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ความนา
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอาเภอเป็นแผนแม่บทในการกาหนดทิศทางการพัฒนาอาเภอในระยะ4 ปี
มีความสอดคล้องกับกรอบการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด วิสัยทัศน์จังหวัดตลอดจนปัญหาความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ซึ่งสะท้อนมาจากแผนชุมชน/หมู่บ้าน ทาให้อาเภอสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
มีทิศทางที่
ชัดเจนและชี้วัดผลสาเร็จได้
ในการพัฒนาจังหวัด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบั ญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่
7 ) พ.ศ. 2550 มาตรา 52 วรรคสาม กาหนดให้รัฐสนับสนุนให้จังหวัดมีแผน และงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด
และให้ จั ง หวั ด หรื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด ยื่ น ค าขอจั ด ตั้ ง งบประมาณได้ โดยมี ก ารก าหนดให้ จั ง หวั ด กลุ่ ม จั ง หวั ด จั ด ท า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอาเภอ จึงมีความสาคัญในการเชื่อมประสานและ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดที่จะนาปัญหาความต้องการของประชาชนไปสู่รัฐบาล เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที่
อาเภอบ้านบึง จึงได้จัดทาแผนพัฒนาอาเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ที่สะท้อนปัญหาความ
ต้องการ ตลอดจนแนวทางแก้ไขและพัฒนาท้องที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เพื่อใช้ในการพัฒนาอาเภอบ้านบึง ขึ้นมา

คณะผู้จัดทาแผนพัฒนาอาเภอบ้านบึง
อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
เดือน กรกฎาคม ปี 2561
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ส่วนที่ 1
*********************************************************

ข้อมูลทั่วไปของอาเภอบ้านบึง
1.1 ความเป็นมาของอาเภอ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของอาเภอ
1.1 ความเป็นมาของอาเภอบ้านบึง
ประวัติความเป็นมาของอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
สมัยดั้งเดิม ลักษณะพื้นที่อาเภอบ้านบึง โดยทั่วไปเป็นป่าทึบนานาพรรณ มีต้นไม้ต่างๆ และสัตว์
ป่านานาชนิดได้อาศัย มีชุมชนที่เป็นหมู่บ้าน ตั้งเรียงรายกันเป็นระยะๆ ห่างไกลกันพอสมควร และมีอาชีพทางการ
เกษตรกรรม เช่น ปลูกพืชไร่ จับสัตว์ป่ายังชีพกันไปวันๆ พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง ในปัจจุบัน เป็นที่ลุ่มน้า
ท่วมขัง โดยทั่วไปมีชาวบ้านเรียกกันว่า “มาบ” เป็นแหล่งน้าตามธรรมชาติที่ชุมชนดังเดิมได้ใช้สอยมาตลอด และ
สายน้าไหลมาจากภูเขานั้นก็ได้ไหลไปยังอาเภอพานทองอีกสายหนึ่ง
แหล่งถิ่นฐานชุมชนเก่า คือบริเวณหน้าลามาบนั่นเอง คือ บริเวณตั้งแต่หน้าวัดบุญญฤทธยาราม
มาจนถึงบริเวณวัดบึงบวรสถิตย์ และเริ่มมีตลาดบึงเป็นแหล่งชุมชน ในปี พ.ศ. 2462 อาเภอบ้านบึง ได้รับการ
ยกฐานะเป็นกิ่งอาเภอบ้านบึง ในปี พ.ศ. 2464 และในปี พ.ศ. 2481 นายอานาจ เนื่องจานงค์ คหบดีสมัยนั้นได้
เป็นผู้นาในการยกฐานะจากกิ่งอาเภอเป็นอาเภอ โดยเสนอต่อทางการว่าขอยกที่ดินของ นางเทศ กาญจนพังคะ
ซึ่งเป็นมารดาของภรรยา เป็นสถานที่ตั้งที่ว่าการอาเภอและสถานที่ราชการต่างๆ พร้อมกันสร้างที่ว่าการอาเภอให้
อีก 1 หลัง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
ที่ว่าการอาเภอบ้านบึง สมัยนั้นเป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยามุขกลางมีบันไดขึ้นทั้ง 2 ข้าง เริ่มก่อสร้าง
และเสร็จ พ.ศ.2481 และใช้ในราชการตลอดมาจนถึงปี พ.ศ. 2528 ต่อมาปี พ.ศ. 2529 นายอารยะ วิวัฒน์วา
นิช ดารงตาแหน่งนายอาเภอบ้านบึง ได้เชิญชวนคหบดี และชาวอาเภอบ้านบึง ช่วยกันสร้างที่ว่าการอาเภอหลัง
ใหม่ เริ่มก่อสร้างในวันที่ 5 มิถุนายน 2531 และแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2531 เป็นที่ว่าการอาเภอหลังเดียว
ในประเทศไทยที่มีแบบแปลนพิเศษต่างจากที่อื่น มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ขนาด 19 x 34 x 17 เมตร
การอพยพคนมาตั้งรกรากนั้น เกิดจากการนาอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่อาเภอศรีราชา โดยเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม
แสงชูโต) จึงมีการทาป่าไม้ หักล้าง ถางพงเต็มพื้นที่ ผู้คนจึงอพยพมาไม่ขาดสายเพื่อมาแผ้วถางป่า ทาไร่อ้อย และ
ตัดไม้ส่งเป็นอุตสาหกรรม สามารถกาหนดเป็น 2 เชื้อสาย คือ

