  
      จากถนนสายพระราม2- วัดกระซ้าขาว ถึงวัดใต้บ้านบ่อ (ริมคลองสุนัขหอน) 

(3) ถนน คสล.สายซอยบางยี่ออง  ระยะทาง 0.695 กิโลเมตร กว้าง 5.00 เมตร  
      จากถนนสายวัดใต้บ้านบ่อ  ถึงทางรถไฟสายแม่กลอง-บ้านแหลม 

(4) ถนนลูกรัง สายซอยอยู่เย็น  ระยะทาง 1.040 กิโลเมตร กว้าง 4.00 เมตร  
     จากถนนสายพระราม 2 – วัดกระซ้าขาว ถึงสะพานไม้ข้ามคลองบางนางนอน  (บ้านนายสามารถ) 

หมู่ที่ 2 (5) ถนนลาดยางสายพระราม 2-ศาลพ่อเขาตก ระยะทาง 1.390 กิโลเมตร กว้าง 6.00เมตร  
      จากถนนสายพระราม 2 ถึงศาลพ่อเขาตก 

หมู่ที่ 3  (6) ถนนลาดยาง ซอยผู้ใหญ่ส าเริง ระยะทาง 0.310 กิโลเมตร กว้าง 3.50 เมตร  
    จากถนนสายซอยชลประทาน ถึงบ้านนายส าเริง 

            (7) ถนน คสล. สายซอยชลประทาน ระยะทาง 0.560 กิโลเมตร กว้าง 4.00 เมตร  
              จากสายบ้านแหลมเจริญสุข ถึงประตูน้ าวัดบางน้ าวน  

        (8) ถนนลาดยาง สายซอยปู่เล็กย่าน้อย ระยะทาง 0.670 กิโลเมตร กว้าง 3.50 เมตร  
     จากถนนสายซอยชลประทาน ถึงบ้านนางเท่ียง 
 

/(9) ถนนลาดยาง... 

5. ระบบบริการพื นฐาน 
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        (9) ถนนลาดยาง สายหน้าวัดใหญ่บ้านบ่อ ระยะทาง 0.420 กิโลเมตร กว้าง 6.00 เมตร  
    จากสะพานขา้งคลองหลวง ฝั่งตะวันออก ถึงถนนสายพระราม2 -วัดกระซ้าขาว 

         (10) ถนนลาดยางสายเทคนิคสมุทรสาคร (บา้นบ่อ) ระยะทาง 0.460 กิโลเมตร กว้าง 6.00 เมตร 
    จากถนนสายพระราม2 วัดกระซ้าขาว ถึงถนนสายคลองหลวง-บ้านบ่อ (ฝั่งตะวนัออก) 

  (11) ถนนลาดยางสายคลองหลวง-บ้านบ่อ (ฝั่งตะวันตก) (ม.3) ระยะทาง 1,206 กิโลเมตร  
                  กว้าง 6.00 เมตร จากถนนสายพระราม 2 ถึงสะพานข้างคลองหลวง ฝั่งตะวันออก 

(12) ถนนลาดยางสายคลองหลวง-บ้านบ่อ (ฝั่งตะวันตก) (ม.3) ระยะทาง 1,300 กิโลเมตร  
                กว้าง 6.00 เมตร จากถนนสายพระราม 2 ถึงสะพานข้างคลองหลวงฝั่งตะวันตก 

หมู่ที่ 4 (13) ถนน คสล. สายซอยร้านชายตลิ่ง ระยะทาง 0.520 กิโลเมตร กว้าง 5.00 เมตร  
    จากถนนพระราม 2 -วัดกระซ้าขาว ถึงสายซอยจรูญทองย้อย 

         (14) ถนน คสล. สายซอยเปี่ยมสุข ระยะทาง 0.185 กิโลเมตร กว้าง 4.00 เมตร 
    จากถนนสายพระราม2 - วัดกระซ้าขาว ถึงสายซอยรา้นชายตลิ่ง 

  (15) ถนนสายซอยจรูญทองย้อย คสล.ระยะทาง 0.240 กม.,ลาดยาง ระยะทาง 0.210 กม.        
                 กว้าง 4.00 เมตร จากถนนพระราม2 - วัดกระซ้าขาว ถึงท้ายหมู่ 1 

หมู่ที่ 5 (16) ถนน คสล. สายซอยทรัพย์สมบูรณ์ ระยะทาง 0.870 กิโลเมตร กว้าง 4.00 เมตร 
      จากถนนสายพระราม2 ถึงวัดกระซ้าขาว บ้านนายสมพร ฉิมบุญอยู่ 

  (17) ถนนลาดยาง สายซอยบ้านนายสมปอง ระยะทาง 0.115 กิโลเมตร กว้าง 5.00 เมตร 
      จากถนนวัดบางขุด ชายทะเล หมู่ 5,7 ถึงสะพาน คสล.ข้ามคลองบางขุดติดทางรถไฟ  

  (18) ถนน คสล. สายสะพานสมเด็จย่า – สะพานข้ามคลองบางยี่พาด ระยะทาง 0.430 ก.ม.  
กว้าง 4.00 เมตร จากถนนสายวดับางขุด-ชายทะเล หมู่ 5,7 ถึงสะพาน คสล. ไปวัดบางน้ าวน ติดเขตบางโทรัด 

  (19) ถนนลาดยาง สายเลียบทางรถไฟ ระยะทาง 0.650 กิโลเมตร กว้าง 4.00 เมตร  
       จากถนนสายพระราม2 – วัดกระซ้าขาว ถนนสายวัดบางขุด – ชายทะเล หมู่ 5,7 

  (20) ถนน คสล. สายซอย สจ. ระยะทาง 0.125 กิโลเมตร กว้าง 4.00 เมตร 
       จากถนนสายเลียบทางรถไฟ ถึงบ้าน สจ.ธนพล 

  (21) ถนน คสล. สายวัดบางขุด-ชายทะเล (ม.5,7) ระยะทาง 3.500 กม. กว้าง 6.00 เมตร 
       จากสะพานสมเด็จยา่ ถึงชายทะเลวัดบางขุด 

หมู่ที่ 6  (22) ถนน คสล. สายบ้านแหลมเจริญสุข ม.3,6 ระยะทาง 1.650 กม. กว้าง 4.00 เมตร 
     จากสะพานขา้งคลองหลวง ฝั่งตะวันตก ถึงร้านอาหารปรางรีสอร์ท 

           (23) ถนนลาดยาง สายส านักสงฆ์โคกล าเจียก ระยะทาง 0.090 กิโลเมตร กว้าง 4.00 เมตร 
       จากถนนสายบา้นแหลมเจริญสุข ถึงส านักสงฆ์โคกล าเจียก 

หมู่ที่ 7 (24) ถนนลูกรัง สายเลียบชายทะเลกระซ้าขาว – บ้านบางยี่พระ ระยะทาง 1.265 กิโลเมตร  
กว้าง 5.00 เมตร จากถนนสายพระราม2 – วัดกระซ้าขาว ถึงถนนสายวดับางขุด – ชายทะเล หมู ่5,7 

          (25) ถนนลูกรัง สายประตูบางยี่พระ ระยะทาง 1,200 กิโลเมตร กว้าง 5.00 เมตร 
      จากถนนเรียบชายทะเลกระซ้าขาว – บ้านบางยี่พระ ถึงหอถังน้ า หมู่ 7 (ปลายคลองบางยี่พระ) 

           (26) ถนนลูกรัง สายเลียบคลองบางขุด ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร กว้าง 4.00 เมตร 
      จากถนนหน้าวัดบางขุด-โรงเรียนวัดบางขุด ถึงเรียบคลองบางขุดฝั่งตะวันออก 

          (27) ถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนวัดบางขุด ระยะทาง 0.250 กิโลเมตร กว้าง 4.00 เมตร  
      จากถนนวัดบางขุด – ชายทะเล หมู่ 5,7 ถึงสายเลียบคลองบางขุด 

            (28) ถนน คสล. สายหน้าวัดบางขุด ระยะทาง 0.360 กิโลเมตร กว้าง 4.00 เมตร 
       จากถนนสะพานข้ามคลองบางขุด (ท้ายวัด) ถึงถนนสายหน้าโรงเรียนวัดบางขุด 
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           (29) ถนน คสล. สายทางเข้าวัดบางขุด ระยะทาง 0.250 กิโลเมตร กว้าง 4.00 เมตร 
      จากถนนวัดบางขุด – ชายทะเล หมู่ 5,7 ถึงถนนสายวัดบางขุด 

           (30) ถนนลูกรัง สายบ้านบางยี่พระ 2 ระยะทาง 0.780 กิโลเมตร กว้าง 5.00 เมตร 
       จากถนนสายพระราม2 – วัดกระซ้าขาว ถึงสะพานไม้ข้ามคลองบางยี่พระ 

   หมู่ที่ 8 (31) ถนนลาดยาง สายศาลพ่อหลักเมือง ระยะทาง 0.330 กิโลเมตร กว้าง 4.00 เมตร  
       จากถนนสายยายทิม – สะพานข้ามคลองบางขุด ถึงศาลหลักเมือง หมู่ 8 

  (32)  ถนนลาดยาง สายหลังวัดบางขุด หมู่ 8 ระยะทาง 0.430 กิโลเมตร กว้าง 5.00 เมตร 
        จากถนนสายยายทิม ถึงถนนสะพานข้ามคลองบางขุด (ท้ายวัด) 

  (30) ถนนลูกรัง สายยายทิม ระยะทาง 3.065 กิโลเมตร กว้าง 4.00 เมตร 
       จากถนนวัดบางขุด – ชายทะเล หมู่ 5,7 ถึงบ้านสุดใจ ครุฑธา 

   หมู่ที ่9 (31) ถนน คสล. สายหลังวัดกระซ้าขาว ระยะทาง 0.305 กิโลเมตร กว้าง 3.50 เมตร 
       จากสะพานวัดกระซ้าขาว ถึงสายเลียบชายทะเลกระซ้าขาว – บ้านบางยี่พระ 

           (32) ถนนลาดยาง สายหน้าศาลแป๊ะก๋ง ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร กว้าง 3.00 เมตร 
      จากถนนสายชายทะเลกระซ้าขาว หมู่ 9 ถึงชายทะเล (ร้านอาหารริมทะเล) 

            (33) ถนนลูกรัง สายหมู่บ้านจัดสรรชายทะเล ระยะทาง 0.105 กิโลเมตร กว้าง 5.00 เมตร 
จากถนนสายวัดกระซ้าขาว  ถึงเลียบคลองบางนางนอนถึงชายทะเล  

           (33) ถนน คสล.สายชายทะเลกระซ้าขาว  ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร กว้าง 6.00 เมตร 
จากถนนสายพระราม 2 วัดกระซ้าขาว  ถึงเขตบ้านบ่อติดเขตบางกระเจ้า 

   5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า 

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้                 
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหา และนอกจากนี้ยังได้ตั้งงบประมาณการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ โดยอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสมุทรสาคร 2 สาขาบ้านแพ้ว  

๕.๓ การประปา  
- การประปาส่วนภูมิภาค มีประชาชนบางส่วนขอใช้น้ าการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

สมุทรสาคร ที่ซึ่งมตีั้งส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
- มีระบบประปา (บาดาลหมู่บ้าน) จ านวน 9 หมู่บ้าน ซึ่งมีสถานท่ีตั้ง ความจุขนาดหอถัง และ 

หน่วยงานที่ก่อสร้าง ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 (1) ปลายคลองบางนางนอน (คสล.) ขนาดหอถัง  10 ลบ.ม. (โยธาธิการ) 

   (2) ศาลพ่อคุณโขน (คสล.)  ขนาดหอถัง    8 ลบ.ม.  (หมู่บ้าน) 
   (3) วัดใต้บ้านบ่อ  (คสล.)   ขนาดหอถัง  10 ลบ.ม. (อบต.) 

  หมู่ที่ 2 (4) ศาลพ่อเขาตก (คสล.)   ขนาดหอถัง  15 ลบ.ม.   (อบต.) 
   (5) บ้านนายหวล สวยน้อย (เหล็ก)  ขนาดหอถัง  10 ลบ.ม.   (โยธา) 

  หมู่ที่ 3  (6) บ้านนางกุหลาบ เฟ่ืองฟุ้ง (คสล.) ขนาดหอถัง  10 ลบ.ม.   (โยธา) 
   (7) โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (เหล็ก) ขนาดหอถัง  10 ลบ.ม.   (โยธา) 
   (8) วัดใหญ่บ้านบ่อ (รับโอน อบจ.)  ช ารุด 

/(29) ถนน คสล... 
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  หมู่ที่ 4 (9) บ่อหมู่ 4 (หมู่บ้านดูแล) (คสล.)  ขนาดหอถัง  30 ลบ.ม.   (โยธา) 

  หมู่ที่ 5  (10) บ้านนายวิมล ครุฑธา (เหล็ก) ขนาดหอถัง  10 ลบ.ม.   (โยธา) 
      (11) บ้านนายวัลลภ แซ่อ้ึง (คสล.)  ขนาดหอถัง  10 ลบ.ม.   (โยธา) 
   (12) บ้านนายธนพล วิโรจน์กิจจา (คสล.) ขนาดหอถัง  10  ลบ.ม.  (โยธา) 

   หมู่ที่ 6 (13) บ้านนายด ารง รอดเจริญ (คสล.) ขนาดหอถัง  30  ลบ.ม.  (อนามัย) 
   (14) บ้านนายประดับ โพธิบุญ (ไม้) ขนาดหอถัง  10  ลบ.ม.  (หมู่บ้าน) 

หมู่ที่ 7 (15) โรงเรียนวัดบางขุด (คสล.)  ขนาดหอถัง  10  ลบ.ม.  (อบต.) 
   (16) วัดบางขุด (คสล.)   ขนาดหอถัง  10  ลบ.ม.  (โยธา) 
   (17) ปลายคลองบางยี่พระ(บ้านนายสืบศักดิ์) (คสล.)  
        ขนาดหอถัง  10 ลบ.ม.   (โยธา) 
   (18) บ้านนางวาสนา  ฮวบอ่วม (คสล.) ขนาดหอถัง  10  ลบ.ม.  (โยธา) 

หมู่ที่ 8 (19) ศาลหลักเมือง (คสล.)  ขนาดหอถัง  10  ลบ.ม.  (โยธา) 
   (20) ศาลยายทิม  (เหล็ก)   ขนาดหอถัง  10  ลบ.ม.  (โยธา) 

หมู่ที่ 9 (21) วัดกระซ้าขาว (คสล.)  ขนาดหอถัง  30  ลบ.ม.  (อบต.) 
   (22) สถานีอนามัยกระซ้าขาว  (คสล.) ขนาดหอถัง  30  ลบ.ม.  (อบต.) 

5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชน

ได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคล (มือถือ)สามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  

5.5  ระบบโลจิตติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
      - บริการไปรษณีย์ สาขาย่อย ปากทางวัดใหญ่บ้านบ่อ และบริษัทขนส่งเอกชน Flash Espress  
      - ท่ารถขนส่งบ้านบ่อ-มหาชัย  สถานที่ต้นทางเดินรถตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ใกล้กับส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
    
 

6.1  การเกษตร  
  อาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่ นาเกลือ และอาชีพประมงชายฝั่งในพ้ืนหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9  
นอกจากนีใ้นพ้ืนที่ต าบลบ้านบ่อยังมีการปลูกต้นมะขามเทศ ต้นมะพร้าวน้ าหอม บ้างเล็กน้อย 

6.2  การประมง 
ประชาชนในพื้นท่ีหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ท่ี 9 มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น เลี้ยงกุ้งกุลา 

กุ้งขาว  เลี้ยงปลาหมอเทศ ปลากะพง  เลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่  เลี้ยงปูม้า  ปูเลหรือปูด า ส่วนปูแปะและ              
ปูแสมซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เป็นอาชีพเสริม 
 6.3  การปศุสัตว ์

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  ไม่มีการปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะ 
เลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 

/หมู่ที่ 5... 

  6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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6.4  การบริการ 
รีสอร์ท จ้านวน 7 แห่ง 
-เรือนชายน้ ารีสอร์ท    หมู่ที่ 4  - บ้านเคียงน้ ารีสอร์ท     หมู่ที่ 6 
-ระเบียงน้ ารีสอร์ท      หมู่ที่ 6  - บ้านคุ้งน้ ารีสอร์ท        หมู่ที่ 6 
-ตะวันนารีสอร์ท        หมู่ที่ 6  - ปรางค์ริเวอรฺไซต์รีสอร์ท   หมู่ที่ 6 
-เดอร์มิทติ้งรีสอร์ท      หมู่ที่ 6 

ร้านอาหาร จ้านวน 9 แห่ง  
- ร้านอาหารลมทะเล      หมู่ที่ 1  - ร้านอาหารบ้านคุ้งน้ า      หมู่ที่ 3 
- ร้านอาหารต าชายตลิ่ง   หมู่ที่ 4  - ร้านอาหารเรือนชายน้ า     หมู่ที่ 4 
- ร้านอาหารริมทะเล      หมู่ที่ 9            - ร้านอาหารครัวเจ้าพระยา   หมู่ที่ 9 
- ร้านอาหารครัวลุงอัน    หมู่ที่ 9 

 6.5  การท่องเที่ยว  
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่  เช่น  การจัดงานประเพณีต่าง ๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด การปลูกป่าชายเลน 

6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อมีอุตสาหกรรม  แต่มีการประกอบโรงงานขนาดเล็ก 

จ านวน 1 แห่ง  และมีโรงงานขนาดใหญ่  จ านวน  12  แห่ง 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
1. การพาณิชย์ 
บริษัท   9 แห่ง สถานีบริการน้ ามัน    3     แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  1 แห่ง ตลาดสด (นัด)     2 แห่ง 
 
 
อู่ซ่อมรถ/ซ่อมเครื่องยนต์ 15     แห่ง มินิมาร์ท     3      แห่ง 
บ้านพักรายเดือน  43 แห่ง ร้านค้าต่างๆ  74 แห่ง 
เสริมสวย/ตัดผม  14 แห่ง     โรงผลิตน้ าดื่ม    1      แห่ง 
ร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 แห่ง     รีสอร์ท     7      แห่ง 
ล้างรถ   2 แห่ง     ผลิตอาหาร (ร้าน)   2      แห่ง 
จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง ตากปลา     7 แห่ง 
เสารับ-ส่งสัญญาณ 4 แห่ง 

 

 

/2. องค์กร... 

 

/อู่ซ่อมรถ... 
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2. องค์กร/กลุ่มอาชีพ 

จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ท าให้ได้ข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ  
องค์กรและกลุ่มอาชีพในต าบลบ้านบ่อ ดังนี้  
 

กลุ่ม 
ที่ตั ง 

(หมู่ที่) 
จ้านวน 

สมาชิก (ราย) 
กิจกรรม 

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเล หมู่ที่ 9 17 แปรรูปอาหารทะเลเพ่ือจ าหน่าย 
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถักสาน หมู่ที่ 9 17 ถักสานจากพลาสติกเพ่ือจ าหน่าย  
3. กลุ่มจ าหน่ายอาหารทะเล หมู่ที่ 9 5 เพ่ือจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มา

ร้านอาหาร 4. กลุ่มสร้างอาชีพการส่งออกสินค้าชุมชน หมู่ที่ 9 5 
5. กลุ่มร้านค้าชุมชน (ประชารัฐ) หมู่ที่ 9 10 
6. กลุ่มอาชีพน้ าดื่มชุมชน หมู่ที่ 3 10 ผลิตน้ าดื่มเพ่ือจ าหน่าย 
7. กลุ่มอาชีพกองทุนน้ าดื่มหมู่บ้าน 
    กระซ้าขาว 

หมู่ที่ 9  ผลิตน้ าดื่มเพ่ือจ าหน่าย 

6.8 แรงงาน  
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในก าลังแรงงาน            
ร้อยละ ๙๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ ในเมืองที่มี
โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ ๆ   

 
  

๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลบ้านบ่อ จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน (วัด) 5 แห่ง ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั ง จ้านวนพระสงฆ์ 

บ้าน หมู่ที่ พระ เณร ชี รวม 
1 วัดใต้บ้านบ่อ    วัดใต้บ้านบ่อ 1 11 - - 11 
2 วัดใหญ่บ้านบ่อ วัดใหญ่บ้านบ่อ 3 9 1 1 11 
3 วัดบางขุด บางยี่พระ 7 5 - - 5 
4 วัดกระซ้าขาว บ้านกระซ้าขาว 9 4 - 1 5 
5 ศาลพ่อคุณโขน วัดใต้บ้านบ่อ 1 - - - - 
6 ศาลพ่อคุณน้อย วัดใต้บ้านบ่อ 1 - - - - 
7 ศาลพ่อเขาตก ท้ายวัดใหญ่บ้านบ่อ 2 - - - - 
8 ศาลพ่อหลักเมือง บางขุด 8 - - - - 
9 ศาลยายทิม บางขุด 8 - - - - 

รวม 36 - 1 37 
  หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากผู้น้าหมู่บ้าน  ณ  ธันวาคม  ๒๕๖4 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

/7.2  ประเพณี... 
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7.2  ประเพณีและงานประจ้าปี  
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่    ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์     ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีแห่พระ 4 วัด    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา  ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม   
-  ประเพณแีห่พ่อคุณโขน ,คุณน้อย  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  งานประจ าปีศาลแป๊ะกง    ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 

  -  งานประจ าวัดกระซ้าขาว   ประมาณเดือน ธันวาคม 
  -  งานประจ าวัดใต้บ้านบ่อ    ประมาณเดือน ธันวาคม 
  -  งานประจ าวัดใหญ่บ้านบ่อ   ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 
  -  งานประจ าวัดบางขุด    ประมาณเดือน มกราคม 

-  ประเพณีศาลพ่อเขาตกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประมาณเดือน   ธันวาคม   มกราคม 
  -  ประเพณีท าบุญริมทางรถไฟ   ประมาณเดือน   ธันวาคม   มกราคม 

7.๓  ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
                   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการท าขนมกง
เทศกาลไหว้ศาลแป๊ะกง , ขนมไทยเทศกาลงานประจ าปีทุกวัด เช่น ขนมหม้อแกงวัดกระซ้าขาว ขนมเม็ดขนุนวัด
ใหญ่บ้านบ่อ ,วัดใต้บ้านบ่อ เป็นต้น 
  ภาษาถิ่น ประชาชนสาวนใหญ่พูดภาษาไทยภาคกลาง, ภาษามอญ (รามัญ) 

7.๔  สินค้าพื นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลบ้านบ่อได้มีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น อาหารทะเล   
 
 
     

8.๑ น ้า  
น้ าที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าประปาบาดาล ซึ่งจะต้องน ามา

ผ่านกระบวนการของระบบประปา  
8.๒ ป่าไม้  

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อไม่มีป่าไม ้ 
8.๓ ภูเขา  

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อไม่มีภูเขา 
 
 
 
 
 

/8.๔ คุณภาพ... 