1. เชื้อสายชาวจีน
เดินทางมาจากชลบุรี และมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเมืองโผ๊วเล้ง จังหวัด
กวนจัว มณฑลแต้จิ๋ว

2. เชื้อสายชาวลาว
มาจากบ้านเชิดใหญ่ ท่าศาลา อาเภอพนัสนิคม ตั้งรกรากบริเวณชุมชนย่อยเชิดน้อย และมา
จากเวียงจันทน์ตั้งรกรากบริเวณวัดสานักบก และบริเวณชุมชนหนองโคลน อาเภอบ้านบึง
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1.2 คาขวัญอาเภอ
“บ้านบึงสะอาดสดชื่น คนนับหมื่นกินเจ ประเพณีวิ่งควาย
เซียนซือไท้ศักดิ์สทิ ธิ์ ลือทั่วทิศขนมจีน”

1.3 ข้อมูลสภาพทั่วไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน
ตาแหน่งที่ตั้ง
อาเภอบ้านบึงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดชลบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี
14 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 344 (ชลบุรี – แกลง) ซึ่งสูงกว่าระดับน้าทะเลประมาณ 50 - 65 เมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอพานทองและอาเภอพนัสนิคม
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอหนองใหญ่และอาเภอศรีราชา
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอาเภอพนัสนิคม อาเภอบ่อทอง และอาเภอหนองใหญ่
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอาเภอเมืองและอาเภอศรีราชา

สภาพพื้นที่
อาเภอบ้านบึงมีเนื้อที่ประมาณ 646.334 ตารางกิโลเมตร (403,958.75 ไร่) อยู่บริเวณกลาง
พื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีแนวเทือกเขาเขียว - เขาชมพู่ ด้านทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอศรีราชา
ไม่มีแม่น้าไหลผ่าน จะมีเฉพาะห้วย หนอง คลอง บึง

การปกครอง
อาเภอบ้านบึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตาบล 52 หมู่บ้าน ดังนี้
1. ตาบลบ้านบึง
5 หมู่บ้าน
2. ตาบลคลองกิ่ว
9 หมู่บ้าน
3. ตาบล มาบไผ่
6 หมู่บ้าน
4. ตาบลหนองซ้าซาก
5 หมู่บ้าน
5. ตาบลหนองบอนแดง
6 หมู่บ้าน
6. ตาบลหนองซาก
4 หมู่บ้าน
7. ตาบลหนองอิรุณ
12 หมู่บ้าน
8. ตาบลหนองไผ่แก้ว
5 หมู่บ้าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบาล 6 แห่ง 96 ชุมชน
1. เทศบาลเมืองบ้านบึง
63 ชุมชน
2. เทศบาลตาบลหนองไผ่แก้ว
3 ชุมชน
3. เทศบาลตาบลหัวกุญแจ
6 ชุมชน
4. เทศบาลตาบลหนองชาก
4 ชุมชน
5. เทศบาลตาบลบ้านบึง
15 ชุมชน
6. เทศบาลตาบลหนองซ้าซาก
5 ชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบล 5 แห่ง 38 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
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1.
2.
3.
4.
5.