 

  8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเป็นที่นา ประมง

ชายฝั่ง ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และ   พ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่
สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่า
พ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ าใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมา               
ใช้ในการอุปโภค - บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ าฝน โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่าง ๆ ในพ้ืนที่ของ
สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ 

   
 

 การบริหารงานแบ่งออกเป็น 
1. ฝ่ายการเมืองการบริหาร 
    - มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     จ านวน 1  คน    
    - มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน  2 คน 
     - มีเลขานุกานนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     จ านวน  1  คน  
2. ฝ่ายนิติบัญญัติ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล) 
    - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 9 หมู่ๆละ 1 คน รวมจ านวน 9 คน 
3. ฝ่ายข้าราชการประจ า ซึ่งมีการแบ่งส่วนราชการ  ดังนี้ 

  
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ้านวน  ๕  กอง) 

พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๑.  ส้านักงานปลัด อบต. 

(1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(2)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(3)  หัวหน้าส านักปลัด   
(4)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(5)  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
(6)  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
(7)  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   
(8)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
(9)  นิติกรปฏิบัติการ   
(10)  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
(11)  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
(12)  เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน/ 
        ช านาญงาน )  

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    (๑) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    (2) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
    (3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ  
    (4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2) 
    (5) พนักงานขับรถยนต์ 
-  พนักงานจ้างท่ัวไป  
    (๑) คนงานทั่วไป (3) 
    (2) ภารโรง  
   

 
 
 

  9. การบริหารงาน 

      /ผู้อ านวยการ... 
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  พนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานจ้าง 
๒.  กองคลัง 

(1)  ผู้อ านวยการกองคลัง   
(2)  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
(3)  หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
(4)  นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
(5)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 
(6)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)   
(7)  เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)   
(8)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจ า) 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยนักวชิาการเงินและบัญชี   
   (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
   (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
   (4)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
   (5)  พนักงานขับรถยนต์ 
-  พนักงานจ้างท่ัวไป  
    (๑) คนงานทั่วไป (2) 

๓. กองช่าง 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง 
(2)  หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
(3)  หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค 
(4)  วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 
(5)  นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)   
(6)  นายช่างโยธาช านาญงาน 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   (๒)  พนักงานขับรถยนต์ 
   -  พนักงานจ้างท่ัวไป  
    (๑) คนงานทั่วไป  

๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(1)  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(2)  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
(3)  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
(4)  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
(5)  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   (๒)  พนักงานขับรถยนต์ (2) 
   -  พนักงานจ้างท่ัวไป  
   (๑) คนงานทั่วไป (12) 

๕.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(1)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาแลวัฒนธรรม 
(2)  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา     
(3)  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)      
(4)  ครู  จ านวน  5  ต าแหนง่ 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   (1)  ผู้ช่วยหวัหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   (2)  ครูผู้ดูแลเด็ก (2) 
   (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
-  พนักงานจ้างท่ัวไป  
   (๑)  ผู้ดูแลเด็ก 
    

6.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
(1)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)       
รวม จ้านวน    40    คน จ้านวน    49    คน 

  
                 จ านวนพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (พ.ศ.25๖4 – 2566)  
 (ข้อมูล ณ มกราคม 2565) 

/๔.  กองสาธารณสุข... 

 

/พนักงาน... 

 

/ส านักปลัด อบต.... 
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     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  5  กอง และ                    
1 หน่วยตรวจสอบภายใน พนักงานส่วนต าบล จ านวน  40 อัตรา  คน  พนักงานจ้าง  จ านวน  49 อัตรา  รวม
ทั้งสิ้น  89  อัตรา  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1.  ส้านักปลัด อบต. 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร        

งานการเจ้าหน้าที่  งานเลือกตั้ง งานควบคุมภายใน  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานกิจการสภา  
งานสวัสดิการสังคม  งานกฎหมายและนิติการ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานรัฐพิธี  งานนโยบาย
และแผน แผนพัฒนาท้องถิ่น  งานวิชาการ  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์ งานงบประมาณ การจัดท าทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต. การด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้ค าปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ อบต . ทั้งหมด  การด าเนินการ  เกี่ยวกับการ
อนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

2.  กองคลัง     
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงินการ

เบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่างๆ 
การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและน าส่งเงินคงเหลือประจ าวัน การรับและจ่ายขาด
เงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของ อบต. 
ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บ 
ภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3.  กองช่าง   
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช้จ่ายเงินของ อบต .การอนุมัติ 

เพ่ือ ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต . งานบ ารุงซ่อม และจัดท าทะเบียน  สิ่งก่อสร้าง  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต .การให้ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบ 
ก่อสร้าง แก่ อบต. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุ
ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

4.  กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม   
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช้จ่ายเงินของ อบต . การอนุมัติ 

เพ่ือด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบ ารุงซ่อม และจัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ อบต.การให้ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง 
แก่ อบต. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษาซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 

 

 
/5.กองการศึกษา... 
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5.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย
การวางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบ การพิจารณา ก าหนดนโยบาย 
แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ   
เช่น  การประชุมจัดท าแผนพัฒนาต าบล , ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน , ประชุมการจัดอบรม
กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 
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ส่วนที่ ๒ 
 
 
 

 

               
       ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ          
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตาม            
ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.  ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล  รวมทั้งก าหนด
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ           
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค             
ทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                
เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง           
เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย            
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์              
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 
 
 
 
 
 

/สถานการณ…์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   

๑. บทน า 
              การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑             

เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับ การยกระดับ            
เป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง  ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต            
ของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน  และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทย            
มีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ  อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนา                 
ที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ              
เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปี ในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัว          
ของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทย                
ที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพ              
การผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  ประกอบกับแรงงานไทย              
ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

 นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย               
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหา               
เรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทย
ยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ  ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทาย                     
ในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู  การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการ                 
เ พ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่ านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม                 
ของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

 ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา               
ของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง             
ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค การขาด               
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติ             
ให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

 ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานวัยเด็ก                
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศ              
ในมิติต่างๆ มีความท้าทายมากข้ึน ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการ
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคง       
ทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

 

 
/๒. ปัจจัยและ... 
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      ๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ            

เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ  ท าให้ปัญหาด้านเขตแดน             
กับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ประเทศไทยยังคง                         
ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกัน             
หลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพล               
และการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ  ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ               
หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต               
ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนด
กฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ  ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้ง           
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง   
ด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ  รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์และการลักลอบ               
เข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ 
และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น  
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลาย               
ของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔                         
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น              
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติ
และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยี           
ที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเ พ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น              
มีความสะดวกมากขึ้น  และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศ               
เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างาน               
ในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี ้การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

 

/จึงอาจจะเป็น… 
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จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่           
ประชากรไทย โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  
อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น         
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น  ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ            
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคง
ด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศน์ต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง            
ในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี               
ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ                   
ระบบนิเวศน์ต่างๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว                
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและ                
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง              
การสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง             
ประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วนของ              
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ             
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ             
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและ    
บริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด 
และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจน าไปสู่
ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ               
รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง                 
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึง                  
เทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ               
โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบ
และลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไป                
จากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะ              
ระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้               
และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัฒน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง             
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวน                
มากยิ่ งขึ้น ซึ่ งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศ                 
มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

 

/จากปัจจัย… 
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จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบท
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และ                
มีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศ              
จึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  มีความร่วมมือ          
ในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ 
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์                  
ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้ เท่าทันและ              
ปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็น    
ต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย  ระบบบริการสาธารณะ    
โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบาย                 
ไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรและ                
ภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน              
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ  การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ การพัฒนาและ             
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์                 
ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศ                 
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี  เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต              
ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ  โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อม  
ในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี            
และมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิด                  
ความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึง
ความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนา           
ที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนา               
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้ง              
แนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐาน 
 

/ประชารัฐ... 
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ประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืนๆ               
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 

                ๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือตอบสนอง                
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลัก            
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ                 
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม              
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง             
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง               
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

  ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน ปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง             
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

  ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ  
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและ                  
สังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก 
มีความสัมพันธ์ที่ดีทางเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง                  
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้  ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

/ความย่ังยืน… 
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  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้ และคุณภาพชีวิต             
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษา             
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ             
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล                
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ              
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
  ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
  ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
  ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

       ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

  ๔.๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
        (๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
        (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
        (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมต่อภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
        (๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
        (๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

                    ๔.๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
                          (๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
       (๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
       (๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
       (๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
       (๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 
 

/๔.๓) ยุทธศาสตร์… 
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                    ๔.๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            (๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
       (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
       (๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
       (๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
       (๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
       (๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       (๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

         ๔.๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
      (๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
      (๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
      (๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
      (๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

        ๔.๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     (๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
     (๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
     (๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
     (๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง  
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
                        (๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     (๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

        ๔.๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
    (๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง              
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
    (๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน              
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
    (๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
    (๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
      (๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
    (๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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      1.2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม          
ที่พึงประสงค ์
  1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
  1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
  1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ  
  1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
  2.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
  2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง  
  2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ              
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม  

 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 
  3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
  3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 
  4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
  4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว              
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 
 

/5. ยุทธศาสตร์... 
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 5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  5.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก                   
ของชาติ 
  5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ                   
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
  5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ          
กับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
  5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งประโยชน์               
ทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 
  5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี                 
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
  6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ  
  6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง             
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
  7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
  7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  7.6 การพัฒนาระบบน้ าประปา 

 8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์              
และเชิงสังคม  
  8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
  8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
  9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึงการพัฒนาเมือง                 
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

 10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
   10.1 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ                
ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS,ACMECS,IMT-GT,BIMSTEC และ JDSและภูมิภาคอาเซียน                  
เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 
การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 
  - การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment)ของผู้ประกอบการไทย 
  - เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
  - การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
  - บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
  - การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
เพ่ือเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทย
และมหาอ านาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค  
  - ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      1.3.1 แผนพัฒนาภาคกลาง 

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
  (1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
พัฒนาการเกษตร ฟ้ืนฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
  (๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร้อม               
รับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการ
เรียนการสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
  (๓) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อ           
ระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๔) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศ                
เพ่ือนบ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพ่ือเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและ
นานาชาติ 
 
 

/(๕) บริหารจัดการ… 
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  (๕) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน  เพ่ือให้มี            
การจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ                 
ความต้องการของชุมชน 

        1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
    ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
    กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม ๒ ประกอบด้วย เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และ

สมุทรสงคราม เน้นสนับสนุนการศึกษาวิจัย การจัดตั้งศูนย์ประมงครบวงจรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ส่งเสริม
งานวิจัยพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ า  สนับสนุนการขยายการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก            
ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสหภาพพม่าและฝั่งอ่าวไทยตะวันออก  -
ตะวันตก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ “เป็นรากฐานการผลิตและการบริการในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร การท่องเที่ยว            
ที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพ่ือการท่องเที่ยวการค้า
และพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม ( Innovation) และแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative economy) อย่างยั่งยืน 

       1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมภาคการผลิตการแปรรูปอาหารและการบริการสู่ตลาดสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

       1.3.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 
 
 
 
 

/๒. ยุทธศาสตร์… 
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              2.1 วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์               
ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ           
จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้  

 
 
 

 

   2.2 ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 8 ด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  7   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  8   การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

    2.3 เปา้ประสงค์  
  (1) ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการบริโภค - อุปโภค 
  (๒) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(5) สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
 (6) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
(8) ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

  (9) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส   
(10) สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกันและ           

ให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพยาเสพติด  
  
 

/(11) ส่งเสริม... 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านบ่อ 

“ ชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม น าหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานการมีส่วน 
   ร่วมของประชาชน “                                                                                                                           
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(11) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน และ             
ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  (๑๒) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ 
แข็งแรง   

(13) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 
(14) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง  
(15) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
(16) พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 

  (17) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ              
ที่เก่ียวข้อง 
  (18) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน  

(19) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี  

(20) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(21) ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กร   
ที่เก่ียวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

(22) ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์   

(23) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น                
ทุกระดับ   

(24) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม  

    2.4 ตัวชี วัด  
  (1) ประชาชนมีแหล่งน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่างพอเพียง  
   (2) ประชาชนในต าบลบ้านบ่อมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

          (3) โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 4 แห่ง ได้รับ
การสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม  
   (4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม  
รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ ระบบบริหารจัดการ 
  (5) เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(6) ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7) เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
(8) มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9) อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10) ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  

/(11) ส่งเสริม... 
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(11) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  
(12) กลุ่มสตรี/อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ได้ท ากิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคี 
(13) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
(14) จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(15) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
(16) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
(17) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(18) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  
(19) ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
(20) การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
(21) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(23) ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบล

และทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบล  
(24) สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ   
(25) เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่าชายเลน 
(26) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน

ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม      
(27) การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี  

    2.5 ค่าเป้าหมาย  
(1) มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภค 
(๒) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(4) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(5) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(6) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

ของท้องถิ่น  
(7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(8) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(9) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 
 
 
 
 
 

 /2.6 กลยุทธ์… 
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  2.6 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 

          แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม 

          แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
          แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
          แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/ 
                          แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค - บริโภค  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร  
          แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มี  

                               ความสามารถในการพัฒนา 
          แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหาร

                   บ้านเมืองที่ด ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
           แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข 

          แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ  
          การพักผ่อนหย่อนใจและจัดให้มีสถานที่ที่เหมาะสมอย่าง 
          พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษา 
          แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนา 

                  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วันส าคัญของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านรักษาความสงบเรียบร้อย 

          แนวทางท่ี 1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความม่ังคงปลอดภัย       
                             ในชวีิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 

    2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
        (1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
        (2) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
        (3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
         (4) การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
        (5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 

/แผนงาน... 
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          แผนงาน  
   (1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3) แผนงานการศึกษา 
  (4) แผนงานสาธารณสุข 
  (5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6) แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐) แผนงานการเกษตร 

(๑1) แผนงานการพาณิชย์  
  (๑2) แผนงานงบกลาง 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                  
ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.8 ความเชื่อมโยง...
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สมุทรสาคร 

 1. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
 อย่างยั่งยืน 

2. การส่งเสริมภาคการผลิต การแปรรูปและ
การบริการสู่ตลาดสากล 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริม  
 ชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้าง   
 ความสามารถ 
 ในการแข่งขัน 

 3. ด้านการพัฒนาและ   
 เสริมสรา้งศักยภาพ  
 ทรัพยากรมนุษย ์

 4. ด้านการสร้างโอกาส 
 และความเสมอภาค 
 ทางสังคม 

5. ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

  6. ด้านการปรับสมดลุและ   
  พัฒนาระบบการบรหิาร  
  จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ                 
ฉบับที่ 12  

 1. การ   
 เสริมสร้าง 
 และพัฒนา   
 ศักยภาพ 
 ทุนมนุษย์ 

 2. การสร้าง  
ความเป็นธรรม   
ลดความ  
เหลื่อมล ้า 
ในสังคม 

 3. การสร้าง  
 ความเข้มแข็ง 
 ทางเศรษฐกิจ 
 และแข่งขันได้ 

 4. การเติบโต 
 ท่ีเป็นมิตรกับ  
 สิ่งแวดล้อม 
 เพื่อการพัฒนา  
 อย่างยั่งยืน 

 5. ด้านความ  
 มั่นคง 

 6. การเพิ่ม  
 ประสิทธิภาพ 
 และธรรมาภิบาล   
 ในภาครัฐ 

 7. การพัฒนา  
 โครงสร้าง 
 พื นฐานและ 
 ระบบโลจิสติกส์ 

 8. ด้าน    
 วิทยาศาสตร์   
 เทคโนโลยี วิจัย    
 และนวัตกรรม 

 9. การพัฒนา  
 ภาค เมือง และ 
 พื นท่ีเศรษฐกิจ 

 10. ด้านการ  
 ต่างประเทศ   
 ประเทศเพื่อน 
 บ้านและ 
 ภูมิภาค 

 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

 1. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร 
 ให้มีมูลค่าสูง และอุตสาหกรรม  
 การเกษตรทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

2. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว 
ท่ีหลากหลายและได้มาตรฐานสากล 

3. เพิ่มขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 4. รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ    
 สิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา อปท.

ในเขต 
จังหวัดสมุทรสาคร 

 1. การพัฒนา 
 การศึกษา 

5. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม 

4. การพัฒนา 
โครงสร้างพื นฐาน 

3. การพัฒนา 
เศรษฐกิจ 

2. การส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

6. การพัฒนา  
การเมือง การบริหาร 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบล
บ้านบ่อ 

1. ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

5. ด้านสาธารณสุข 4. ด้านการเมือง
การบริหาร 

3. ด้านโครงสร้าง
พื นฐาน 

2. ด้านสังคม 6. ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สมุทรสาคร 

 1. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่   
 อย่างยั่งยืน 

2. การส่งเสริมภาคการผลิต การแปรรูปและ
การบริการสู่ตลาดสากล 
 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริม  
 ชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 

 

งบกลาง สร้างความ
เข้มแข็ง 
ของชุมชน 

 การศาสนา
วัฒนธรรมและ        

 นันทนาการ 

การเกษตร สังคม
สงเคราะห์ 

สาธารณสุข การศึกษา การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

บริหาร   
งานท่ัวไป 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

การพาณิชย ์

7. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8. ด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

/3. การวิเคราะห์… 
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3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ      
ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ               
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 จุดแข็ง  (S : Strength-s)   

- การจัดแผนอัตราก าลัง ค าสั่งแบ่งโครงสร้างชัดเจนความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและ 
  สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน 
- มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของตนเองตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 - มีการประสานร่วมมือและมีการบรูณาการจัดท าแผนร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการการอ่ืน    
  - ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนา 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

- บุคลากรมีความรู้ ความสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
- มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

 จุดอ่อน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท า 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 - มีงบประมาณจ ากัด ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้  และไม่เพียงพอต่อการจัดท า
บริการสาธารณะโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ 
 - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 

- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่  
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนมีจ านวนน้อย ปัญหาความต้องการยังไม่ครอบคลุม 
- ภาพลักษณ์ในการปฏิบัติงานที่มีความล่าช้าและความโปร่งใส 

 โอกาส  (O : Opportunity)   
 - จังหวัดสมุทรสาคร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบล  
ด าเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 - นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการสร้างดุลยภาพ
ระหว่างการก ากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของ 
ท้องถิ่น 
 - มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   

- โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นมาจากปัญหาความต้องการของประชาชน ในเวทีประชาคม 
- รายได้มาจากการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง และงบประมาณจากท้องถิ่นจัดเก็บเอง 
- มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่น ท าให้การบริหารงานมีความต่อเนื่อง 
- สร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 
 
 
 

/อุปสรรค… 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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 อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
 - การถ่ายโอนภารกิจท าให้ปริมาณงานเพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีบุคลากรรองรับ 

- กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะ 
เวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
 - กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ชัดเจนและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 
 - การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจาก 
จ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณที่มีจ ากดั 

- การขออนุญาตด าเนินโครงการโดยใช้พ้ืนที่ของกรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมทรัพยากรชายฝั่งท าให้
เกิดความล่าช้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.2 การประเมิน… 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
        ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ นั้น   
ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ด้าน สถานการณ์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผน 
ในการด าเนินงาน 

- การวางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านบ่อ 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุน 
ในการท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
ต าบลบ้านบ่อ 

- มีแหล่งเงินทุนในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมีสถานท่ี
ในการจ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตรราคา
ตกต่ า ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลติไกลจากแหล่งรับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตทางการเกษตร          
มีราคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง 
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่ต่อปี 
ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท  

- ประชาชนท่ีมี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

๗) พื้นทีใ่นเขต อบต. บ้านบ่อ 
ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม 
การท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - พื้นที่ในเขตต าบล
บ้านบ่อ 

- มีแหล่งทองเที่ยวในเขต 
อบต. บ้านบ่อ และมีการ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

2. ด้านสังคม 1) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย 
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชน 
ในพื้นที่ท่ีได้รับ 
ความเดือดร้อน 
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
ความช่วยเหลือซ่อมแซม 
ที่อยู่อาศัยให้มั่งคงแข็งแรง  

2) มีการขยายตัวของประชากร
เพิ่มมากข้ึนท าให้อาคาร
บ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นท าให้เกิด
เป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. 
บ้านบ่อ 

- ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือน 
การพิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการก่อสรา้ง
อาคาร 

  

 

 

 

 

/2. ด้านสังคม (ต่อ)... 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นบ่อ  
41 

 

 

 

 

/4. ด้านสาธารณสุข... 

ด้าน สถานการณ์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ 
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2. ด้านสังคม (ต่อ) 3) เด็กและผูสู้งอายุบางครอบครัว 
ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง และ
รับภาระในการดแูลเด็ก 

- ประชากร - ผู้สูงอายุและเด็ก 
ในเขต อบต. บ้านบ่อ 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี

4) ผู้พิการไมไ่ด้รับความช่วยเหลือ
ในด ารงชีวิต 

- ผู้พิการในเขต อบต. 
บ้านบ่อ 

- ผู้พิการไดร้ับ 
ความช่วยเหลือ 
ในการด ารงชีวิต 
อย่างทั่วถึง 

5) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์  
สื่อลามก บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด 
และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร     

- เยาวชนและวัยรุ่น 
ในเขต อบต. บ้านบ่อ 

- เยาวชนและวัยรุ่น 
มีอนาคตที่ด ี

3. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ า 
ในการเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค – บรโิภค 
ยังไม่พอเพียงและยังไมไ่ด้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปา ในการ
อุปโภค - บริโภค 

- ในเขต อบต. บ้านบ่อ - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียง 
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและ 
ทีส่าธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ี 
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้าส่องสว่าง - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. บ้านบ่อ 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกดิ
อาชญากรรมได ้

๓) หมู่บ้ายขยายมากข้ึน 
ระบบระบายน้ ายังไม่เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขต อบต. 
บ้านบ่อ 

- มีระบบระบายน้ า 
ทีส่ามารถระบายน้ า 
ได้สะดวก ไม่อุดตัน  
ไม่ส่งกลิ่นเหม็น
รบกวน 

๔) ถนนในต าบลบ้านบ่อ บางส่วน
ยังเป็นถนนลูกรัง และเป็นหลุม 
เป็นบ่อ 

- ถนน - ถนนในเขต อบต. 
บ้านบ่อ 

- มีถนนให้ประชาชน
ได้สญัจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนต้องการเส้นทาง 
ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและ 
อบต.บ้านบ่อ ไมส่ามารถ
ด าเนินการไดเ้นื่องจากงบประมาณ
ไม่เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม 
ที่เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
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/6. ด้านทรัพยากร... 

ด้าน สถานการณ์
สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ 
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4. ด้านสาธารณสุข ๑) มีการระบาดของโรค 
อุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. บ้านบ่อ ในพื้นที่ไม่ม ี
การระบาดของ 
โรคอุบัติใหม่   
โรคระบาด โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วยเป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิม่ขึ้น 
เช่น เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ป่วย 

จ านวนประชาชน 
ในพื้นที่ป่วยเป็น 
โรคเรื้อรังแนวโน้ม 
ทีล่ดลง 

3) ประชาชนบริโภคอาหาร 
ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต อบต. 
บ้านบ่อ 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 
ได้ถูกต้อง 

5. ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑) สื่อการเรียนการสอน 
ไม่เพียงพอ เด็กนักเรียนไม่ได้
รับการศึกษาต่อในระดับทีสู่ง
กว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต อบต. 
บ้านบ่อ 

- มีสื่อการเรียน 
การสอนทีเ่พียงพอ 
เด็กนักเรยีนได้รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน  
มีงบประมาณ 
ในการศึกษาเล่าเรียน 

2) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่นไม่ได้รบัการสืบทอด 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไมไ่ดร้ับ
การสืบทอด 

- ประชาชนในเขต อบต. 
บ้านบ่อ 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่าง ๆ  
เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ได้รับการสืบทอด 

6. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็และ 
น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือ 
มีรสกร่อย ไมส่ามารถใช้ 
ในการเกษตรและอุปโภค -
บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน - ในเขต อบต. บ้านบ่อ - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่ม 
มากขึ้น   

2) ปริมาณขยะและน้ าเสีย 
เพิ่มมากข้ึน 

- สิ่งแวดล้อม  - ในเขต อบต. บ้านบ่อ - ปริมาณขยะและ 
น้ าเสียถูกก าจดั 
ให้หมดด้วยวิธีการ 
ที่ถูกต้อง 
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ด้าน สถานการณ์
สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

6. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
(ต่อ) 

3) มีปัญหาเรื่องขยะและ
สัตว์เลี้ยงเพิ่มมากข้ึน 
ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. บ้านบ่อ 

- ปัญหาขยะและ 
สัตว์เลี้ยงลดลง 
ประชาชนสามารถ
ก าจัดขยะและมลูสตัว์
ได้โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน  

7. ด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนน 
เพิ่มมากข้ึนอาจท าให้เกดิ
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร - ประชาชนท่ีสัญจร 
ไปมาบนถนน 

- มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น  
ติดตั้งสญัญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือน 
ให้ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ รวมทั้งเกิดการ
ทะเลาะวิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและ 
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนและ
ส่วนราชการ  เช่น 
การติดตั้งกล้อง 
วงจรปิด การให้ผู้น า 
อปพร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลาะ
วิวาท 

 

 

************************************ 
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ส่วนที่ 3 

 
 
 
          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงานสนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ 
ด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 
 
 

1.ด้านการเศรษฐกิจ 1.แผนงานการเกษตร ส านักปลัดฯ 
 

-กรมทรัพยากรชายฝั่ง  
จ.สมุทรสาคร 
- ศูนย์วิจัยป่าชายเลน  
จ.สมุทรสาคร  
- ส านักงานพัฒนาชุมชน 
จ.สมุทรสาคร 

2 ยุทธศาสตร์ 
ด้านสังคม 

1.ด้านบริหารทั่วไป 
 

1.แผนงานบริหารงาน 
  ทั่วไป 
 

ส านักปลัดฯ 
 

- ส านักงานพัฒนาชุมชน 
จ.สมุทรสาคร 
- อ.เมืองสมุทรสาคร 

2.ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

1.แผนงานสังคม 
   สงเคราะห ์

ส านักปลัดฯ 
 

- ส านักงานพัฒนาชุมชน 
จ.สมุทรสาคร 

2.แผนงานสร้างความ 
   เข้มแข็งชุมชน 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 

- ส านักงานเกษตร  
จ.สมุทรสาคร 
- ส านักงานประมง 
จ.สมุทรสาคร 
- อ.เมืองสมุทรสาคร 

3.แผนงานการศาสนา 
  วัฒนธรรม และ 
  นันทนาการ 

ส านักปลัดฯ 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
ในพ้ืนที ่ต.บ้านบ่อ 

 

 

 

 

 

 

/3. ยุทธศาสตร์… 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงานสนับสนุน 

3 ยุทธศาสตร์ 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.ด้านการเศรษฐกิจ 
 

1.แผนงาน 
  อุตสาหกรรมและ     
  การโยธา 
 
 
 

กองช่าง - แขวงทางหลวงชนบท 
จ.สมุทรสาคร 
- โยธาธิการและผังเมือง  
จ.สมุทรสาคร 
- อบจ. สมุทรสาคร 
- อ.เมืองสมุทรสาคร 

2.ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

1.แผนงานเคหะและ 
   ชุมชน 
 

กองช่าง - ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จว.สค.(สาขาบ้านแพ้ว) 
- ประปาส่วนภูมิภาค 
จ.สมุทรสาคร 
- ชลประทาน 

4 ยุทธศาสตร์ 
ด้านการเมือง 
การบริหาร 
 

1.ด้านบริหารทั่วไป 1.แผนงานบริหารงาน 
   ทั่วไป 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 

- กกต. จ.สมุทรสาคร 
- อ.เมืองสมุทรสาคร 
 

2.ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

1.แผนงานสาธารณสุข 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

- รพ.สต.บ้านบ่อ 
- รพ.สต.กระซ้าขาว 
- สสจ.,สสอ. 

3.ด้านการเศรษฐกิจ 1.แผนงาน 
   อุตสาหกรรมและ 
   การโยธา 

กองช่าง - กรมทางหลวงชนบท 
จ.สมุทรสาคร 
- โยธาธิการและผังเมือง 
จ.สมุทรสาคร 
- อบจ. สมุทรสาคร 
- อ.เมืองสมุทรสาคร 
- ทรัพยากรทางทะเลและ 
  ชายฝั่งที่ 8   

5 ยุทธศาสตร์ 
ด้านสาธารณสุข 

1.ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

1.แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัดฯ 

- รพ.สต.บ้านบ่อ 
- รพ.สต.กระซ้าขาว 
- สสจ., สสอ. 
- ทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม จว.สค. 
- ปศุสัตว์ จ.สมุทรสาคร 

 

 

 

/6. ยุทธศาสตร์… 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงานสนับสนุน 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 

1.ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

1.แผนงานการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รร.สังกัด สพฐ. 

2.แผนงานการศาสนา 
   วัฒนธรรม และ 
   นันทนาการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

วัดในพ้ืนที่ 
อบต. บ้านบ่อ 
 

2.ด้านการเศรษฐกิจ 
 
 

1.แผนงาน 
   อุตสาหกรรมและ 
   การโยธา 
 
 
 
 

กองช่าง - แขวงทางหลวงชนบท 
- โยธาธิการและผังเมือง 
- อบจ. สมุทรสาคร 
- อ.เมืองสมุทรสาคร 
- ทรัพยากรทางทะเลและ 
  ชายฝั่งที่ 8   

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

1.ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

1.แผนงานเคหะและ 
  ชุมชน 
 
 
 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
 
 
 

- อุตสาหกรรม จว.สค 
- โครงการชลประทาน  
  จ.สมุทรสาคร 
- อบจ. สมุทรสาคร 
- อ.เมืองสมุทรสาคร 

2.ด้านการเศรษฐกิจ 
1.แผนงานการเกษตร 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

- ทรัพยากรทางทะเลและ 
  ชายฝั่งที่ 8 
- ศูนย์วิจัยป่าชายเลน  
  จ.สมุทรสาคร  
 

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1.ด้านบริหารทั่วไป 1.แผนงานการรักษา 
   ความสงบภายใน 

ส านักปลัดฯ 
 

- ป้องกันฯ จ.สมุทรสาคร 
- สถานีต ารวจฯ  
- เขตห้ามล่าสัตว์พันท้ายฯ 

รวม 8  ยุทธศาสตร์ 3  ด้าน 10  แผนงาน - - 
 

 

 

 

 

/บัญชีสรุป… 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ  

 
47 

 
 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนบ่อ  
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1) ด้ำนเศรษฐกิจและกำร
ท่องเที่ยว     
    - แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน     
    - แผนงำนกำรเกษตร  

 
 

1 
 

3 

 
 

50,000 
 

200,000 

 
 

1 
 

3 

 
 

50,000 
 

200,000 

 
 

1 
 

3 

 
 

50,000 
 

200,000 

 
 

1 
 

3 

 
 

50,000 
 

200,000 

 
 

1 
 

3 

 
 

50,000 
 

200,000 

 
 

5 
 

15 

 
 

250,000 
 

1,000,000 
รวม 4 250,000 4 250,000 4 250,000 4 250,000 4 250,000 20 1,250,000 

2) ด้ำนสังคม 
    - แผนงำนสังคมสงเครำะห์  
    - แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน    
    - แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร  

 
1 
7 
 

2 

 
50,000 

410,000 
 

200,000 

 
1 
7 
 

2 

 
50,000 

410,000 
 

200,000 

 
1 
7 
 

2 

 
50,000 

410,000 
 

200,000 

 
1 
7 
 

2 

 
50,000 

410,000 
 

200,000 

 
1 
7 
 

2 

 
50,000 

410,000 
 

200,000 

 
5 

35 
 

10 

 
250,000 

2,050,000 
 

1,000,000 

รวม 10 660,000 10 660,000 10 660,000 10 660,000 10 660,000 50 3,300,000 

 

หมำยเหตุ : แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ให้น ำไปไว้เป็นแผ่นแรกของแบบต่ำงๆ (ผ.01-ผ.01/1-ผ.02-ผ.02/1-ผ.02/2 และแผ่นสุดท้ำย ผ.03) 

แบบ ผ.01 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ  
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนบ่อ 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

3) ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
    - แผนงำนบริหำร 
งำนทั่วไป  
   - แผนงำนสำธำรณสุข     

 
18 

 
1 

 
2,040,000 

 
300,000 

 
18 

 
1 

 
2,040,000 

 
300,000 

 
18 

 
1 

 
2,040,000 

 
300,000 

 
18 

 
1 

 
2,040,000 

 
300,000 

 
18 

 
1 

 
2,040,000 

 
300,000 

 
90 

 
5 

 
10,200,000 

 
1,500,000 

รวม 26 52,740,000 25 11,040,000 24 11,140,000 24 9,240,000 21 2,840,000 120 87,000,000 
4) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
   - แผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

 
7 
 

 
50,400,000 

 

 
6 

 
8,700,000 

 
5 

 
8,800,000 

 
5 

 
6,900,000 

 
2 

 
500,000 

 
25 

 
75,300,000 

รวม 7 50,400,000 6 8,700,000 5 8,800,000 5 6,900,000 2 500,000 25 75,300,000 
5) ด้ำนสำธำรณสุข 
    - แผนงำนสำธำรณสุข 

 
21 

 
1,920,000 

 
21 

 
1,920,000 

 
21 

 
1,920,000 

 
21 

 
1,920,000 

 
21 

 
1,920,000 

 
105 

 
1,270,000 

รวม 21 1,920,000 21 1,920,000 21 1,920,000 21 1,920,000 21 1,920,000 105 9,600,000 
6) ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 
    - แผนงำนกำรศึกษำ  
    - แผนงำนกำรศำสนำ 
วัฒนธรรมและนันทนำกำร  

 
 

12 
5 

 
 

8,470,000 
320,000 

 
 

12 
5 

 
 

8,470,000 
320,000 

 
 

12 
5 

 
 

8,470,000 
320,000 

 
 

12 
5 

 
 

8,470,000 
320,000 

 
 

12 
5 

 
 

8,470,000 
320,000 

 
 

60 
25 

 
 

42,350,000 
1,600,000 

รวม 17 8,790,000 17 8,790,000 17 8,790,000 17 8,790,000 17 8,790,000 85 43,950,000 

 

แบบ ผ.01 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ  
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนบ่อ  
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

7) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
   - แผนงำนเคหะและ 
ชุมชน  
   - แผนงำนกำรเกษตร 

 
 

5 
 

7 

 
 

3,750,000 
 

1,190,000 

 
 

5 
 

8 

 
 

2,450,000 
 

1,340,000 

 
 

3 
 

7 

 
 

3,600,000 
 

1,190,000 

 
 

4 
 

8 

 
 

2,200,000 
 

1,390,000 

 
 

3 
 

10 

 
 

2,200,000 
 

1,740,000 

 
 

20 
 

40 

 
 

14,200,000 
 

6,850,000 
รวม 12 4,940,000 13 3,790,000 10 4,790,000 12 3,590,000 13 3,940,000 60 21,050,000 

8) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย 
  - แผนงำนกำรรักษำควำม
สงบภำยใน  

 
 

13 
 

 
 

2,810,000 

 
 

11 

 
 

1,910,000 

 
 

12 

 
 

3,010,000 

 
 

10 

 
 

1,010,000 

 
 

10 

 
 

1,010,000 

 
 

56 

 
 

9,750,000 

รวม 13 2,810,000 11 1,910,000 12 3,010,000 10 1,010,000 10 1,010,000 56 9,750,000 
รวมทั้งสิ้น 80 66,820,000 79 25,120,000 78 25,220,000 79 24,720,000 75 16,920,000 391 158,800,000 

 

แบบ ผ.01 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นบ่อ  50 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  
 

โครงการพัฒนา 
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผนชุมชน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
    - แผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ     
   - แผนงำนเคหะและชุมชน  

 
6 
 

1 

 
6,870,000 

 
1,000,000 

 
14 

 
0 

 
15,700,000 

 
0 

 
7 
 

0 

 
6,000,000 

 
0 

 
2 
 

0 

 
1,750,000 

 
0 

 
0 
 

0 

 
0 

 
0 

 
29 

 
1 

 
30,320,000 

 
1,000,000 

รวม 7 7,870,000 14 15,700,000 7 6,000,000 2 1,750,000 0 0 30 31,320,000 

2) ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
    - แผนงำนบริหำร 
งำนท่ัวไป  

 
9 

 
450,000 

 

 
9 

 
450,000 

 

 
9 

 
450,000 

 

 
9 

 
450,000 

 

 
9 

 
450,000 

 

 
45 

 
2,250,000 

 
รวม 9 450,000 9 450,000 9 450,000 9 450,000 9 450,000 45 2,250,000 

3) ด้ำนสำธำรณสุข 
   - แผนงำนสำธำรณสุข 
 

 
9 
 

 
180,000 

 

 
9 

 
180,000 

 

   
9 

 
180,000 

 

 
9 
 

 
180,000 

 

 
9 
 

 
180,000 

 

 
45 

 

 
900,000 

รวม 9 180,000 9 180,000 9 180,000 9 180,000 9 180,000 45 900,000 

 

หมายเหตุ : แบบ ผ.01/1 บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชน ให้เรียงล ำดับต่อจำก แบบ ผ.01 

  

แบบ ผ.01/1 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นบ่อ  51 

 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  
 

โครงการพัฒนา 
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผนชุมชน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

4) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
    - แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนบ ำบัดน้ ำเสีย   
   - แผนงำนกำรเกษตร  

 
 

3 
 

4 

 
 

1,650,000 
 

1,800,000 

 
 

3 
 

2 

 
 

350,000 
 

900,000 

 
 

1 
 

3 

 
 

100,000 
 

2,000,000 

 
 

1 
 

0 

 
 

100,000 
 

0 

 
 

1 
 

0 

 
 

100,000 
 

0 

 
 

9 
 

9 

 
 

2,300,000 
 

4,700,000 

รวม 7 3,450,000 5 1,250,000 4 2,100,000 1 100,000 1 100,000 18 7,000,000 

5) ด้ำนกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    - แผนงำนกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

 
 

4 

 
 

1,800,000 
 

 
                       

2 

 
 

900,000 

 
 

3 

 
 

2,000,000 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

9 

 
 

4,700,000 

รวม 4 1,800,000 2 900,000 3 2,000,000 0 0 0 0 9 4,700,000 
รวมทั้งสิ้น 36 13,750,000 39 18,480,000 32 10,730,000 21 2,480,000 19 730,000 147 46,170,000 

 

 

 

แบบ ผ.01/1 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นบ่อ  52 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 52 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ด้านส่งเสรมิภาคการผลิตการแปรรูปอาหารและการบริการสู่ตลาดสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
      - แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ท่ีต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
             2. ท้ังนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน แบบ ผ.02 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ก็สามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่้อง “แก้ไข” หรือ “เปลี่ยนแปลง”  
                 ไปอยู่ใน แบบ ผ.02/2 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

เพื่ออบรมให้ความรู้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยว เป็นการสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

ประชาชนในพื้นที ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดร้ับ
ความรู้และมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและเป็น
การสร้างรายได ้
ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ส านักปลดัฯ 
 

รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ  53 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ด้านส่งเสรมิภาคการผลิตการแปรรูปอาหารและการบริการสู่ตลาดสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
      แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ท่ีต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
             2. ท้ังนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน แบบ ผ.02 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ก็สามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่้อง “แก้ไข” หรือ “เปลี่ยนแปลง”  
                 ไปอยู่ใน แบบ ผ.02/2 
 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
พัฒนา 
ป่าชายเลน 
ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
ต าบลบ้านบ่อ 
 

เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวและพักผ่อน ประชาชน
ได้ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  
 

ประชาชน 
ในพื้นที่ 
ต าบลบ้านบ่อ 
นักท่องเที่ยว 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ป่าชายเลน
เป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยว 

ประชาชนอและ
นักท่องเที่ยวได ้
ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 

ส านักปลดัฯ 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ  54 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ด้านส่งเสรมิภาคการผลิตการแปรรูปอาหารและการบริการสู่ตลาดสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
       1.2 แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการ             
เพิ่มพื้นท่ี                  
สีเขียว 
ในชุมชน 

เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว การ
อนุรักษ์ป่าชายเลน  
 

พนักงาน อบต.  
ผู้น าและประชาชน
ในพื้นที่ต าบล               
บ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่ม
มากขึ้น 

ฟื้นฟูและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีสภาพแวดล้อม
ที่ด ี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการ
ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ถนน
พระราม 2 

เพื่อตัดหญา้ ก่ิงไม้ 
ปลูกต้นไม้ รักษา
ความสะอาด
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

พื้นที่บริเวณสองข้าง
ทางถนนพระราม 2 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
บ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ภูมิทัศน์สองข้าง
ทางถนน               
พระราม 2 
สวยงามขึ้น 

พื้นที่บริเวณสองข้าง
ทางถนนพระราม 2  
มีความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยสวยงาม  
สร้างทัศนียภาพท่ีด ี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

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

แบบ ผ.02 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
55 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม 
      -แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ท่ีต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
             2. ท้ังนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน แบบ ผ.02 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ก็สามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่้อง “แก้ไข” หรือ “เปลี่ยนแปลง”  
                 ไปอยู่ใน แบบ ผ.02/2 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
สงเคราะห ์
จัดสวสัดิการ
ให้กับคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส
หรือผู้ยากไร ้
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ให้กับคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร ้
ในพื้นที่ 
 

คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสหรือ 
ผู้ยากไร้ในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสหรือ 
ผู้ยากไร้  
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 
 

คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสหรือ 
ผู้ยากไร้ในพ้ืนท่ี
ได้รับการช่วยเหลือ
ท าให้มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดัฯ 
 

รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 56 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม 
      - แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 
หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ท่ีต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
             2. ท้ังนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน แบบ ผ.02 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ก็สามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่้อง “แก้ไข” หรือ “เปลี่ยนแปลง”  
                 ไปอยู่ใน แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ อบต. 
พบประชาชน 

เพื่อออกให้บริการแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
บ้านบ่อและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง 
อบต. กับประชาชน 

ประชาชน 
ในพื้นที่ต าบล 
บ้านบ่อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเข้าถึง
บริการเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึงและ
สามารถแสดงความ
คิดเห็น มสี่วนร่วม
ในการพัฒนา
ปรับปรุงบริการ 
ของ อบต. 