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองกิ่ว
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่แก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอิรุณ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอนแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลมาบไผ่

9 หมู่บ้าน
5 หมู่บ้าน
12 หมู่บ้าน
6 หมู่บ้าน
6 หมู่บ้าน

ประชากร
อาเภอบ้านบึงมีประชากรรวมทั้งสิ้น 106,617 คน เป็นชาย 52,079 คน หญิง 54,538 คน
ประชากรแยกรายพื้นที่ ดังนี้
1. เทศบาลเมืองบ้านบึง มีประชากร รวม 20,948 คน
แยกเป็นชาย 9,869 คน หญิง 11,079 คน
2. เทศบาลตาบลหัวกุญแจ มีประชากร รวม 4,071 คน
แยกเป็นชาย 1,957 คน หญิง 2,114 คน
3. เทศบาลตาบลหนองไผ่แก้ว มีประชากร รวม 2466 คน
แยกเป็นชาย 1,150 คน หญิง 1,209 คน
4. ตาบลบ้านบึง มีประชากร รวม 11,696 คน
แยกเป็นชาย 5,738 คน หญิง 5,958 คน
5. ตาบลคลองกิ่ว มีประชากร รวม 15,348 คน
แยกเป็นชาย 7,578 คน หญิง 7,770 คน
6. ตาบลมาบไผ่ มีประชากร รวม 6,219 คน
แยกเป็นชาย 3,062 คน หญิง 3,157 คน
7. ตาบลหนองซ้าซาก มีประชากร รวม 6,039 คน
แยกเป็นชาย 2,925 คน หญิง 3,114 คน
8. ตาบลหนองบอนแดง มีประชากร รวม 5,742 คน
แยกเป็นชาย 2,805 คน หญิง 2,937 คน
9. ตาบลหนองชาก มีประชากร รวม 10,709 คน
แยกเป็นชาย 5,225 คน หญิง 5,484 คน
10. ตาบลหนองอิรุณ มีประชากร รวม 16,168 คน
แยกเป็นชาย 8,045 คน หญิง 8,123 คน
11. ตาบลหนองไผ่แก้ว มีประชากร รวม 7,318 คน
แยกเป็นชาย 3,725 คน หญิง 3,593 คน
(ณ เดือน มิถุนายน 2561)
อาเภอบ้านบึงมีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ จานวน 11,507 คน แยกเป็นแรงงาน
สัญชาติเมียนมาร จานวน 5,098 คน, สัญชาติลาว จานวน 433 คน, สัญชาติกัมพูชา จานวน 5,976 คน
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อาชีพ
ประชากรอาเภอบ้านบึง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่ง อาเภอบ้านบึงมีพื้นที่
การเกษตรประมาณ 222,871 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดส่วนใหญ่ทาการเกษตร เช่น ทานา ทาไร่
อ้อย มันสาปะหลัง สัปปะรด ทาสวนมะพร้าว ในส่วนของอุตสาหกรรม อาเภอบ้านบึง มีโรงงานอุตสาหกรรม 650
แห่ง ซึ่งรายได้ของประชากร โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 84,524 บาท/คน/ปี

โครงสร้างพื้นฐานของอาเภอบ้านบึงในปัจจุบัน
ด้านการศึกษา
ปัจจุบันอาเภอบ้านบึง จัดการศึกษาเป็น 2 ระยะ
1. การศึกษาในระบบโรงเรียน มี 40 แห่ง ครู/อาจารย์ 725 คน
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา
34 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
4 แห่ง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา
2 แห่ง
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน มี 56 แห่ง แยกได้ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 แห่ง
- ห้องสมุดประชาชนประจาอาเภอ
1 แห่ง
- บ้านหนังสืออัจฉริยะ
26 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกระบบประจาอาเภอ 1 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกระบบประจาตาบล 8 แห่ง

การคมนาคม
อาเภอบ้านบึง มีเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างอาเภอ จังหวัด และภายในหมู่บ้าน ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดิน 8 สาย ได้แก่ 331 , 344 , 3127 , 3134 , 3345 , 3401 , 3289
และ 3133
- เส้นทางภายในหมู่บ้าน 173 สาย