ส านักปลดัฯ 

2 โครงการจดัท า
เวทีประชาคม 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเวที
ประชาคม 

ประชาชน 
ในพื้นที่ต าบล 
บ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านบ่อ 
มีส่วนร่วมในการ
เสนอโครงการ 
เพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาเพิ่มขึ้น 

มีแผนพัฒนาที่ตรง 
ตามความต้องการ 
ของประชาชน 

ส านักปลดัฯ 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 57 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม 
      - แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพือ่ปลูกจิตส านกึให้
ประชาชนได้ตระหนัก
และใช้แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด ารงชีวิต  
2.จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
3.จัดท าบัญชีครัวเรือน 
4.ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
5.ปลูกผกัร้ัวกินได ้
6.จัดอบรมฯ 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 
บ้านบ่อมีรายได ้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ มีการ 
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัดฯ 
 

4 โครงการส่งเสริม 
การประกอบอาชพี 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
ได้รับความรู้ ทักษะ 
ในวิชาเสริม สามารถ
น าไปประกอบอาชพี
เสริม เพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือนและ 
การด ารงชวีิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ประชาชนในเขต
พื้นทีอ่งค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านบ่อ  
2. ผู้เข้าร่วมอบรม  
ได้รับความรู้สามารถ
น าไปประกอบอาชพี
ได ้

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนในเขต
พื้นทีอ่งค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบ้านบ่อ
ได้รับความรู้ 
ทักษะใน 
วิชาเสริม 

สามารถสรา้งอาชีพ
เสริม ประชาชน 
มีความรู้ ทักษะ  
ในการประกอบ
อาชพี สามารถเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย 
ในครัวเรือน 

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 58 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม 
     - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการอบรม 
ให้ความรู้ สิทธิ 
บทบาทและ
หน้าท่ีของสตร ี

1.เพื่อให้ความรู้สิทธิ
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสตรีและ
ครอบครัว  
2.กระตุ้นให้สตรีมี
ความรู้ความสามารถ 
เป็นต้นแบบในการ
พัฒนาขยายผลแก ่
กลุ่มสตรีกลุ่มอื่น 

ประชาชน 
ในพื้นที่ อบต. 
บ้านบ่อ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้
มากขึ้น 
 

สตรมีีความรู้ในสิทธิ
ประโยชน์และกฎหมาย 
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี  
มีความรู้ความสามารถ 
เป็นต้นแบบในการพัฒนา
ตนเอง เพื่อขยายผลแก ่
สตรีกลุ่มอื่นๆ 

ส านักปลดัฯ 
 

6 โครงการสาน
สัมพันธ์  
สร้างสายใย
ครอบครัว 
อบอุ่น 

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกัน 
ส่งเสริมให้ครอบครัว 
มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและพึ่งพากันได ้

ประชาชน 
ในพื้นที ่อบต.
บ้านบ่อ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ในการแก้ไขปัญหา
และพึ่งพากันไดม้ากขึ้น 
 

ประชาชนไดเ้รียนรู้
กระบวนการสร้าง
ครอบครัวให้เข้มแข็ง 
มั่นคง อบอุ่น ลดความ
รุนแรง สนับสนุน 
การป้องกันและแก้ปัญหา 
ในพื้นที่ 

ส านักปลดัฯ 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 59 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม 
      - แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

 
 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ  
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
จิตใจในด้านสุขภาพ 
สังคม ดูแลสุขภาพ
ร่างกาย เสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ และ
ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ในการ
อยู่ร่วมกันของผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
ในพื้นที่ อบต. 
บ้านบ่อ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส 
ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมอบรมไดร้ับ
ความสุขใจ  
การพัฒนาด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
และเกดิการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น 

ส านักปลดัฯ 
 

รวม 7 โครงการ - - 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 - - - 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม 
      - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ท่ีต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
             2. ท้ังนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน แบบ ผ.02 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ก็สามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่้อง “แก้ไข” หรือ “เปลี่ยนแปลง”  
                 ไปอยู่ใน แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
กีฬาและ
นันทนาการ 
 

1.เพื่อให้ประชาชน 
เด็ก และเยาวชน 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ได้ท า
กิจกรรมร่วมกันและ 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
2.สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬา 
3.ส่งเสรมิการจดั
กิจกรรมกีฬา 
 

ประชาชน เด็ก 
และเยาวชน
ภายในพื้นที่ต าบล
บ้านบ่อ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน เด็กและ
เยาวชนในพื้นทีไ่ด้
เข้าร่วมกิจกรรม             
ฝึกทักษะด้านกีฬา
และนันทนาการ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน เด็ก
และเยาวชน มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลจาก 
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดัฯ 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม 
      - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  

 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน
และประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชน 
มีความสมัพันธ์อันดี 
ความสามัคคีและ
สุขภาพแข็งแรง 

เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านบ่อ 

100,000 100,000 100,000 100,0.00 100,000 เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านบ่อ 
เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านบ่อ 
แข่งขันกีฬา  
ออกก าลังกาย  
มีสุขภาพและ
ร่างกายที่แข็งแรง 
 

ส านักปลดัฯ 

รวม 2 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร 
      - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ท่ีต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
             2. ท้ังน้ีหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน แบบ ผ.02 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ก็สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้อง “แก้ไข” หรือ “เปล่ียนแปลง” ไปอยู่ใน แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ 
ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง (OD) 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านบ่อ  
 

เพื่อสร้างจิตส านึกทัศนคติ 
ท่ีดีในการท างานร่วมกัน 
เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์
และแนวความคิด แก้ไข
ปัญหาระบบคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างเครือข่าย
เสริมสร้างและพัฒนา
จิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านจิตใจ มีจิตส านึกในการ
ท าความดี เสียสละและ 
มุ่งปฏิบัติงานให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านบ่อ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
มีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 

บุคลากรมี 
กระบวนทัศน์ 
ค่านิยม ความรู้
ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน  
มีการแก้ไข 
ระบบคุณธรรม 
สร้างเครือข่ายท่ีดี 
กับองค์กรอื่น  
มีจิตส านึก 
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ส านักปลัดฯ 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร 
      - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการให้ความรู ้
ด้านกฎระเบียบ  
การปฏิบัติงาน  

เพื่อพัฒนา เพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคต ิ
ที่ดี คุณธรรม จรยิธรรม 
ของบุคลากร เป็น
แนวทางในการพัฒนา 
ฝึกอบรมบุคลากร และ
เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร
ใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาบุคลากร  
ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านบ่อ 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
มีความรู ้
เพิ่มมากข้ึน 

บุคลากรมีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
อบต. และบทบาท
หน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย  
พัฒนาความรู้  
การปฏิบัติงาน  
ตามนโยบาย
ผู้บริหาร 

ส านักปลดัฯ 
 

3 โครงการจดัการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภา อบต. และ 
นายก อบต. 

เพื่อด าเนินการเลือกตั้ง
หรือเลือกตั้งซ่อม 
สมาชิกสภา อบต. และ
นายก อบต. 

ด าเนินการเลือกตั้ง
หรือเลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภา อบต. 
และนายก อบต.  
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน 
ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
เพิ่มขึ้น  
 

การด าเนินการ
เลือกตั้งเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อยและ
ปฏิบัติตามระเบียบ
และข้อกฎหมาย 

ส านักปลดัฯ 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร 
      - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์ให้
ประชาชนไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน 
มีจิตส านึกในการไป 
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ประชาชนผู้มสีิทธิ
เลือกตั้งออกไป 
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ในการเลือกตั้ง 
ทุกระดับ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนผู้มสีิทธิ
เลือกตั้งส านึกในสิทธิ
และหน้าท่ีโดยการ
ออกไปใช้สิทธิ 

ส านักปลดัฯ 
 

5 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน และ
ศึกษาดูงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานและ
ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

บุคลากร  
อบต.บ้านบ่อ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู ้
ในการบริหารงาน
ของ อบต.  
เพิ่มมากข้ึน 

บุคลากร อบต.บ้านบ่อ
มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ส านักปลดัฯ 

6 โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
บุคลากร 
 

เพื่อสร้างจิตส านึก 
เพิ่มพูนความรู้  
ความเข้าใจ ให้แก่
บุคลากร อบต. 
บ้านบ่อ 

ผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วน
ต าบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมี
คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล  
มีความรู้ ความเข้าใจ  
ในการปฏิบัติงาน  
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดัฯ 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร 
      - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการ/กิจกรรม  
ที่รัฐบาล กระทรวง
หรือจังหวัดก าหนด 
หรือมีแนวโน้มให้ทาง 
อบต. จัดขึ้น 

เพื่อส่งเสริมโครงการ/
กิจกรรม ที่รัฐบาล 
กระทรวงหรือจังหวัด
ก าหนด 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อไดเ้ข้า
ร่วมโครงการ/
กิจกรรมรัฐบาล 
กระทรวงหรือจังหวัด
ก าหนดเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ 

ส านักปลัดฯ 
 

8 โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย 

เพื่อร าลึกถึงการจัดต้ัง
บทบาทและหน้าที่ของ
ท้องถิ่นไทย 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนเข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่
ของทอ้งถิ่นไทย 

ส านักปลัดฯ 

9 โครงการวันชาติ  
5 ธันวา 

เพื่อร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างประจ า และ
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนักถึง 
พระมหากรุณาธิคุณ
และพระราชกรณีย-
กิจต่างๆ ของ
พระองค์ที่มีต่อ
ราษฎร 

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร 
      - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการเฉลิม 
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า-
สิริกิติ์พระบรม- 
ราชินีนาถพระบรม- 
ราชนนีพันปีหลวง 

เพื่อเทิดพระเกยีรต ิ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง
ลูกจ้างประจ า และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนักถึงพระมหา
กรุณาธิคณุและ 
พระราชกรณียกิจ
ต่างๆ ของพระองค์
ที่มีต่อราษฎร 

ส านักปลดัฯ 
 

11 โครงการเฉลิม 
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ –
บดินยทรเทพวรางกูร- 
รัชกาลที่ 10 

1.เพื่อส่งเสรมิความ
จงรักภักดีต่อชาติ พิทักษ์
รักษาไว้ซึ่งความมั่นคง 
ของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
2.เพื่อเผยแพร่ความ 
ส าคัญของสถาบัน
พระมหากษตัริย์  
พระราชประวัติ  
พระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างประจ า และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนักถึงพระมหา
กรุณาธิคณุและ 
พระราชกรณียกิจ
ต่างๆ ของพระองค์
ที่มีต่อราษฎร 

ส านักปลดัฯ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร 
      - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 
 

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษสมเด็จ-
พระนางเจ้าสุทิดา-
พัชรสุธาพิมลักษณ- 
พระบรมราชิน ี

เพื่อส่งเสริมความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างประจ า และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนักถึง 
พระมหากรุณาธคิุณ
ด้านต่างๆ ของ
พระองค์ที่มีต่อราษฎร 

ส านักปลดัฯ 
 

13 
 

โครงการเทดิ 
พระเกียรต ิ
พระบรมวงศานุวงศ ์

เพื่อเทิดพระเกยีรต ิ
พระบรมวงศานุวงศ ์

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างประจ า และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนักถึงพระมหา- 
กรุณาธิคณุด้านต่างๆ  
ที่พระบรมวงศานุวงศ ์
มีต่อราษฎร 

ส านักปลดัฯ 

14 
 
 
 
 

โครงการปลูกผัก 
ข้างบ้านอาหารริมรั้ว 

 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรปลูกผักสวน
ครัวและบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ 

 

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากรมี
ความรู้ในการ
ปลูกผักปลอด
สารพิษเพิ่มมาก
ขึ้น 

บุคลากรเกิดความรัก
ความสามัคคี สามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

 

 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
68 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร 
      - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการจัดท าแผน
ที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานและ
ประสบการณ์ 
ในการท างาน 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล
บ้านบ่อ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่
ต าบล 
บ้านบ่อมาช าระ
ภาษีตรง 

1.ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลบ้านบ่อ
มาช าระภาษีตาม
ก าหนด 
2.อบต. มีรายได ้
ในการพัฒนา 

กองคลัง 

16 โครงการ อบต. 
เคลื่อนที่จัดเก็บ
ภาษ ี

เพื่อให้มีบริการเชิงรุก
และอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล
บ้านบ่อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มา
ช าระภาษีเพิ่มขึ้น 

1. ประชาชน 
ในพื้นที่ต าบล 
บ้านบ่อมาช าระ
ภาษีตามก าหนด 
2.อบต.มีรายได ้
ในการพัฒนา 

กองคลัง 

17 โครงการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีและขั้นตอน 
ในการปฏิบัติ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับภาษีและ
ขั้นตอนการปฏิบัติให ้
ผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษ ี

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล
บ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ 
มีความรู้เกี่ยวกับ 
การช าระภาษี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อที ่
อยู่ในข่ายเสียภาษี
สามารถปฏิบัต ิ
ได้อย่างถูกตอ้ง 

กองคลัง 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
69 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพฒันาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร 
     - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
รถยนต์ เช่น ซ่อมแซม
เปลี่ยนหัวรถยนต์  
เปลี่ยนกระบะท้าย
รถยนต์ เปลี่ยน
เครื่องยนต์ใหม่  
ท าสีใหม่ทั้งคัน  
เปลี่ยนแชสซี (Chassis) 
ปะผุทั้งคัน ฯลฯ  
(ซึ่งเป็นโครงสร้างของ 
ครุภณัฑ์ขนาดใหญ่  
ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบ ารุง
ปกติและซ่อมกลาง) 

รถยนต ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รถยนต์  
มีประสิทธิภาพ 
ในการใช้งาน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

รถยนต์  
มีความพร้อม
ส าหรับ 
การใช้งาน
และมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองคลัง 

รวม 18 โครงการ - - 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 - - - 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 70 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร 
     - แผนงานสาธารณสุข งานบรหิารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข 

 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ท่ีต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
             2. ท้ังน้ีหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน แบบ ผ.02 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ก็สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้อง “แก้ไข” หรือ “เปล่ียนแปลง” ไปอยู่ใน แบบ ผ.02/2 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

เพื่อซ่อมแซมบ ารุง 
รักษารถขยะ รถยนต์ 
เช่น ซ่อมแซมเปลี่ยน 
หัวรถขยะ เปลี่ยน 
ระบบไฮดรอลิก เปลี่ยน
เครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ 
(ซึ่งเป็นโครงสร้างของ
ครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง 
ไม่รวมค่าซ่อมบ ารุงปกติ
และซ่อมกลาง) 

รถขยะ 
รถยนต ์

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รถบรรทุกขยะ  
รถยนต ์
มีประสิทธิภาพ 
ในการใช้งาน
เพิ่มขึ้น 

รถบรรทุกขยะ 
รถยนต์  
มีความพร้อม
ส าหรับการ 
ใช้งานและ 
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 1 โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - - - 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 

 
71 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพฒันาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองนา่อยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ท่ีต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
             2. ท้ังนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน แบบ ผ.02 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ก็สามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่้อง “แก้ไข” หรือ “เปลี่ยนแปลง”  
                 ไปอยู่ใน แบบ ผ.02/2 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์               
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
หมู่ที่ 1 วัดใต้บ้านบ่อ                          

เพื่อจัดให้มีสถานที่ท ากิจกรรม
การเรยีนรู้ของเด็ก 

กว้าง 9.00 เมตร 
ยาว 25.00 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีรวม 
ไม่น้อยกว่า 
225.00  
ตารางเมตร 

1,500,000 - - - - อาคาร
อเนกประสงค์ 
ตามแบบท่ี
ก าหนด 

เด็กและครูมสีถานท่ี
จัดท ากิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู ้

-กองช่าง 
-กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการก่อสร้าง 
ลานกีฬาคอนกรตีเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้
บ้านบ่อ  

เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมของ
ประชาชนและเยาวชน 

ลานกีฬา - 200,000 - - - ก่อสร้างลาน
กีฬาตามแบบ
ที่ก าหนด 

ประชาชนและ
เยาวชนมีสถานท่ี 
ในการจัดกิจกรรม             
ต่าง ๆ 

-กองช่าง 
-กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพฒันาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองนา่อยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการตีเส้นจราจร 
สีเขียว หมู่ท่ี 1               
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 
เริ่มจากถนนคู่ขนาน               
หมู่ที่ 2 ถึงสุดเขตพื้นท่ี
ต าบลบ้านบ่อ หมู่ที่ 9  

เพื่อให้เกิดความระมดัระวังใน
การใช้เส้นทางร่วมกัน 
ของรถจักรยานเป็นการ
สนับสนุนการออกก าลังกาย 
เชิงนิเวศน์และแหล่งท่องเที่ยว 

ระยะทางยาว  
7.00 กิโลเมตร 
 

- - 600,000 - - ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเพิม่ขึ้น 

การใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั 
รวมทั้งยังได้การออก
ก าลังการและการ
ท่องเที่ยว 
 

กองช่าง 
 

 

4 โครงการติดตั้งป้ายช่ือ
ถนนและสถานท่ีส าคัญ 
หมู่ที่ 1  ถึง หมู่ที่ 9 
 
 

เพื่อประชาสมัพันธ์การเดินทาง
ไปยังสถานท่ีส าคัญเป็นการ
อ านวยความสะดวกในการ
สัญจรบนถนน 
 
 
 

ติดตั้งป้ายบอก 
ช่ือซอย 

- - 100,000 - - ป้ายช่ือถนน 
และป้ายช่ือ
สถานท่ีส าคญั
ตามแบบท่ี
ก าหนด 
 

ประชาชนและ 
ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองนา่อยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง 
งานตีเส้นจราจร
และอุปกรณ์
อ านวยการ
การจราจร 
หมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 9 
 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวก ปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน               
มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกและสัญลักษณ์
ท่ีชัดเจน 

ติดตั้งแท่งกันชน
คอนกรีตกึ่งกลางถนน
โดยเว้นช่องทางข้าม 
(ทางม้าลาย) พร้อมทาสี
ช่องทางติดตั้งป้ายเตือน 
ป้ายแนะน าและป้าย
บังคับ พร้อมติดตั้ง
สัญญาณไฟเหลือง
กระพริบ บริเวณหัวท้าย
เกาะและจุดทางข้าม  
ตีเส้นแนวหยุดบริเวณ
ทางแยกเข้า-ออกซอย 
ทาสีเครื่องหมายห้าม 
หยุดรถ (ขาว-แดง)  
ขอบทางเท้าบริเวณ 
ทางแยกเข้า-ออกซอย 
และจะกลับรถ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน 
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ 
ใช้รถใช้ถนน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองนา่อยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 4 
บริเวณทีด่ิน อบต.
บ้านบ่อ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
ไปมาที่สะดวก
และรวดเร็ว 

กว้าง 3.50 – 6.00 
เมตร ยาว 414.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

1,200,000 - - - - ถนนแอลฟัลท์                
ติกคอนกรีต              
ตามแบบท่ีก าหนด 

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไป
มาที่สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง 
รั้วกั้นคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บริเวณ
ที่ดิน อบต.  
บ้านบ่อ 

เพื่อให้บริเวณ
อาคารส านักงาน 
อบต.บ้านบ่อ  
มีรั้วรอบขอบชิด 
อยู่เป็นสัดส่วน 

ความยาวรวม 333.00 
เมตร ประตเูข้า - ออก 
จ านวน 4 แห่ง พร้อมป้าย 
คสล. แนะน าสถานท่ี 
จ านวน 1 แห่ง  
ตามแบบก่อสร้างของ 
อบต.บ้านบ่อก าหนด 

- 2,200,000 - - - รั้งกั้นคอนกรีต
เสรมิเหล็ก        
ตามแบบท่ีก าหนด 

บริเวณอาคารส านักงาน อบต.
บ้านบ่อ มีรั้วรอบขอบชิดเป็น
สัดส่วน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองนา่อยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
พร้อมท่ีพักพนักงาน 
อบต.บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 
บริเวณทีด่ิน อบต. 
บ้านบ่อ 

เพื่อให้มีส านักงาน
ส าหรับบริการ
ประชาชนอย่าง
เพียงพอและรองรับ
ปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น 

กว้าง 20.00 เมตร  
ยาว 30.00 เมตร   
ตามแบบก่อสร้าง
ของ อบต.บ้านบ่อ 

- - - 4,000,000 - อาคาร
อเนกประสงค์
พร้อมท่ีพัก                
ตามแบบท่ี
ก าหนด 

มีส านักงาน 
ที่สามารถรองรับ
การปฏิบัติงาน
และบริการ
ประชาชน 
ที่เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
หลังคาโค้งเหล็ก  
หมู่ที่ 4 บริเวณที่ดิน 
อบต.บ้านบ่อ 
 
 
 
 

เพื่อส าหรับบริการ
ประชาชนอย่าง
เพียงพอและรองรับ
ปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น 

กว้าง 25.00 เมตร 
ยาว 48.00 เมตร 
สูง 6.00 เมตร 
 

- - 7,600,000 - - อาคาร
อเนกประสงค์
หลังคาโค้งเหล็ก
ตามแบบท่ี
ก าหนด 

มีส านักงานท่ี
สามารถรองรับ
การปฏิบัติงาน
และบริการ
ประชาชนท่ี
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงพื้นที่ 
หมู่ที่ 4 บริเวณที่ดิน  
อบต.บ้านบ่อ 

เพื่อยกระดับในการ
จัดเตรียมพื้นท่ี 
ในการใช้ประโยชน ์

กว้าง 47.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
หนา 0.30 เมตร 

1,700,000 - - - - ตามแบบท่ี
ก าหนด 

ปรับพื้นท่ีดินให้
สูงขึ้นกว่าเดิม
สามารถลดปญัหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองนา่อยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ที่ดิน อบต.  
บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีส านักงาน
ส าหรับบริการ
ประชาชนอย่าง
เพียงพอและ
รองรับงานท่ี
เพิ่มขึ้น 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในบริเวณที่ดิน อบต.
บ้านบ่อ ปรับปรุงต่อเติม 
ซ่อมอาคาร จัดท า
สวนหย่อม  
ปลูกต้นไม้ ถนน คสล. 
ทางเท้า ภายในท่ีท าการ 
อบต.บ้านบ่อ ก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องน้ า  
 
 
 
ที่จอดรถ ก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ ฯลฯ 

- 3,800,000 - - - ตามแบบท่ีก าหนด มีส านักงานท่ี
สามารถรองรับ 
การปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 
ที่เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 
 

12 โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬา หมู่ที่ 4 
บริเวณทีด่ิน อบต.
บ้านบ่อ 

เพื่อใช้ในการ 
จัดกิจกรรมและ 
ออกก าลังกาย 
ของเยาวชนและ
คนในชุมชน 

กว้าง 16.00 เมตร 
ยาว 32.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอย 
ไม่น้อยกว่า 512.00 
ตารางเมตร  
ตามแบบท่ีก าหนด 

- - - 600,000 - สนามกีฬาตาม
แบบท่ีก าหนด 

ประชาชนและ
เยาวชนมีสุขภาพ 
ที่แข็งแรง ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
        - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลมุ หมู่ที่ 4 
บริเวณสนามกีฬา 

เพื่อใช้ในการ 
ออกก าลังกายของ
เยาวชนและ 
คนในชุมชน 

หลังคา 
โค้งเหล็ก 

- - - 1,800,000 - หลังคาคลมุ
ตามแบบท่ี
ก าหนด 

ประชาชนและ
เยาวชนมีสุขภาพ 
ที่แข็งแรง ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง 
อาคารส านักงาน
องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านบ่อ  
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อใช้ส าหรับปฏิบตัิ
ราชการรองรับ 
และประสานการ
ด าเนินงานบุคลากร 
หน่วยงานอ่ืนและให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
รับบริการสาธารณะ 

อาคาร  
3 - 5 ช้ัน 

45,000,000 - - - - อาคาร
ส านักงาน             
ตามแบบท่ี
ก าหนด 

มีสถานท่ีปฏิบตัิ
ราชการ รองรับและ
ประสานการ
ด าเนินงานบุคลากร 
หน่วยงานอ่ืนและ 
ให้ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวกในการ 
รับบริการสาธารณะ 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองนา่อยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร    
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
       - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้าง 
หอถังบาดาลและ 
ขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณทีด่ิน อบต.
บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้ในการ 
อุปโภค - บริโภค 

หอถัง 1 แห่ง  
บ่อบาดาล 1 แห่ง 

- 2,000,000 - - - หอถังและบ่อ
บาดาลตามแบบ
ที่ก าหนด 
 

ประชาชนมีน้ า
บาดาลส าหรับการ
อุปโภค - บริโภค 

กองช่าง 
 

16 โครงการปรับปรุง 
โรงจอดรถ บริเวณ 
บริเวณที่ท าการ อบต.
บ้านบ่อ  
หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงลาน
จอดรถ 
ส าหรับบริการ
ประชาชนอย่าง
เพียงพอและ
ป้องกันน้ าทว่ม 
 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง 
ปรับปรุง ต่อเติมหลังคา 
โรงจอดรถปรับปรุง 
เทพื้นลานจอดรถ 

500,000 - - - - ลานจอดรถและ
พื้นลานจอดรถ
ตามแบบที่
ก าหนด 

มีลานจอดรถทีเ่ป็น
ระเบียบ และป้องกัน
น้ าท่วม 
 

กองชา่ง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองนา่อยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
       - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 17 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

เพื่อซอ่มแซม
บ ารุงรักษากระเขา้
ไฟฟ้า เช่นเปล่ียน
ระบบไฮดรอลิก 
เปล่ียนเคร่ืองยนต์
ใหม่ฯลฯ ซ่ึงเป็น
โครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซ่ึงไม่รวมค่าซ่อม
บ ารุงปกติและค่า
ซ่อมกลาง 

กระเข้า
ไฟฟ้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รถกระเช้าไฟฟ้า
ที่มีประสิทธิภาพ
ในการใช้งาน
เพิ่มขึ้น 

บ ารุงรักษา                 
รถกระเช้าให้
สามารถใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

กองช่าง 
 

รวม 17 โครงการ - - 50,400,00
0 

8,700,00
0 

8,800,000 6,900,00
0 

500,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข 
      - แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ท่ีต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
             2. ท้ังนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน แบบ ผ.02 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ก็สามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่้อง “แก้ไข” หรือ “เปลี่ยนแปลง”  
                 ไปอยู่ใน แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มี
สุขภาพร่างกายและจิตใจ
ที่ดี  
มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ผู้สูงอายุในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุในพื้นที ่
มีสุขภาพดีขึ้น 
ร้อยละ 80 

ผู้สูงอาย ุ
มีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจที่ด ี

กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

 
ส านักปลัดฯ 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
เครือข่าย
สาธารณสขุ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ส่งเสริมศักยภาพ
เครือข่ายสาธารณสขุ เฝ้า
ระวัง ควบคุม ป้องกัน
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ
และปัญหาสาธารณสุขที่
อาจเกิดขึ้น 
 

อสม. และ
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อสม. และ
ประชาชน 
มีความรู้เพิ่มขึ้น 

อสม. และ
ประชาชน 
มีความรู้  
ความเขา้ใจและ
สามารถควบคุม
ปัญหาทีเ่กี่ยวกับ
สาธารณสขุ 
ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข 
       - แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
การดูแลสุขภาพ
ด้วยการแพทย์
แผนไทย 

เพื่ออบรมให้ความรู ้
ในการดูแลสุขภาพ 
แก่ผู้ป่วยเรื้อรัง และ
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน และ
ส่งเสริม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการบ าบัดรักษาโรค
และเป็นแพทย์
ทางเลือก 

ผู้ป่วยเรื้อรัง 
และประชาชน
ในพื้นที่ต าบล
บ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ป่วยเรื้อรัง และ
ประชาชนมีความรู ้
ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
เพิ่มขึ้น 

ผู้ป่วยเรื้อรัง และ
ประชาชน 
มีความรู้ในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ 
ได้รับบริการ 
ด้านการแพทย ์
แผนไทยในการ
บ าบัดรักษาโรค 
อีกทางเลือกหนึ่ง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข 
      - แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม 
ป้องกันโรคติดต่อ 
ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที ่

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชน 
มีสุขภาพดีขึ้น 
 

ประชาชน  
สามารถน าความรู้ 
ในการควบคุมโรคติดต่อ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

5 โครงการควบคุม
และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อควบคุมและ 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 

สุนัขและแมว 
ในพื้นที่ต าบล 
บ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้รับ
การป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน 
มีความปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

6 โครงการจ้างส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียน
สัตว์ (อุดหนุนตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค  
คนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้าฯ) 

1.เพือ่จ้างส ารวจข้อมูล
และขึ้นทะเบียนสุนัขและ
แมวในพื้นที ่
2.เพือ่เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดซ้ือวัคซีน 

ส ารวจจ านวนสุนัข
และแมวและขึ้น
ทะเบียนสัตว์ 
ตัวละ 3 บาท  
ปีละ 2 คร้ัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสุนัข 
และแมวในพื้นที ่
ร้อยละ 90 

ท าให้ทราบจ านวน              
สุนัขและแมว                  
ในการวางแผนการ
ท างานดา้นสาธารณสุข 
 

กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 

หน้า 86
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข 
      - แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์  
ดร. สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า- 
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

เพื่อรณรงค ์
ฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคมุโรค
พิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านบ่อ 

สุนัขและแมว 
ในพื้นที่ต าบล 
บ้านบ่อ 

70,000 70,000 50,000 70,000 70,000 สุนัขและแมว 
ในพื้นที่ต าบล 
บ้านบ่อได้รบั 
การฉีดวัคซีนตาม
จ านวนที่ส ารวจ
ร้อยละ 100 

สุนัขและแมว 
ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าครอบคลมุทั้ง  
ต าบล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

8 โครงการจดัหาเครื่อง
ออกก าลังกาย 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านบ่อ 

ประชาชน 
ในพื้นที่ต าบล
บ้านบ่อ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนทีใ่ช้
เครื่องออกก าลัง
กายมีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านบ่อ 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข 
     - แผนงานสาธารณสุข งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสขุอ่ืน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการ
ควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่ออบรมให้ความรู้ในการ
ควบคุมและป้องกัน 
โรคไขเ้ลือดออก และจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ ์
 

ประชาชน 
ในพื้นที่ 
ต าบลบ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก
ลดลง 

สามารถป้องกัน 
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและ 
ลดจ านวนผู้ป่วย 
โรคไขเ้ลือดออก 
ลงได ้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

10 โครงการรู้รอด
ปลอดภัย 
จากการจมน้ า 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ 
จิตอาสาในพื้นที่ต าบลบ้านบ่อ  
มีความรูเ้รื่องความปลอดภยั 
ทางน้ าและพื้นฐานทักษะ 
ในการช่วยเหลือผู้จมน้ า  
การปฐมพยาบาล  
การช่วยเหลือในเบื้องต้น และ
ทักษะการเอาชีวิตรอด 
จากการจมน้ า 

เด็ก เยาวชน 
และจิตอาสา
ในพื้นที่ต าบล
บ้านบ่อ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็ก เยาวชน 
และจิตอาสา 
ที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ 
ทักษะในการ
ช่วยเหลือ 
ผู้จมน้ าและการ
เอาชีวิตรอด 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

เด็ก เยาวชน และ 
จิตอาสาในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ 
ที่เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ทักษะ 
ในการช่วยเหลือ 
ผู้จมน้ าและ 
การเอาชีวิตรอด
มากขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข 
      - แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการเพิ่มศักยภาพ 
ทางด้านกฎหมายของ
สถานประกอบการ 
ในพื้นที ่

เพื่อเพิ่มความรู้  
ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกับ 
เรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง ให้แก่
สถานประกอบการ
ในพื้นที่ต าบลบ้าน
บ่อ 

สถาน
ประกอบการ 
ในพื้นที ่
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สถานประกอบการ 
มีความรู้มากขึ้น 

สถานประกอบการ 
ด าเนินการอยา่ง
ถูกตอ้ง และลด
ปัญหาการ
ร้องเรียน/ร้องทกุข ์

กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

12 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ในการบ าบัด 
ของเสียในสถาน
ประกอบการ 

เพื่อลดปญัหา
มลภาวะที่เกิดจาก
สถานประกอบการ 

สถาน
ประกอบการ 
ในพื้นที ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สถานประกอบการ 
มีประสิทธิภาพ 
ในการบ าบัด 
ของเสียเพิ่มขึ้น 

ลดปัญหามลพิษ 
สถานประกอบการ 
มีประสิทธิภาพใน
การบ าบัดของเสีย
และเกิดความ 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  
ถูกสขุลักษณะ 

กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 12 โครงการ - - 1,270,000 1,270,000 1,270,000 1,270,000 1,270,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      - แผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา  

 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ท่ีต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
             2. ท้ังนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน แบบ ผ.02 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ก็สามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่้อง “แก้ไข” หรือ “เปลี่ยนแปลง”  
                 ไปอยู่ใน แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ  
การจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและเจ้าหน้าที่ 
ตระหนักถึงความ 
ส าคัญในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 
และสร้างเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 

ครู บุคลากร  
ทางการศึกษา 
และเจา้หน้าท่ี 
ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่จัดท า
แผนการศึกษาได ้

ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่จัดท า
แผนการศึกษาได้ครบ 
ตรงตามทีร่ะเบยีบ/
หนังสือสั่งการ และ 
มีเครือข่ายติดต่อ
ประสานงาน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 87 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      - แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการ
เรียนรูสู้ ่
โลกกว้าง 
เด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ให้ได้เรียนรู้และศึกษา
นอกระบบและตาม
อัธยาศัยนอก
ห้องเรียนและ 
สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
จากผู้ปกครองและ
หน่วยงาน 

เด็กปฐมวัย
ผู้ปกครอง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ของ 
เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และ
ได้รับประสบการณ์นอก
ห้องเรียน 

เด็กปฐมวัยไดร้ับการ
ส่งเสริมพัฒนาให้ได้
เรียนรู้และศึกษานอก
ระบบตามอัธยาศัย และ
ประสบการณ์เรยีนรู้นอก
ห้องเรียน สรา้ง
เครือข่ายความร่วมมือ
จากผู้ปกครองและ
หน่วยงาน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการ
ส่งเสริม 
ทักษะนอก
ห้องเรียน 
 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็ก
เยาวชนให้มีแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่สริมทักษะ
ด้านภาษา ทักษะ
ดนตรีและได้ใช้เวลา
ในช่วงปิดภาคเรียน 
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและครอบครัว 

เด็ก และ
เยาวชน  
ในต าบลบ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก 
เยาวชนไดร้ับการเสริม
ทักษะด้านภาษาทักษะ 
ด้านดนตร ี

เด็ก เยาวชน มีแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่สริมทักษะ 
ด้านภาษา ทักษะ 
ด้านดนตรีและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 88 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษา ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) เช่น ค่าจัด 
การเรยีนการสอน  
ค่าหนังสือเรยีน  
ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
 
 
 

เด็กนักเรยีน
สังกัด (ศพด.) 
จ านวน 3 ศูนย์ 
ได้แก ่
1. ศพด. 
วัดใต้บ้านบ่อ 
2. ศพด. 
วัดบางขุด 
3. ศพด. 
วัดกระซ้าขาว 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 เด็กนักเรยีน 
สังกัด (ศพด.)  
จ านวน 3 ศูนย์ 
ได้รับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา 
 

เด็กนักเรยีน
สังกัดสังกัด 
(ศพด.)  
จ านวน 3 ศูนย์ 
ได้รับการจัดสรร 
เงินอุดหนุน
ส าหรับ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 
ในการ 
จัดการศึกษา
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 89 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการ
สนับสนุน 
อาหาร
กลางวัน  
แก่นักเรียน 

เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนสังกัด (สพฐ.)  
จ านวน 4 โรงเรียน 

เด็กนักเรียนสังกัด (สพฐ.) 
จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก ่ 
1. รร.วัดใหญ่บ้านบ่อ 
2. รร.วัดใต้บ้านบ่อ 
3. รร.วัดบางขุด 
4. รร.วัดกระซ้าขาว 

4,500,000 
 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 เด็กนักเรียนสังกัด
(สพฐ.) จ านวน  
4 โรงเรียน ได้รับการ
จัดสรรเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน  

เด็กนักเรียนสังกัด 
(สพฐ.) จ านวน 4 
โรงเรียน ได้รับการ
จัดสรรเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน อยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 โครงการ
สนับสนุน 
อาหารเสริม 
(นม) 

เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ให้แก่ เด็ก
นักเรียนสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  
จ านวน 3 ศูนย ์ 
และเด็กนักเรียนสังกัด 
(สพฐ.) จ านวน  
4 โรงเรียน 

- เด็กนักเรียนสังกัด (ศพด.) 
ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก ่ 
1. ศพด.วัดใต้บ้านบ่อ 
2. ศพด.วัดบางขุด 
3. ศพด.วัดกระซ้าขาว  
- เด็กนักเรียนสังกัด(สพฐ.) 
ทั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่  
1. รร.วัดใหญ่บ้านบ่อ 
2. รร.วัดใต้บ้านบ่อ 
3. รร.วัดบางขุด 
4. รร.วัดกระซ้าขาว 

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 เด็กนักเรียนสังกัด 
(ศพด.) ทั้ง 3 ศูนย์ 
และเด็กนักเรียน
สังกัด (สพฐ.)  
ทั้ง 4 โรงเรียนได้รับ 
การสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)  

เด็กนักเรียนสังกัด
(ศพด.) ทั้ง 3 ศูนย์  
และเด็กนักเรียน
สังกัด (สพฐ.) ทั้ง  
4 โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)  
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 90 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      - แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนา
เยาวชน
ประชาคม
อาเซียน 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชน 
มีความรูเ้กี่ยวกับ
อาเซียน 

เยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านบ่อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชนท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีวามรูเ้รื่อง
อาเซียนมากขึ้น 

เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล
บ้านบ่อ เข้าร่วม
โครงการมคีวามรูเ้รื่อง
อาเซียนเพิ่มขึ้นและ
สามารถน าความรู ้
ที่ได้ไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

8 โครงการ
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับ
ผู้ปกครองนักเรยีน
ในการจัดการเรียน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) จ านวน  
3 ศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) จ านวน  
3 ศูนย ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ปกครองนักเรยีน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการจัดการเรียน 
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  
จ านวน 3 ศูนย์  
มากขึ้น 

ผู้ปกครองนักเรยีน
ความรู้ความเข้าใจ 
ในการจัดการเรียน 
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) จ านวน 
3 ศูนย์ มากข้ึน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      - แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนเล่นกีฬา 

เด็กนักเรียนสังกัด 
(ศพด.) จ านวน  
3 ศูนย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียน
สังกัด (ศพด.) 
จ านวน 3 ศูนย์ 
ได้เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

เด็กนักเรียนสังกัด 
(ศพด.) จ านวน  
3 ศูนย์ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 โครงการจัดงาน 
วันเด็กแห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ี 
ต าบลบ้านบ่อ 
มีพัฒนาการท่ีดีและ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชน 
ในพื้นท่ีต าบล
บ้านบ่อ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กและเยาวชน 
ในพื้นท่ีต าบล 
บ้านบ่อ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชน 
ในพื้นท่ีต าบล 
บ้านบ่อ มี
พัฒนาการที่ดี 
และมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

11 โครงการฟันสวยยิ้ม
ใสเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียน (ศพด.)  
จ านวน 3 ศูนย์  
มีสุขภาพฟันท่ี
แข็งแรง 

เด็กนักเรียนสังกัด 
(ศพด.) จ านวน  
3 ศูนย์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดอบรมและ 
จัดกิจกรรมดูแล 
รักษาฟันปีละ  
1 ครั้ง 

เด็กนักเรียนสังกัด 
(ศพด.) จ านวน  
3 ศูนย์ มีสุขภาพ
ฟันท่ีดีขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      - แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการท้องถิ่น
รักการอ่าน  
(เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้าน
การศึกษาให้แก่ 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 

1. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อหนังสือ 
- รัฐจัดสรรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งละ 15,000 บาท 
2. ค่าจัดกิจกรรม
ปลูกฝังสร้างจิตส านึกรัก
การอ่าน เช่น การ
รณรงค์ ประชาสมัพันธ์ 
การจัดกิจกรรม
ประกวด/ แข่งขัน  
เป็นต้น 
- รัฐจัดสรรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
แห่งละ 5,000 บาท 

เด็กและ
เยาวชน 
ในพื้นที่ต าบล
บ้านบ่อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและ
เยาวชนไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

เด็กและ 
เยาวชน  
มจีิตส านึก 
รักการอ่าน 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวม 12 โครงการ - - 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ท่ีต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
             2. ท้ังนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน แบบ ผ.02 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ก็สามารถด าเนินการไดโ้ดยไมต่้อง “แก้ไข” หรือ “เปลี่ยนแปลง” ไปอยู่ใน แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเขา้ค่าย
วัดใจ วัดธรรม เด็ก
และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา 
ให้เด็ก เยาวชนได้รับ
ประสบการณ์ในการอยู่
ร่วมกันในสังคมปัจจุบัน 
ห่างไกล 
ยาเสพติดและ 
สร้างฐานความรู้ 
ตามหลักสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 

เด็ก เยาวชนในต าบล
บ้านบ่อ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น  

เด็ก เยาวชน ได้รับ
ประสบการณ์ในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม
ปัจจุบันห่างไกล 
ยาเสพติดและสร้าง
ฐานความรู้ตามหลกั
สังคมและวัฒนธรรม
ไทย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีเน่ืองใน
เทศกาลวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อสืบสาน อนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี
เข้าพรรษา ให้คงอยู่
ต่อไป 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมมากขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ 
ได้สืบสาน อนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี
เข้าพรรษา ให้คงอยู่
ต่อไป 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการจัดงาน
ประเพณี 
ลอยกระทง 

เพื่อสืบสาน อนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี
ลอยกระทง ให้คงอยู่
ต่อไป 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมการขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ 
ได้ร่วมสืบสาน อนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี
ลอยกระทง ให้คงอยู่
ต่อไป 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 โครงการ 
สอบธรรม
สนามหลวง 

เพื่อปลกูฝังธรรมะ
ให้กับเยาวชน 
และท านุบ ารุงศาสนา 
ให้คงอยู่ต่อไป 

เยาวชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เยาวชนเขา้ร่วม
สอบธรรมฯ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 

เยาวชนได้รับการ
ปลูกฝังธรรมะ และ
ท านุบ ารุงศาสนา 
ให้คงอยู่ต่อไป 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 โครงการงาน
ประเพณี
สงกรานต์      
แห่พระรอบ
ต าบลบ้านบ่อ 

เพื่อสืบสาน อนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี
สงกรานต์ ให้คงอยู่
ต่อไป 

เยาวชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนได ้
เข้าร่วมประเพณี
สงกรานต์เพิ่มขึ้น 

เยาวชนในพื้นที่ต าบล
บ้านบ่อ ได้สืบสาน 
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีสงกรานต์  
ให้คงอยู่ต่อไป 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวม 5 โครงการ - - 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - แผนงานเคหะและชุมชน งานบ้าบัดน ้าเสีย 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02 เป็นแบบส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ ท่ีต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่าย 
             2. ทั งนี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน้าโครงการใน แบบ ผ.02 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ก็สามารถด้าเนินการได้โดยไม่ต้อง “แก้ไข” หรือ “เปล่ียนแปลง”  
                 ไปอยู่ใน แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
รักษาความ
สะอาดถนน คู 
คลอง สถานท่ี
สาธารณะ 
(Big Cleaning 
Day) 

เพื่อจัดกิจกรรม
รณรงค์รักษาความ
สะอาด พัฒนา
สิ่งแวดล้อม ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ ถนน คู 
คลอง ให้สวยงาม 
สะอาด ปรับปรุง
คุณภาพน ้า 
ในคลองและสถานท่ี
สาธารณะต่างๆ 

ถนน คู คลอง 
สถานท่ีสาธารณะ 
ในพื นท่ีต้าบลบ้านบ่อ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พนักงาน อบต.
ผู้น้าหมู่บ้าน 
ประชาชน เข้า
ร่วมกิจกรรม
รณรงค์ มากขึ น 
 

ชุมชน หมู่บ้าน และ
พื นท่ีสาธารณะมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี  
สะอาดน่าอยู่อาศัย
ประชาชน ผู้น้า
หมู่บ้าน 
มีจิตส้านึกในการ
รักษาความสะอาด  
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

2 โครงการกอ่สร้าง 
ท่อระบายน ้า 
บริเวณที่ดิน 
อบต.บ้านบ่อ  
หมู่ที่ 4  
 

เพื่อใหก้ารสญัจรไป
มา ได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

วางทอ่ระบายน ้า  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
0.80 เมตร  
จ้านวน 200 ทอ่น พร้อมบอ่
พัก คสล. ขนาด 1.35 x 1.35 
เมตร จ้านวน 20 บ่อ  
ตามแบบกอ่สร้างของ อบต. 
บ้านบ่อ ก้าหนด 

- - - 1,400,000 - ระยะทาง 
ที่ด้าเนินการ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการใช้ถนน 

กองชา่ง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
      - แผนงานเคหะและชุมชน งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการจ้างเหมา
ก้าจัดขยะมูลฝอย 

เพื่อจ้างเหมา
บริการเอกชน 
ในการก้าจัดขยะ 

ก้าจัดขยะมูลฝอย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ลดปริมาณ 
ขยะล้นและ
ตกค้าง 

การกา้จัดขยะมูล
ฝอยอย่างถูกวธิ ี

กอง
สาธารณสขุ

และ
สิ่งแวดลอ้ม 

รวม 3 โครงการ - - 2,100,000 2,100,000 2,100,000 3,500,000 2,100,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      - แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ท่ีต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
             2. ท้ังน้ีหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน แบบ ผ.02 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ก็สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้อง “แก้ไข” หรือ “เปล่ียนแปลง” ไปอยู่ใน แบบ ผ.02/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม 
การป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย 

เพ่ือให้ประชาชน 
หน่วยงานราชการ 
และหน่วยงานต่างๆ  
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย 

ประชาชน  
หน่วยงาน
ราชการ และ
หน่วยงานต่างๆ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนหน่วยงาน
ราชการ และ
หน่วยงานต่างๆ 
มีความรู้เพ่ิมขึ้น 
 

ประชาชนหน่วยงาน
ราชการ และหน่วยงาน
ต่างๆ 
มีความรู้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยอย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลัดฯ 
 

2 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.) 

เพ่ือให้พัฒนาทักษะ
และเพ่ิมพูนความรู้ใน
การป้องกันภัยให้กับ 
อปพร. 

อปพร. ต าบล 
บ้านบ่อ 
พนักงาน อบต.
ที่เกี่ยวข้อง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อปพร. ต าบล 
บ้านบ่อ มีความรู้ 
ในการป้องกันภัยมาก
ขึ้น 

อปพร. ต าบล 
บ้านบ่อได้พัฒนาทักษะ
และเพ่ิมพูนความรู้ใน
การ 
ป้องกันภัยเพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

3 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่-สงกรานต์  
(7 วันอันตราย) 

เพ่ือป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในพ้ืนที่ต าบล 
บ้านบ่อ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ 
ต าบลบา้นบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในพ้ืนที่ 
ต าบลบา้นบ่อ 
มีความปลอดภัย 
มากข้ึน 

ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลบา้นบ่อ 
มีความปลอดภัย 
ในการใช้รถ และสัญจร
ทางถนนเพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
       - แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
ประสบภัยทาง
ธรรมชาต ิ

เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทาง
ธรรมชาติในเบื้องต้น 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต าบลบ้านบ่อ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ประสบภยั 
ทางธรรมชาติได้รับ
การช่วยเหลือ 
 

ผู้ประสบภยัทาง
ธรรมชาตไิดร้ับ 
การช่วยเหลือ 
อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง 

ส านักปลดัฯ 

5 โครงการฝึกอบรม
ทบทวน 
ชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัต ิ

เพื่อฝึกอบรม
ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติให้พร้อม
รับมือกับเหต ุ
สาธารณภัยต่างๆ 
 
 
 
 

จิตอาสาภัยพิบัติในพ้ืนท่ี 
อบต.บ้านบ่อ 
พนักงาน อบต.ที่
เกี่ยวข้อง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จิตอาสาภัยพิบัต ิ
ในพื้นที่ อบต. 
บ้านบ่อ ได้รับการ
ฝึกอบรมทบทวน  
ความรู้เพิ่มขึ้น 

จิตอาสาภัยพิบัต ิ
ในพื้นที่ อบต. 
บ้านบ่อ ได้รับ
ความรู้ ทักษะ  
มีความพร้อมรับมือ
กับเหตุสาธารณภัย
ต่างๆ 

ส านักปลดัฯ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      - แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการอบรมให้
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการ
ป้องกันภัยพิบัต ิ
ทางธรรมชาติ
ให้กับผู้น าชุมชน
ต าบลบ้านบ่อ 
 

เพื่อให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันภัยพิบัติ
แก่ผู้น าชุมชนต าบล
บ้านบ่อ 

ผู้น าชุมชนต าบล
บ้านบ่อ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้น าชุมชนต าบล 
บ้านบ่อมีความรู ้
ในการป้องกันภัย
พิบัติเพิ่มขึ้น 

ผู้น าชุมชนต าบลบ้านบ่อ  
มีความรู้ในการป้องกัน 
ภัยพิบัติเพิ่มขึ้นและ
สามารถเข้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัได้อย่าง
รวดเร็ว 
 
 

ส านักปลดัฯ 
 

7 โครงการฝึกอบรม
ระงับอัคคีภัย 
(เบื้องต้น)  
ในสถานศึกษา 

เพื่อให้คณะครู
นักเรียนสามารถ
ป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย 
(เบื้องต้น) 
ในสถานศึกษา 

คณะครูนักเรยีน 
ในพื้นที่ต าบล 
บ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คณะครูนักเรยีน 
เข้าอบรม ผ่านการ
อบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 

คณะครูนักเรยีน 
ในพื้นที่ต าบลบ้านบ่อ 
มีความรู้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 
(เบื้องต้น) 

ส านักปลดัฯ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานของ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) และ
อาสาสมัครบรรเทา
สาธารณภัย (OTOS) 

1.เพีอ่ให้ประชาชน
ในพื้นที่ต าบล 
บ้านบ่อมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
2.จัดซ้ือเคร่ือง 
แต่งกาย อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ วิทยุ
สื่อสารในการป้องกัน
และ 
บรรเทาสาธารณภัย 
3.สนับสนุน
งบประมาณ 
ในการอยู่เวรยาม
และตรวจยาม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
ถึง หมู่ที่ 9 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ 
อาสาสมัครป้องกัน
ภัย 
ฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) และ
อาสาสมัครบรรเทา 
สาธารณภัย 
(OTOS)  
ต าบลบ้านบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ
อาสาสมัคร 
ป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) และ
อาสาสมัคร 
บรรเทาสาธารณภัย 
(OTOS)  
ต าบลบ้านบ่อ  
ได้รับการฝกึอบรม
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านบ่อ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) และ
อาสาสมัครบรรเทา
สาธารณภัย (OTOS)  
ต าบลบ้านบ่อ  
มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากขึ้นและ
สามารถน าไปใช ้
ในชีวิตประจ าวัน
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      - แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการจดัการสัตว์
ป่าคุ้มครอง (ลิงแสม) 
ภายใต้ พรบ. สงวน
และคุ้มครองสัตว์ปา่  
พ.ศ. 2562  
ในพื้นที่ อบต.บ้านบ่อ 
(อุดหนุนเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห ์
/หรือส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ ที ่3 
(บ้านโป่ง)             

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการจัดการ
สัตว์ป่าคุม้ครอง (ลิงแสม) 
นอกพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ภายใต้ 
พรบ. สงวนและคุม้ครอง
สัตว์ป่า  พ.ศ. 2562  
ในการลดปญัหาความ
เดือดร้อนจากการรบกวน
ของลิง และโรคติดต่อ
ระหว่างคนกับลิง และเป็น
การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเบื้องต้นให้
ประชาชน 

-ท าหมันลิง 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์               
ดักจับและ 
ควบคุมลิง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ลิงได้รับ 
การท าหมัน 
- ลดจ านวน
ประชากรลิง 
 

ลดลงจากการท าหมัน และ
เป็นแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน จากการรบกวนของ
ลิง และโรคตดิต่อระหว่างคน
กับลิง และจ านวนลิง 
 

-ส านักปลัดฯ 
 

รวม 9 โครงการ - - 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 - - - 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพฒันาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง   

หมายเหตุ แบบ ผ.02/1 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชนมาด าเนินการ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             จะน าโครงการใน แบบ ผ.02/1 ไปจดัท างบประมาณรายจ่าย สามารถด าเนินการได้ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน        
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก               
หมู่ที่ 1 ข้ามคลองบาง
นางนอนซอยอยู่เย็น  
 

เพื่อให้การสัญจร
ไปมาได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 

กว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 25.00 เมตร 

- 2,500,000 - - - สะพานคอนกรตี
เสรมิเหล็กข้าม
คลองตามแบบท่ี
ก าหนด 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง 
สนามกีฬา หมู่ที่ 2
บริเวณศาลพ่อเขาตก  

เพื่อใหป้ระชาชนมี    
สถานท่ีออกก าลังกาย
และจัดกจิกรรมของ
หมู่บ้าน 

กว้าง 19.00 เมตร  
ยาว 37.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีรวม 
ไม่น้อยกว่า 703.00 
ตารางเมตร 
 
 

- 200,000 - - - สนามกีฬาตาม
แบบท่ีก าหนด 
 

ประชาชนมี            
สถานท่ีออก
ก าลังกายและ
จัดกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 3  
ซอยปู่เล็ก -ย่าน้อย  
 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
เส้นทางเดมิให้มีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

กว้าง 3.0 เมตร 
ยาว 675.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
 
 
 

870,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตตามแบบ 
ที่ก าหนด 

ประชาชนม ี
เส้นทางสญัจร
ไปมาที่สะดวก
และรวดเร็ว 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 4
ซอยจรูญทองย้อย  
 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาเส้นทางเดิมให้
มีความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา
สะดวกขึ้น 
 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 245.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- 800,000 - - - ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กตาม
แบบท่ีก าหนด 

ประชาชนม ี
เส้นทางสญัจร
ไปมาที่สะดวก
และรวดเร็ว 

ประชาคม 
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

5 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตพร้อมท่อ
ระบายน้ า หมู่ท่ี 5 
ข้างทางรถไฟ เริ่มจาก
ร้านหมูกระทะถึงถนน
ทางหลวงชนบท สค 
2020 (บ้านบ่อ-
กระซ้าขาว)          

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
เส้นทางเดิมให้มีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 680.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

- 2,400,000 - - - ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตตามแบบท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมี 
เส้นทางสัญจรไป
มาท่ีสะดวกและ
รวดเร็ว 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองนา่อยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ท่ี 6 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง 

บ่อบาดาล
เส้นผ่าศูนย์กลาง  
4.00 - 6.00 น้ิว  
ความลึกประมาณ 
180.00 - 200.00 
เมตร 
 
 

- 900,000 - - - บ่อบาดาล              
ตามแบบท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ หมู่ท่ี 6  
บริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่ส าเริง 
ถึงบ้านนางศิริ ไทยประกอบ 

เพื่อส่องสว่างถนน
สาธารณะ เพิ่มความ
ปลอดภัยให้ประชาชน
ท่ีสัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟเพิ่มและ
ขยายไฟฟ้าแสงสว่าง 

- 330,000 - - - ระบบไฟฟ้าและ 
เสาไฟฟ้าตาม
แบบท่ีก าหนด 

ประชาชน
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวก   
มีความปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพย์สิน 
 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

256
8 

(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 6
บริเวณซอยหอถังน้ าบ้านนาย
ด ารงค์ รอดเจริญ เริ่มจากถนน
ซอยสุขส าราญถึงสุดเขตท่ี
สาธารณะ  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีรวม                
ไม่น้อยกว่า 480.00 
ตร.ม. 

- 330,000 - - - ถนน 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
ตามแบบ 
ท่ีก าหนด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 
ไปมา 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 6 
เริ่มจากถนนบ้านแหลมเจริญ ถึง
บ้านนายประเทือง  
รอดดารา  

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาเส้นทางเดิมให้
มีความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 68.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีรวม 
ไม่น้อยกว่า 170.00 
ตร.ม. 

- 140,000 - - - ถนน 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
ตามแบบ 
ท่ีก าหนด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 
ไปมา 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 
บริเวณแพรกสาธารณะ                 
บ้านนายสมโภชน์ ช่อทองดี 

เพื่อป้องกันพังทลาย
ชองดินริมตลิ่งและน้ า
ท่วมขังบ้านเรือน 

ก าแพงคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความยาวไม่
น้อยกว่า 180.00 
เมตร 

1,250,000 - - - - ก าแพงกันดิน 
ตามแบบท่ี
ก าหนด 

ลดพังทลายชอง
ดินริมตลิ่งและน้ า
ท่วมขังบ้านเรือน 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7              
บริเวณบ้านนายจลอง 
เหมือนถนอม ถึงสุดถนน  

เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรไปมา 
ได้สะดวก 
และปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร 

1,000,000 - - - - สะพาน คสล.   
ตามแบบ 
ท่ีก าหนด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 
ไปมา 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7
บริเวณคลองบางยี่พระ                    
ซอยเทพมงคลชัย  

เพื่อให้การสัญจร 
ไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร 

1,000,000 - - - - สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ตามแบบท่ีก าหนด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7        
ข้ามล ารางซอยบ้านนาย
นิพนธ ์สังข์ทองงาม  

เพื่อปรับปรุง
สะพานข้ามล า
รางเดิมให้มีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 300.00 
เมตร 
จ านวน 5 แห่ง 

- 1,000,000 - - - สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ตามแบบท่ีก าหนด 

ประชาชนมี 
เส้นทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และรวดเร็ว 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุง 
ศาลาอเนกประสงค์  
หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุงศาลา
ให้ประชาชนได้มี
สถานท่ีจัดกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

ศาลา 
ไฟฟ้าแสงสว่าง 

- - 500,000 - - ศาลาตามแบบ 
ที่ก าหนด 

ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีจัด
กิจกรรม พร้อม
ใช้งาน 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬาสาธารณะ หมู่ที่ 7
บริเวณโรงเรียนวัดบางขุด  

เพื่อปรับปรุงสนาม
กีฬาเดิมให้ดีขึ้นเป็น
สถานท่ีเล่นกีฬาของ
หมู่บ้าน 

สนามกีฬา - - 100,000 - - สนามกีฬาตาม
แบบท่ีก าหนด 

เด็ก เยาวชนมี
สถานท่ีในการ
เล่นกีฬาและจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
หมู่ที่ 7 เริ่มจากประตู
ระบายน้ าคลองบางยี่พระ
ถึงถังน้ าบาดาล บ้านนาย 
สืบศักดิ์ สาธร  

เพื่อใหป้ระชาชน 
มีเส้นทางสญัจร 
ไปมาที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,300.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีรวม 
ไม่น้อยกว่า 
5,200.00 เมตร 

- - 3,500,000 - - ถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต
ตามแบบ 
ที่ก าหนด  

ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร 
ไปมาที่สะดวก
และรวดเร็ว 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 
 

โครงการก่อสร้างสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก               
หมู่ที่ 7 ข้ามคลอง              
บางยี่พระ ซอยเทพมงคล 
บริเวณบา้นนายชอบ  
พันธุ์ใจธรรม 

เพื่อใหป้ระชาชน 
มีเส้นทางสญัจร 
ไปมาที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 18.00 เมตร 

- 2,000,000 - - - สะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ             
ที่ก าหนด 
 

ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
ไปมาที่สะดวก
และรวดเร็ว 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

18 
 

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

บ่อบาดาล 
เส้นผา่ศูนย์กลาง  
4.00 - 6.00 น้ิว  
ความลึก 180.00 -
200.00 ม. 

- - - 900,000 - ระบบบ่อ
บาดาลตาม
แบบท่ีก าหนด 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บริเวณ
ถังน้ าบาดาลโรงเรียนวดั
บางขุดถึงสะพานข้าม
คลองบางยี่พระ  

เพื่อขยายท่อประปา
ให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ท่อขนาด 2 น้ิว 
ยาว  530.00 
เมตร 

- - 350,000 - - ตามแบบท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 
 

โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บริเวณบ้าน
นายสุดใจ ครุฑธา              
ถึงชายทะเล  

เพื่อขยายท่อประปาให้
ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 

ท่อขนาด 2 น้ิว 
ยาว  500.00 เมตร 

- - 350,000 - - ตามแบบท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

21 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ท่ี 8  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง 

บ่อบาดาล               
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 น้ิว  ลึก 180 เมตร 

- - - 850,000 - บ่อบาดาล 
ตามแบบท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงทางเท้า 
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ท่ี 8 จาก
ถนนสายยายทิมถึงบ้าน น.ส.
กาญจนา ครุฑสาคร 

เพื่อปรับปรุงทางเท้า
พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างให้
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีรวม 
ไม่น้อยกว่า 330.00  
ตารางเมตร 

250,000 - - - - ทางเท้า
และไฟฟ้า
ส่องสว่าง
ตามแบบท่ี
ก าหนด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวาง  
ท่อระบายน้ า  
หมู่ท่ี 8 ถนนศาลหลักเมือง 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
เส้นทางเดิมให้มีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาสะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
800 เมตรหรือมีพื้นท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 
3,200.00 ตร.ม. 

- 6,000,000 - - - ตามแบบท่ี
ก าหนด 

ประชาชน 
มีเส้นทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และรวดเร็ว 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 

 
111 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพฒันาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ หมู่ท่ี 8 

เพื่อส่องสว่างถนน
สาธารณะ เพิ่มความ
ปลอดภัยให้ประชาชนท่ี
สัญจร ไปมา 

1. ติดตั้งโคมไฟ 
แสงจันทร์ เสากิ่ง 
พร้อมอุปกรณ์ 
2. ขยายไฟฟ้า 
แสงสว่างสาธารณะ 

  300,000   ระบบไฟฟ้า
และเสาไฟฟ้า
ตามแบบท่ี
ก าหนด 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไปมา 
ได้สะดวก  มีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สิน 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

25 โครงการขุดเจาะ         
บ่อบาดาล หมู่ท่ี 9  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง 

บ่อบาดาลเส้นผ่า               
ศูนย์กลาง 4.00 -
6.00น้ิว ลึก 180 - 
200.00 เมตร 

- - 900,000 - - บ่อบาดาล 
ตามแบบท่ี
ก าหนด 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างสะพาน
ทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 9 (ต่อจาก
ของเดิม) จากบ้านนายรุณ 
กิจเจริญ  ถึงชายฝั่งทะเล 

เพื่อเป็นเส้นทางเช่ือมต่อ
สะพานศึกษาธรรมชาติ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

- 300,000 - - - สะพาน
ทางเดินเท้า
คอนกรีต 
ตามแบบท่ี
ก าหนด 

มีแหล่งท่องเท่ียว  
และเศรษฐกิจ
สามารถสร้างงาน
สร้างรายได้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพฒันาชุมชน  

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างสะพาน
ทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้าน              
นายสมนึก ขนุนทองถึง
ชายฝั่งทะเล 

เพื่อเป็นเส้นทาง
เช่ือมต่อสะพานศึกษา
ธรรมชาติ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและพกัผ่อน
หย่อนใจ  

กว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 25.00 เมตร 

- 200,000 - - - สะพาน
ทางเดินเท้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
ที่ก าหนด 

มีแหล่งท่องเที่ยว  
และเศรษฐกิจ
สามารถสร้างงาน
สร้างรายได้แก่
ประชาชนในพื้นที ่

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างสะพาน
ทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 (ต่อจาก
ของเดิม) จากบ้านนายเกรียง 
เหรียญรวมชัยถึงชายฝั่งทะเล 

เพื่อเป็นเส้นทาง
เชื่อมต่อสะพานศึกษา
ธรรมชาติ เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวและพักผ่อน
หย่อนใจ  

กว้าง 2.00 เมตร  
ยาว 140.00 
เมตร  
 

- 800,000 - - - สะพาน
ทางเดินเท้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบ
ที่ก าหนด 

มีแหล่งท่องเที่ยว  
และเศรษฐกิจ
สามารถสร้างงาน
สร้างรายได้แก่
ประชาชนในพื้นที ่

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

29 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ที่ 9 
บริเวณแยกบางหัวนอน ถนน
ทางหลวงชนบท สค 2020 
(บ้านบ่อ -กระซ้าขาว) ถึงสุด
เขตหมู่ที่ 9 

เพ่ือส่องสว่างถนน
สาธารณะ เพ่ิมความ
ปลอดภัยให้ประชาชน
ที่สัญจรไปมา 

1. ติดตั้งโคมไฟ 
แสงจันทร์ เสากิ่ง 
พร้อมอุปกรณ์ 
2. ขยายไฟฟ้า 
แสงสว่าง
สาธารณะ 

- 300,000 - - - ระบบไฟฟ้า
และเสาไฟฟ้า
ตามแบบที่
ก าหนด 

ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจร 
ไปมาได้สะดวก   
มีความปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพย์สิน 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

รวม 29 โครงการ - - 6,870,000  15,700,000 6,000,000 1,750,000 0 - - - - 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองนา่อยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา  

หมายเหตุ แบบ ผ.02/1 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชนมาด าเนินการ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             จะน าโครงการใน แบบ ผ.02/1 ไปจดัท างบประมาณรายจ่าย สามารถด าเนินการได้ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างขยาย
เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า    
แรงต่ า 3 เฟส 4 สาย 
และระบบไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ท่ี 8              
จากบ้านนายสดุใจ 
ครุฑธา ถึงชายทะเล  
(อุดหนุนการไฟฟ้า                
ส่วนภูมภิาคจังหวัด
สมุทรสาคร 2                   
(บ้านแพ้ว)) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
พร้อมท้ังส่องสว่าง
ถนนสาธารณะ    
เพิ่มความปลอดภยั
ให้ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมา 

ระยะทาง 
1,600.00 เมตร 

1,000,000 - - - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และส่องสว่างอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง                
ตามแบบท่ีก าหนด 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึงพร้อมท้ังส่อง
สว่างถนนสาธารณะ 
เพิ่มความปลอดภยัให้
ประชาชนท่ีสัญจรไป
มา ลดปญัหา
อาชญากรรม 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - 1,000,000 - - - - - - - - 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน.  

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพฒันาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร 
      - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 

 

หมายเหตุ แบบ ผ.02/1 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชนมาด าเนินการ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             จะน าโครงการใน แบบ ผ.02/1 ไปจดัท างบประมาณรายจ่าย สามารถด าเนินการได้ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง 
เสียงตามสายหรือ 
หอกระจายข่าว  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

เสียงตามสายหรือ 
หอกระจายข่าว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร 
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและ
ทั่วถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ส านักปลดัฯ 

2 โครงการปรับปรุง 
เสียงตามสายหรือ 
หอกระจายข่าว  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

เสียงตามสายหรือ 
หอกระจายข่าว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร 
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและ
ทั่วถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพฒันาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร        
      - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง 
เสียงตามสายหรือ 
หอกระจายข่าว  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างรวดเร็วและ
ท่ัวถึง 

เสียงตามสายหรือ
หอกระจายข่าว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง 
เสียงตามสายหรือ 
หอกระจายข่าว  
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างรวดเร็วและ
ท่ัวถึง 

เสียงตามสายหรือ
หอกระจายข่าว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง 

ประชาคม 
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุง 
เสียงตามสายหรือ 
หอกระจายข่าว  
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างรวดเร็วและ
ท่ัวถึง 

เสียงตามสายหรือ
หอกระจายข่าว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

ส านักปลัดฯ 

6 โครงการปรับปรุง
เสียงตามสายหรือ
หอกระจายข่าว  
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างรวดเร็วและ
ท่ัวถึง 

เสียงตามสายหรือ
หอกระจายข่าว 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร        
      - แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้ง 
เสียงตามสายหรือ 
หอกระจายข่าว  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
รับรู้ข้อมลูข่าวสาร
อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง 

เสียงตามสายหรือ
หอกระจายข่าว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร 
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ประชาคม 
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

8 โครงการติดตั้ง 
เสียงตามสายหรือ 
หอกระจายข่าว  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
รับรู้ข้อมลูข่าวสาร
อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง 

เสียงตามสายหรือ
หอกระจายข่าว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร 
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ประชาคม 
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุง 
เสียงตามสายหรือ 
หอกระจายข่าว  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
รับรู้ข้อมลูข่าวสาร
อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง 

เสียงตามสายหรือ
หอกระจายข่าว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารเพิม่
มากขึ้น 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

ส านักปลดัฯ 

รวม 9 โครงการ - - 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 - - - - 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพฒันาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข 
      - แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

หมายเหตุ แบบ ผ.02/1 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชนมาด าเนินการ  
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน แบบ ผ.02/1 ไปจัดท างบประมาณรายจ่าย สามารถด าเนินการได้ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 1 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบ้านบ่อ  
หมู่ท่ี 1 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกิจกรรม 
ท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบล 
บ้านบ่อ หมู่ท่ี 1  
มีสุขภาพดีขึ้น 

ประชาคมหมู่บ้าน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 2 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบ้านบ่อ  
หมู่ท่ี 2 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกิจกรรม 
ท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบล 
บ้านบ่อ หมู่ท่ี 2  
มีสุขภาพดีขึ้น 

ประชาคมหมู่บ้าน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบ้านบ่อ  
หมู่ท่ี 3 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกิจกรรม 
ท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบล 
บ้านบ่อ หมู่ท่ี 3  
มีสุขภาพดีขึ้น 

ประชาคมหมู่บ้าน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 4 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบ้านบ่อ  
หมู่ท่ี 4 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกิจกรรม 
ท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบล 
บ้านบ่อ หมู่ท่ี 4  
มีสุขภาพดีขึ้น 

ประชาคมหมู่บ้าน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข 
      - แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 5 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบ้านบ่อ  
หมู่ท่ี 5 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกิจกรรม 
ท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบ้านบ่อ  
หมู่ท่ี 5  
มีสุขภาพดีขึ้น 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

6 โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 6 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบ้านบ่อ  
หมู่ท่ี 6 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกิจกรรม 
ท่ีด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบ้านบ่อ  
หมู่ท่ี 6  
มีสุขภาพดีขึ้น 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

7 โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 7 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบ้านบ่อ  
หมู่ท่ี 7 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกิจกรรม 
ท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบ้านบ่อ  
หมู่ท่ี 7  
มีสุขภาพดีขึ้น 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

8 โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ท่ี 8 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบ้านบ่อ  
หมู่ท่ี 8 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกิจกรรม 
ท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบ้านบ่อ  
หมู่ท่ี 8  
มีสุขภาพดีขึ้น 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข 
      - แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการ
พระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 9 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านบ่อ  
หมู่ที่ 9 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 
บ้านบ่อ  
หมู่ที่ 9  
มีสุขภาพดีขึ้น 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 9 โครงการ - - 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 - - - - 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพฒันาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม.. 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       - แผนงานเคหะและชุมชน งานบ้าบัดน ้าเสีย   

หมายเหตุ แบบ ผ.02/1 เป็นแบบส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น้ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชนมาด้าเนินการ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             จะน้าโครงการใน แบบ ผ.02/1 ไปจดัท้างบประมาณรายจ่าย สามารถดา้เนินการได้ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกท่อระบายน ้า
รางยู หมู่ที่ 1  บริเวณลาน
อเนกประสงค์  

เพื่อแก้ปัญหาการ
ระบายน ้าออก 
ไม่สะดวก น ้าท่วมขัง 

ความยาว 
ไม่น้อยกวา่ 
140.00 เมตร 

- 50,000 - - - น ้าไหลผ่านท่อ
ระบายน ้าได้
สะดวกและ
รวดเร็วขึ น 

สามารถระบายน ้า
และลดปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองชา่ง 

2 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
เริ่มจากบริเวณถนน                    
สายบ้านบ่อ–กระซ้าขาว สค 
2020ถึงริมคลองบางนางนอน
สองฝั่งถนน 

เพื่อระบายน ้าและ 
ลดปัญหาน ้าท่วมขัง 

เส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.60 เมตร  
ความยาวรวม 
182.00 เมตร 

850,000 - - - - ก่อสร้าง                 
ท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบที่
ก้าหนด 

สามารถระบายน ้า
และลดปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองชา่ง 

3 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า 
บริเวณคลองบางยี่สอ               
หมู่บ้านมารวย หมู่ที่ 2 

เพื่อใหท้างน ้าไหล
สะดวก การป้องกัน
ท่อน ้าอุดตัน  

ขนาด 1.00 เมตร 
ยาว 7.00 เมตร 
จ้านวน 2 แถว 

- 200,000 - - - ท่อระบายน ้า
ตามแบบที่
ก้าหนด 

สามารถระบายน ้า
และลดปัญหาน ้า
ท่วมขัง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองชา่ง 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการอนรุักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - แผนงานเคหะและชุมชน งานบ้าบัดน ้าเสีย   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกท่อ
ระบายน ้าสาธารณะ
ประโยชน์  หมู่ที่ 2  
บริเวณ ถนน 
สายบ้านบ่อ – 
กระซ้าขาว 

เพื่อเป็นการ
ป้องกันคู คลอง 
ทางระบายน ้า 
อุดตัน ตื นเขิน
ป้องกันน ้าทว่มขัง
ช่วงหน้าฝนหรือ
น ้าทะเลหนุน 

ระยะทาง  
2,200 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 น ้าไหลผ่าน
ท่อระบายน ้า
ได้สะดวก
และรวดเร็ว
ขึ น 

สามารถปอ้งกันน ้าท่วม
และลดปัญหาน ้า 
ท่วมขัง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองชา่ง 

5 โครงการกอ่สร้าง 
ท่อระบายน ้า  
หมู่ที่ 3 ริมถนนจาก
สะพานคลองหลวง 
ถึงหน้าบริเวณวัด
ใหญ่บ้านบ่อ  

เพื่อลดปญัหา 
น ้าท่วมผวิจราจร 
และป้องกัน  
การเกิดอุบัติเหตุ 

ท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  
0.60 เมตร  
ยาว 120.00 
เมตร 

700,000 - - - - ท่อระบายน ้า                   
ตามแบบที่
ก้าหนด 

การระบายน ้ามี
ประสิทธิภาพป้องกัน
อุบัติเหตุอันเกิดจากน ้า
ท่วมขังถนนผิวจราจร 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองชา่ง 

รวม 5 โครงการ - - 1,650,000 350,000 100,000 100,000 100,000 - - - - 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพฒันาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - แผนงานการเกษตร  งานสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ  

หมายเหตุ แบบ ผ.02/1 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชนมาด าเนินการ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             จะน าโครงการใน แบบ ผ.02/1 ไปจดัท างบประมาณรายจ่าย สามารถด าเนินการได้ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกแพรก
สาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่ 1 บริเวณบ้าน
นายวิบูลย์ ปวงกิจจา 
ถึงเขตพื้นท่ีหมู่ที่ 4 

เพื่อระบายน้ าและ 
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

กว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 น้ าในคลอง               
มีการระบาย
ได้ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกคลอง
บางนางนอน หมู่ที่ 1 
ถึงหมู่ที่ 9 
 

เพื่อเป็นการ
แก้ปัญหาน้ าท่วม
และภยัแล้ง 

กว้าง 7.00 เมตร 
ยาว  6,100 เมตร 

- 150,000 - - - น้ าในคลอง               
มีการระบาย
ได้ดีขึ้น 

สามารถ 
ระบายน้ า และ
ปรับทัศนีย์ภาพ
คลองให้ดีขึ้น 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอก 
คลองย่านซื่อ  
หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและ
ปัญหาภัยแล้ง 

กว้าง 7.00 เมตร 
ยาว  1,000 เมตร 
 

- - - - 150,000 น้ าในคลอง               
มีการระบาย
ได้ดีขึ้น 

สามารถ 
ระบายน้ า และ
ปรับทัศนีย์ภาพ
คลองให้ดีขึ้น 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพฒันาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       - แผนงานการเกษตร งานสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก าจดั
วัชพืชคลองบางยี่สอ 
และร่องระบายน้ า
ธรรมชาติ หมู่ที่ 2 
ถึงหมู่ที่ 3                    
เริ่มจากปากคลอง
ย่านซื่อ แนวเขต
พระราม 2 ถึง
หมู่บ้านแสนสุข 3,4                

เพื่อก าจัด
ผักตบชวาและ
พืชน้ าท่ีเป็น
ปัญหาต่อ
คุณภาพน้ า 
ท าให้น้ าไหล
ได้อย่าง
รวดเร็ว 

กว้างเฉลี่ย 2.00 ม. 
ยาว 1,230 เมตร 
ขุดลึกเฉลี่ย 0.05 
เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
922.00 ลูกบาศก์
เมตร 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 คุณภาพน้ า 
ในล าคลอง 
ดีขึ้น 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้ า
และเตรียมความ
พร้อมป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
อุทกภัย 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอก 
แพรกสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ า
และลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ขุดลอกแพรก
สาธารณะในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 3 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 น้ าในคลอง               
มีการระบายได้ดี
ขึ้น 

สามารถ 
ระบายน้ าและ
ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอก 
คลองบางขุด  
หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 7 
และหมู่ที่ 8 

เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและ
ปัญหาภัยแล้ง 

ระยะทางประมาณ 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 4,500.00 
เมตร 

- - - - 200,000 น้ าในคลอง               
มีการระบายได้ดี
ขึ้น 

สามารถ 
ระบายน้ า และ
ปรับทัศนีย์ภาพ
คลองให้ดีขึ้น 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอก 
คลองบางยี่พระ  
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 

เพื่อเป็นการ
แก้ไขปญัหา
น้ าท่วมและ
ปัญหาภัยแล้ง 

ระยะทางประมาณ 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 4,500.00 
เมตร 

    200,000 น้ าในคลอง               
มีการระบายได้ดี
ขึ้น 

สามารถ 
ระบายน้ า และ
ปรับทัศนีย์ภาพ
คลองให้ดีขึ้น 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอก 
คลองบางยี่พาด  
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 

เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและ
ปัญหาภัยแล้ง 

กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 4,500.00 
เมตร 

- - - 200,000 - น้ าในคลอง               
มีการระบายได้ดี
ขึ้น 

สามารถ 
ระบายน้ า และ
ปรับทัศนีย์ภาพ
คลองให้ดีขึ้น 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       - แผนงานการเกษตร งานสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการขุดลอก 
แพรกสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 5
บริเวณหอถังบ้าน
นายวิมล ครุฑธา  

เพื่อระบายน้ า
และลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ระยะทาง 500.00 
เมตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 น้ าในคลอง               
มีการระบายได้ดี
ขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าและลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองชา่ง 

10 โครงการขุดลอก
แพรกสาธารณะ
ประโยชน์ เริ่มจาก
คลองล าเจียกถึง
คลองสุนัขหอน  
หมู่ที่ 6 

เพื่อระบายน้ า 
และลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

กว้าง 2.00 เมตร  
ยาว 330.00 เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 น้ าในคลอง               
มีการระบายได้ดี
ขึ้น 

สามารถ 
ระบายน้ าและลด
ปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองชา่ง 

11 โครงการจ้างเหมา
ก าจัดวัชพืชและ             
สิ่งกีดกวางทางน้ า               
หมู่ที่ 9                 
จากบ้านนายเสนาะ   
โพธิ์ร่มไทร ถึงคลอง
บางนางนอน 

เพื่อเป็นการ
ระบายน้ าและ
แกไ้ขปญัหาน้ า
ท่วมขัง 

ระยะทางประมาณ
ประมาณ                   
500 - 700 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 น้ าในคลอง               
มีการระบายได้ดี
ขึ้น 

สิ่งกีดขวางทาง
น้ าได้รับการ
แกไ้ข สามารถ 
ระบายน้ าได้ดี
คุณภาพน้ าดขีึ้น  
 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองชา่ง 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการอนรุักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       - แผนงานการเกษตร งานสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอก
ร่องน้ าทางเดินเรือ 
และปากคลอง
สาธารณะประโยชน์ 
พร้อมปักเสาไม้ไผ่
โคนซอน าร่อง 
ทางเดินเรือ  
หมู่ท่ี 9 

-เพื่อเป็นการ 
ขุดลอกบ ารุงรักษา
ร่องน้ า 
และการระบายน้ า
ให้ดีขึ้น สร้างความ
ปลอดภัยในการ
เดินเรือผ่านร่องน้ า
ให้กับชาวบ้านท่ี
ประกอบการอาชีพ
เรือประมง 
 
 

บริเวณปากคลองบางนางนอน
ออกไปในทะเล  
ร่องน้ ากว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 875 ลูกบาศก์เมตร และ
ปากคลองสาธารณะประโยชน์
ออกไปในทะเล ร่องน้ ากว้าง 
4.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  
หรือมีปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกว่า 875 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปักเสาไม้ไผ่ 
โคนซอ ยาว 8.00 เมตร 
จ านวน 100 ต้น 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร่องน้ าทาง
เดินเรือ
และการ
ระบายน้ าดี
ขึ้น 

บ ารุงรักษา
ร่องน้ า 
และการ
ระบายน้ าให้
ดีขึ้น สร้าง
ความ
ปลอดภัยใน
การเดินเรือ
ผ่านร่องน้ า
ให้กับ
ชาวบ้าน             
ท่ีประกอบ 
การอาชีพ
เรือประมง 
 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

กองชา่ง 

รวม 12 โครงการ - - 1,190,000 1,340,000 1,190,000 1,390,000 1,740,000 - - - - 

แบบ ผ.02/1 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพฒันาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้                                                                                                                                                      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      - แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หมายเหตุ แบบ ผ.02/1 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชนมาด าเนินการ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             จะน าโครงการใน แบบ ผ.02/1 ไปจดัท างบประมาณรายจ่าย สามารถด าเนินการได้ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
และตดิตั้งกล้อง
วงจรปิด  
หมู่ที่ 1 

เพื่อความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
ของประชาชนและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การท างานของ
เจ้าหน้าท่ี 

ระบบกล้องวงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ 

- - 500,000 - - -กล้องวงจรปิด 
ที่ติดตั้ง 
-มีการรักษา
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

ส านักปลดัฯ 

2 
 
 

โครงการปรับปรุง
และตดิตั้งกล้อง
วงจรปิด หมู่ที่ 2 

เพื่อความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
ของประชาชนและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การท างานของ
เจ้าหน้าท่ี 

ระบบกล้องวงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ 

-  1,000,000 - - กล้องวงจรปิด  
ที่ติดตั้ง 
-มีการรักษา
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

ส านักปลดัฯ 

แบบ ผ.02/1 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      - แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด หมู่ที่ 4 
บริเวณสามแยก       
ซอยจรูญทองย้อย             
ซอยเปี่ยมสุข และ             
ซอยร้านต าชายตลิ่ง 
 
  

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
ของประชาชน              
และส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพ               
การท างานของ
เจ้าหน้าท่ี 

ระบบกล้อง
วงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ ์

- - 500,000 - - -กล้องวงจรปิด 
ที่ติดตั้ง 
-มีการรักษา
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

ส านักปลดัฯ 

4 โครงการปรับปรุงและ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ              
หมู่ที่ 5 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
ของประชาชน              
และส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพ               
การท างานของ
เจ้าหน้าท่ี 

ระบบกล้อง
วงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ ์

400,000 - - - - -กล้องวงจรปิด 
ที่ติดตั้ง 
-มีการรักษา
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

ส านักปลดัฯ 

แบบ ผ.02/1 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
      - แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้ง  
กล้องวงจรปิด  
หมู่ที่ 6  บริเวณ
ซอยสุขส าราญ                
ถึงโคกล าเจียก 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชนและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ี 

ระบบกล้อง 
วงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ ์

500,000 - - - - -กล้องวงจรปิด  
ที่ติดตั้ง 
-มีการรักษา
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

ส านักปลดัฯ 

6 โครงการติดตั้ง  
กล้องวงจรปิด  
หมู่ที่ 6  บริเวณ
ซอยผู้ใหญส่ าเริง 
 
 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชนและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ี 

ระบบกล้อง 
วงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ ์

- 500,000 - - - -กล้องวงจรปิด  
ที่ติดตั้ง 
-มีการรักษา
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาคม
หมู่บ้าน 

ส านักปลดัฯ 

แบบ ผ.02/1 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
      - แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง
และติดตั้งกลอ้ง 
วงจรปิด หมู่ที่ 7 
บริเวณถนนแยกหน้า
วัดบางขุด ,ทางเขา้
โรงเรียนวัด-บางขุด, 
ซอยบางยี่พระ และ 
ซอยเทพมงคลชัย 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน 
ของประชาชน 
และส่งเสริม
ประสิทธิภาพ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที ่

ระบบกล้อง
วงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ 

400,000 - - - - -กล้องวงจรปิด                
ที่ติดตั้ง 
-มีการรักษาความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ประชาชน                 
มีความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ส านักปลัดฯ 

8 โครงการปรับปรุง
และติดตั้งกลอ้ง 
วงจรปิด หมู่ที่ 8 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน 
ของประชาชน 
และส่งเสริม
ประสิทธิภาพ 
การท างานของ
เจ้าหน้าที ่

ระบบกล้อง
วงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ 

- 400,000 - - - -กล้องวงจรปิด                
ที่ติดตั้ง 
-มีการรักษาความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ประชาชน    มี
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ส านักปลัดฯ 

แบบ ผ.02/1 



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ด้านพฒันาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
      - แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด หมู่ที่ 9 
บริเวณวดักระซ้าขาว 
ถึงสุดเขตพื้นที่หมู่ท่ี 9                      
(บ้านนายฮ้วน ส าราญ) 

เพื่อความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตทรัพย์สิน 
ของประชาชน
และส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพ
การท างานของ
เจ้าหน้าท่ี 

ระบบกล้อง              
วงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ ์

500,000 - - - - -กล้องวงจรปิด 
ที่ติดตั้ง 
-มีการรักษา
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาคม
หมู่บ้าน  

ส านักปลดัฯ 

รวม  9 โครงการ - - 1,300,000 900,000 2,000,000 - - - - - - 

แบบ ผ.02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 132 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

 
หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02/2 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. ,เทศบาล และเมืองพัทยาเสนอขอประสานโครงการกบัองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานอ่ืน  
       และลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. ให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอประชุมพร้อมกลัน่กรอง แล้วจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการจาก ผ.02/2 
             3. ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ เป็นผู้มีหน้าที่จดัส่งโครงการพัฒนาท่ีขอประสาน โดยใช้เลขหนังสอืของหน่วยงานของประธานฯ 
  4. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ (จัดท างบประมาณ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ แบบ ผ.02 แบบ ผ.02/2 โดยไม่ต้องแก้ไขแบบท่ีใช้ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีจ่ะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมคลอง
สุนัขหอน บริเวณ 
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 
เริ่มตั้งแต่ปากคลอง 
บางยี่พาดถึง 
รีสอร์ทเรือนชายน้ า  
(ระยะที่ 1) 

เพื่อเป็นแนว
ป้องกันการกัด
เซาะรมิคลอง 
สุนัขหอน หมู่ที่ 4 
และหมู่ที่ 5 

ระยะทาง 1.000
กิโลเมตร 

220,000,000 - - - - เขื่อนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก                
ตามแบบท่ีก าหนด 

ป้องกันการกัด
เซาะดินริมตลิ่ง 
พังทลายและ                      
ลดผลกระทบจาก
น้ าท่วมที่อยู่อาศัย
ของประชาชนตาม
แนวริมคลอง 

โยธาธิการและ                
ผังเมือง  

จ.สมุทรสาคร 

แบบ ผ.02/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 133 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีจ่ะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมคลองสนุัขหอน บรเิวณ 
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 เริ่มตั้งแต่
รีสอร์ทเรือนชายน้ า ถึงปาก
คลองบางนางนอน  
(ระยะที่ 2) 

เพื่อเป็นแนว
ป้องกัน 
การกัดเซาะ 
ริมคลอง 
สุนัขหอน  
หมู่ที่ 1 
และหมู่ที่ 4 

ระยะทาง 0.840 
กิโลเมตร 

- 184,000,000 - - - เขื่อนคอนกรีต
เสรมิหล็ก             
ตามแบบท่ี
ก าหนด 

ป้องกันการกัด
เซาะดินริมตลิ่ง 
พังทลายและ                      
ลดผลกระทบจาก
น้ าท่วมทีอ่ยู่อาศัย
ของประชาชนตาม
แนวริมคลอง 

โยธาธิการและ                
ผังเมือง  

จ.สมุทรสาคร 

3 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 2 
บริเวณศาลพ่อเขาตกถึง 
วัดใต้บ้านบ่อ 

เพื่อให้การ
สัญจรไปมา 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพาน 
คสล.ขนาดกว้าง 
7.00 เมตร 
ระยะทาง 
120.00 เมตร 
พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 

- - 35,000,000 
 

- - สะพานคอนกรตี
เสรมิเหล็ก              
ตามแบบท่ี
ก าหนด 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการใช้ถนน 

-โยธาธิการ
และ                
ผังเมือง  
จ.สมุทรสาคร 
-องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด(อบจ.)
สมุทรสาคร 

แบบ ผ.02/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 134 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีจ่ะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ประตรูะบายน้ า  
หมู่ที่ 2 บริเวณ 
ปากคลองบางยี่สอ 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม 
ในพื้นที่และจัดการ
น้ าไดส้ะดวก 

ประตรูะบายน้ า - 2,000,000 - - - ประตู
ระบายน้ า
ตามแบบท่ี
ก าหนด 

สามารถ 
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

โครงการ
ชลประทาน  
จ.สมุทรสาคร 

5 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง 
ริมคลองสุนัขหอน  
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกัน 
การกัดเซาะและ
ป้องกันตลิ่งพัง 

ความยาว 600.00 
เมตร 

- - 132,000,000 - - เขื่อน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก               
ตามแบบ 
ที่ก าหนด 

ป้องกันการกัดเซาะ ดิน
ริมตลิ่ง พังทลายและ
ผลกระทบจากน้ าทว่ม
ที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนแนวริมคลอง 

โยธาธิการและ
ผังเมือง 

จ.สมุทรสาคร 

6 โครงการปรับปรุง 
ถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กเริม่จาก
บริเวณคู่ขนานถนน
พระราม 2 หมู่ที่ 2
ถึงวัดใหญ่บ้านบ่อ  
หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
การคมนาคม 
ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กว้าง 12.00 เมตร  
ยาว 1,200.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 
14,400.00 
ตารางเมตร 

- - - - 7,200,000 ถนน
คอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  
ตามแบบ 
ที่ก าหนด 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวกรวดเร็ว
และความปลอดภัย 
ในการสัญจร 

ทางหลวง
ชนบท 

จ.สมุทรสาคร 

แบบ ผ.02/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 135 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีจ่ะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรตี
เสรมิเหล็ก                 
ข้ามคลองหลวง  
หมู่ที่ 3 

 

เพื่อให้มีเส้นทาง 
การคมนาคม 
ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ 
ความปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กว้าง 8.00 เมตร  
ยาว 40.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีรวม 
ไม่น้อยกว่า 
320.00  
ตารางเมตร 

 

- - 3,500,000 - - สะพานคอนกรตี
เสรมิเหล็ก  
ตามแบบ                 
ที่ก าหนด 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

-โยธาธิการและ 
ผังเมือง 
จ.สมุทรสาคร 
-ส านักงานจังหวัด
สมุทรสาคร 

8 โครงการก่อสร้าง 
สะพานเฉลิม 
พระเกียรติฯ  
(สมเดจ็ย่า)  
หมู่ที่ 5 เช่ือมต่อ  
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้มีเส้นทาง
การคมนาคม 
ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ 
ความปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 100.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีรวม 
ไม่น้อยกว่า 
600.00  
ตารางเมตร 

- - - 18,000,000 - สะพานข้าม
คลองสุนัขหอน  
ตามแบบท่ี
ก าหนด 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก
รวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด    

(อบจ.) 
สมุทรสาคร 

แบบ ผ.02/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 136 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีจ่ะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ประตรูะบายน้ า 
คลองบางยี่พระ 
(ด้านทางรถไฟ)  
หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีประตูส าหรับ 
การระบายน้ า 

ประตรูะบายน้ า
อาคารคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
ประมาณ 4-6 เมตร 

- 36,000,000 - - - ประตรูะบายน้ า 
ตามแบบท่ีก าหนด 

ประชาชน 
มีประตูส าหรับ 
การระบายน้ า 

โครงการ
ชลประทาน 

จ.สมุทรสาคร 

10 โครงการก่อสร้าง 
เขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมคลองสุนัขหอน 
บริเวณ หมู่ที่ 6 
เริ่มตั้งแต่รสีอร์ท
ตะวันนาถึง 
ปรางค์ริเวอรไ์ซด ์

เพื่อให้เป็นแนว
ป้องกันการกัดเซาะ
ตลิ่งที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน 
 

ยาว 270.00 เมตร 6,500,000 - - - - เขื่อนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก                 
ตามแบบท่ีก าหนด 

ป้องกันการกัด
เซาะดินริมตลิ่ง 
พังทลายและ                      
ลดผลกระทบจาก
น้ าท่วมทีอ่ยู่อาศัย
ของประชาชนตาม
แนวริมคลอง 

โยธาธิการและ                
ผังเมือง  

จ.สมุทรสาคร 

แบบ ผ.02/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 137 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีจ่ะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต หมู่ที่ 7               
ถนนสายบางขุด-ชายทะเล                  
เริ่มจากถนนสายบางขุด-ชายทะเล 
(เดิม) ถึงถนนทางหลวงชนบท   
สค 2020   
 

เพื่อให้มีเส้นทาง 
การคมนาคม 
ให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสญัจร 

กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 2,280.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ี 
ไม่น้อยกว่า 
13,680.00  
ตารางเมตร 

10,978,000 - - - - ถนนแอส
ฟัลทต์ิก 
คอนกรีต  
ตามแบบ               
ที่ก าหนด 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย
ในการสัญจร 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด    
(อบจ.) 

สมุทรสาคร  

12 โครงการก่อสร้างเขื่อนหินท้ิงใหญ่
บริเวณชายทะเล หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 
และหมู่ที่ 9 

เพื่อป้องกันน้ าทะเลกัด
เซาะชายฝั่ง และป้องกัน
ไม่ให้น้ าทะเลเข้ามา 
ในพื้นที่ 

ยาว 3,000.00 
เมตร 

- 22,000,000 - - - เขื่อนหิน                  
ตามแบบท่ี
ก าหนด 

แนวชายฝั่ง
ไม่ได้รับความ
เสียหายจาก
ปัญหา 
น้ าทะเล              
กัดเซาะ 

- สนง.จว.สค 
- ทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่งท่ี 8 

แบบ ผ.02/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 138 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีจ่ะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
ประตูน้ า หมู่ที่ 8 
บริเวณปากคลอง 
บางยี่พาด 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมในพ้ืนท่ีและ
การบริหาร
จัดการน้ า 
ได้สะดวก 

ประตรูะบายน้ า - - 2,000,000 - - ประตรูะบาย
น้ าตามแบบท่ี
ก าหนด 

การบริหารจัดการน้ าดี
ขึ้นลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพื้นที่ 

โครงการ
ชลประทาน              
จ.สมุทรสาคร 

 

14 โครงการก่อสร้าง
ประตูน้ าคลอง 
บางขุด หมู่ที่ 8 
 

เพี่อป้องกันน้ า
ท่วมในพ้ืนท่ีและ
จัดการน้ าได้
สะดวก 

ประตรูะบายน้ า - 3,000,000 - - - ประตรูะบาย
น้ าตามแบบท่ี
ก าหนด 

การบริหารจัดการน้ าดี
ขึ้นลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพื้นที่ 

โครงการ
ชลประทาน              
จ.สมุทรสาคร 

 
15 โครงการก่อสร้างเขื่อน

คอนกรีต 
เสรมิเหล็ก บริเวณ 
วัดกระซ้าขาว - 
ซอยหมู่บ้านจดัสรร
ชายทะเล หมู่ที่ 9 

เพื่อให้เป็นแนว
ป้องกันการกัด
เซาะตลิ่งที่อยู่
อาศัยของ
ประชาชน 

ยาว 750.00 
เมตร 

- - - 17,500,000 - เขื่อนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
ตามแบบท่ี
ก าหนด 

ป้องกันการพังทลายของ
ดิน และบรรเทาปญัหา
ระดับน้ าท่วมบา้นพัก
อาศัยของประชาชนแนว
ชายฝั่ง 

-โยธาธิการและ
ผังเมือง 
จ.สมุทรสาคร 
-ส านักงาน
จังหวัด
สมุทรสาคร 

แบบ ผ.02/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 139 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีข่อประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุง 
หินท้ิงใหญ่  
บริเวณแนวชายฝั่งทะเล  
หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุงแนว
หินท้ิง(เดิม)ให้สูงข้ึน
กว่าระดับเดิม
ป้องกันคลื่นทะเลที่
สูงขึ้นกัดเซาะแนว
ชายฝั่ง 

สันกว้าง 1.00 
เมตร 
ยาว 750.00 
เมตร 
จากเดิมใหสู้งขึ้น  
1.20 เมตร 

- - 5,000,000 - - เขื่อนหินท้ิง
ตามแบบ 
ที่ก าหนด 

ป้องกันแนวตลิ่งจากการกัด
เซาะจากคลื่นทะเลและที่อยู่
อาศัยของประชาชน ไม่ได้รับ 
ความเสียหายจากน้ าทว่ม 
คลื่น 
 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด (อบจ.)
สมุทรสาคร 

17 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
หมู่ที่ 1                      
ถนนสายวัดใต้บ้านบ่อ 
เริ่มจากถนนทางหลวง
ชนบท สค 2020     
(บ้านบ่อ-กระซ้าขาว)   
ถึงแนวเขตคลองสุนัข-
หอน 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาเส้นทางเดิมให้
มีความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา
สะดวกขึ้น สามารถ
เชื่อมต่อไปยังต าบล
บางกระเจ้า 
 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 915  เมตร
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวม 
ไม่น้อยกวา่ 
5,490 ตร.ม. 

3,800,000     ถนนแอสฟัลท์               
ติกคอนกรีต                
ตามแบบ 
ที่ก าหนด 

ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร 
และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไป
ยังต าบลบางกระเจ้า 

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด (อบจ.)
สมุทรสาคร 

แบบ ผ.02/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 140 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีข่อประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1 
ถึงหมู่ที่ 9 เริ่มจาก    
จุดต่อเนื่องไฟฟ้าแสง
สว่างถนนทางหลวง
ชนบท สค 2020 ถึง 
วัดกระซ้าขาว หมู่ที่ 9 

เพื่อความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
ที่สัญจรไปมา
และ 
ลดปัญหา
อาชญากรรม
ต่างๆ 

ติดตั้งเสา
ไฟฟ้า 

5,000,000 - - - - ไฟฟ้าส่อง
สว่างทาง
สาธารณะ 
มากขึ้น 
 

ประชาชน
สามารถ
เดินทางสัญจร
ไปมา 
ได้สะดวก               
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน       
ลดปัญหา
อาชญากรรม
ต่างๆ 

แขวงทาง
หลวงชนบท
สมุทรสาคร 

รวม 18 โครงการ - - 246,278,000 247,000,000 177,500,000 35,500,000 7,200,000 - - - 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02/2 เปน็แบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. ,เทศบาล และเมืองพัทยาเสนอขอประสานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานอื่น  
       และลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. ให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอประชุมพร้อมกลัน่กรอง แล้วจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการจาก ผ.02/2 
             3. ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ เป็นผู้มีหน้าที่จดัส่งโครงการพัฒนาท่ีขอประสาน โดยใช้เลขหนังสอืของหน่วยงานของประธานฯ 
  4. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ (จัดท างบประมาณ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ แบบ ผ.02 แบบ ผ.02/2 โดยไม่ต้องแก้ไขแบบท่ีใช้ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
สะพานคอนกรตี
เสรมิเหล็กทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติปา่
ชายเลน บรเิวณ
ชายทะเล 
บ้านบางขุด หมู่ที่ 8  
 

เพื่อเป็นเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวพักผ่อน 
สามารถสรา้งงาน สร้าง
รายได้แก่ประชาชนใน
พื้นที ่และเป็นจุดขึ้นลง
ของผู้ประกอบอาชีพเรือ
หาปลาและสัตว์น้ าต่างๆ 
 

กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 300.00 
เมตร  พร้อม
ทางเดินขึ้นลง 
 

- 2,000,000 - - - - ตามแบบท่ี
ก าหนด                
- นักท่องเที่ยว
เดินทางมา
ท่องเที่ยว  - 
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น                  

ประชาชนไดเ้รียนรู้                
การอนุรักษ์ ร้กษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ชายทะเล เป็นสถานท่ี
พักผ่อน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สร้างงานสร้าง
รายได้และเป็นจดุขึ้นลง
ของผู้ประกอบอาชีพเรือ
หาปลาและสัตว์น้ าต่างๆ 

-ส านักงานจังหวัด
สมุทรสาคร 
-ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง   
ที่ 8 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ 
ป่าชายเลน  
หมู่ท่ี 9  

 
 

เพื่อเป็นเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวและพักผ่อน 
สามารถสร้างงาน สร้าง
รายได้แก่ประชาชนใน
พื้นท่ี 

กว้าง 2.00 เมตร   
ยาว 300.00 เมตร 

- - 5,000,000 - - - ตามแบบท่ี
ก าหนด                
- นักท่องเท่ียว
เดินทางมา
ท่องเท่ียว  
 - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น               

ประชาชนในพื้นท่ีได้
เรียนรู้การอนุรักษ์ ร้กษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ชายทะเล เป็นสถานท่ี
พักผ่อน ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว สร้างงานสร้าง
รายได้ 

-ส านักงานจังหวัด
สมุทรสาคร 
-ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง  
ท่ี 8 

3 โครงการแนวปักไม้ 
ชะลอคลื่นป้องกัน              
การกัดเซาะชายฝั่ง 
หมู่ท่ี 7, หมู่ท่ี 8                
และหมู่ท่ี 9 

เพื่อจัดท าแนวไม้ไผ่ชะลอ
ป้องกันคลื่น ชายฝั่งทะเล 
ในพื้นท่ี อบต.บ้านบ่อ 

ระยะทาง 3,600 เมตร - - - 10,000,000 - คลื่นกัดเซาะ
ชายฝั่งน้อยลง 

ชะลอความรุนแรงของ
คลื่น ป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และท าให้เกิดการ
ตกตะกอนสามารถปลูกป่า
ชายเลนได้ 

ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง  
ท่ี 8 

รวม 3 โครงการ - - - 2,000,000 5,000,000 10,000,000 - - - - 

แบบ ผ.02/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ 

 
143 

บัญชีครุภัณฑ์ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  

หมายเหตุ 1. แผนงานให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา  แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
  2. หมวด ให้ลงหมวดครภุณัฑ์ตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
                 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น 
             3. ประเภท ใหล้งประเภทครุภณัฑ์ตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการ 
                 ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ครภุัณฑส์ านักงาน ครภุัณฑ์การศึกษา ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นต้น 
  4. เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภณัฑ์) แสดงรายละเอียด จ านวน สถานท่ีตั้ง ขนาด ปริมาณหรือคณุลักษณะที่จ าเป็น เป็นต้น 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
(งานก่อสร้าง) 

ค่าครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและขนส่ง  รถยนต์บรรทุกเทท้ายตดิตั้งไฮดรอริค 
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ 
(ราคาตามท้องตลาด                         
คันละ 2,600,000 บาท) 

2,600,000 - - - - กองช่าง 

2 เคหะและชุมชน 
(งานก าจัด 
ขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล) 

ค่าครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 1 คัน 
-ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  
6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนตส์ูงสุด 
ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์)   

 2,500,000 - - - - กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

3 สาธารณสุข  
(งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น) 

ค่าครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ 1 คัน 
- รถกระบะปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนตส์ูงสุดไม่
ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์                     
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ)์             

 - 1,120,000 - - - กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 การรักษาความสงบ
ภายใน (งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั) 

ค่าครุภณัฑ ์
 

โฆษณาและเผยแพร ่ โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)  
ขนาด 32 น้ิว (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ ์
เครื่องละ 5,400 บาท)               

10,800 10,800 5,400 5,400 5,400 ส านักปลดัฯ 

5 การรักษาความสงบ
ภายใน (งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั) 

ค่าครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็คทรอนิกส ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ 
กล้องละ 5,700 บาท) 

171,000 171,000 114,000 114,000 57,000 ส านักปลดัฯ 

6 การรักษาความสงบ
ภายใน (งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั) 

ค่าครุภณัฑ ์ ไฟฟ้าและวิทย ุ อุปกรณ์บันทึกภาพ 8 ช่อง  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด             
เครื่องละ 22,000 บาท) 

66,000 66,000 44,000 44,000 22,000 ส านักปลดัฯ 

7 การรักษาความสงบ
ภายใน (งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั) 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็คทรอนิกส ์

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  
ขนาด 8 ช่อง (ตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร   
เครื่องละ 8,300 บาท) 

24,900 24,900 16,600 16,600 8,300 ส านักปลดัฯ 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 การรักษาความสงบ
ภายใน (งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั) 

ค่าครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็คทรอนิกส ์

ตู้เก็บอุปกรณ์โทรทัศน์วงจรปิด        
(ราคาตามท้องตลาด                         
ตู้ละ 30,000 บาท) 

90,000 90,000 60,000 60000 30,000 ส านักปลดัฯ 

9 การรักษาความสงบ
ภายใน (งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั) 

ค่าครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็คทรอนิกส ์

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 AV             
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร ์ 
เครื่องละ 2,500 บาท) 

7,500 7,500 5,000 5,000 2,500 ส านักปลดัฯ 

10 การพาณิชย ์
(งานกิจการประปา) 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า 
ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์  
จ านวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด 
เครื่องละ 35,000 บาท) 

35,000 - - - - กองช่าง 

11 การพาณิชย ์
(งานกิจการประปา) 

ค่าครุภณัฑ ์ โรงงาน สว่านกระแทกไรส้าย ขนาด 18 V  
(ราคาตามท้องตลาด  
เครื่องละ 15,000 บาท) 

- 30,000 - - - กองช่าง 

12 การพาณิชย ์
(งานกิจการประปา) 

ค่าครุภณัฑ ์ โรงงาน เครื่องเจีย ขนาด 7 น้ิว                                       
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 
เครื่องละ 6,300 บาท) 

- 6,300 - - - กองช่าง 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 การพาณิชย ์
(งานกิจการประปา) 

ค่าครุภณัฑ ์ การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า               
(Submersible Pump) ขนาด 3 HP 
220 V  (ราคาตามท้องตลาด                    
เครื่องละ 45,000 บาท) 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 กองช่าง 

14 การพาณิชย ์
(งานกิจการประปา) 

ค่าครุภณัฑ ์ การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า                     
(Submersible Pump)  ขนาด 5 HP 
380 V  (ราคาตามท้องตลาด                            
เครื่องละ 63,000 บาท) 

630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 กองช่าง 

15 การพาณิชย ์
(งานกิจการประปา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า               
(Submersible Pump)  ขนาด 7.5 HP 
380 V (ราคาตามท้องตลาด                               
เครื่องละ 94,000 บาท) 

188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 กองช่าง 

16 การพาณิชย ์
(งานกิจการประปา) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า                  
(Submersible Pump) ขนาด 10 HP 
380 V (ราคาตามท้องตลาด                     
เครื่องละ 140,000 บาท) 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 กองช่าง 

รวม 16 รายการ - - - 6,508,200 2,529,500 1,248,000 1,248,000 1,128,200  

แบบ ผ.03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ ๑๔๗ 

ส่วนที่ 4 

การติดตามประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ              
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็ น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท า
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่                 
การบูรณาการร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เพ่ื อความสอดคล้องแผนพัฒ นาท้ องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 ความว่า “การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2561 ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละ           
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 

/ผู้บริหารท้องถิ่น… 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ ๑๔๘ 

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/2. การติดตาม… 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ ๑๔๙ 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา             
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทาง            
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

/3. สรุปผล... 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ ๑๕๐ 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติ ต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

1) โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
      (1)  แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
      (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model   
ของ Kaplan & Norton 
       (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
       (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
       (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
       (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem -
Solving Method  
     (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
     (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
      (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
      (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
      (11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ  
(1) - (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้                                                                                                         
  2) เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)            
เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
  3) ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  4) วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
  5) ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  1) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่นจะท าสนับสนุนส่งเสริมป้องกันอย่างไร เป็นต้น) 
  2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน า               
ไปสู่ข้อเสนอแนะเป็นต้น) 
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