ด้านสาธารณสุข
1. โรงพยาบาล ขนาด 90 เตียง 1 แห่ง ได้แก่
- โรงพยาบาลบ้านบึง
2. สถานีอนามัย 14 แห่ง และ PCU 1 แห่ง ได้แก่
- PCU เทศบาลเมืองบ้านบึง
- รพสต.หนองซ้าซาก ต.หนองซ้าซาก
- รพสต.มาบไผ่ ต.มาบไผ่
- รพสต.หนองบอนแดง ต.หนองบอนแดง
- รพสต.บ้านหนองยาง ต.หนองบอนแดง
- รพสต.บ้านหนองเขิน ต.หนองชาก
- รพสต.ป่ายุบ ต.หนองไผ่แก้ว
- รพสต.หนองไผ่แก้ว ต.หนองไผ่แก้ว
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-

รพสต.บ้านหนองชัน ต.หนองอิรุณ
รพสต.บ้านเนินโมก ต.หนองอิรุณ
รพสต.บ้านป่าแดง ต.หนองอิรุณ
รพสต.อ่างเวียน ต.หนองอิรุณ
รพสต.หัวกุญแจ ต.คลองกิ่ว
รพสต.มาบลาบิด ต.คลองกิ่ว
รพสต.บ้านหมื่นจิตร ต.คลองกิ่ว

3. คลีนิกแพทย์ทั้งหมด 32 แห่ง

ด้านการเกษตร
อาเภอบ้านบึงมีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร พื้นที่ประมาณ 222,871 ไร่ รวม 4,745
ครัวเรือน แยกได้ดังนี้
ข้าว
พืชไร่

- ข้าวนาปี

8,326 ไร่

560 ครัวเรือน

- ข้าวนาปัง

750 ไร่

46 ครัวเรือน

- อ้อยโรงงาน

73,094 ไร่

739 ครัวเรือน

- มันสาปะหลัง

54,084 ไร่

611 ครัวเรือน

7,846 ไร่

56 ครัวเรือน

5,505 ไร่

720 ครัวเรือน

14,061 ไร่

668 ครัวเรือน

1,781 ไร่

193 ครัวเรือน

- ยางพารา

14,564 ไร่

118 ครัวเรือน

- ปาล์มน้ามัน

11,382 ไร่

181 ครัวเรือน

- มะม่วงหิมพานต์

3,204 ไร่

60 ครัวเรือน

- ยูคาลิปตัส

8,784 ไร่

101 ครัวเรือน

2 ไร่

2 ครัวเรือน

- ผัก

2,382 ไร่

690 ครัวเรือน

- อื่นๆ

17,106 ไร่

- สับปะรด
ไม้ผล,ไม้ดอก,ไม้ยืนต้น - มะม่วง
- มะพร้าว
- ขนุน

- กล้วยไม้

-

ครัวเรือน
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ด้านการปศุสัตว์
อาเภอบ้านบึงมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประมาณ 2,625 คน สัตว์ที่เลี้ยง แยกได้ดังนี้
- โคนม
522 ตัว
- โคเนื้อ
1,209 ตัว
- กระบือ
2,696 ตัว
- สุกร
184,515 ตัว
- เป็ด , ไก่
12,203,772 ตัว
นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรได้รวมตัวกันเป็นสหกรณ์ เช่น สหกรณ์โคนมบ้านบึง จากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านบึง ชมรมผู้เลี้ยงสุกร

ด้านการประปา
อาเภอบ้านบึง มีสานักงานประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง ซึ่งสามารถจ่ายน้าให้ผู้ใช้ 150 ม3/ซม.
นอกจากนี้ยงั มีหน่วยน้าประปาหมู่บ้าน จานวน 39 แห่ง

ด้านการไฟฟ้า
อาเภอบ้านบึงมีสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอบ้านบึง 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านมาบ
กรูด ตาบลบ้านบึง

ด้านโทรศัพท์
อาเภอบ้านบึงมีสานักงานบริการโทรศัพท์ 1 แห่ง มีชุมสายโทรศัพท์ 2 ชุมสาย
มีหมายเลขโทรศัพท์ทั้งสิ้น 5,324 เลขหมาย โทรศัพท์สาธารณะ 20 แห่ง

ด้านการพาณิชย์
อาเภอบ้านบึง มีธนาคารพาณิชย์ ธนาคารของรัฐ สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง สถานีบริการ
แก็ส LPG และ ก๊าซ NGV และการสหกรณ์กลุ่มการเกษตรร้านค้า แยกได้ดังนี้
- ธนาคารพาณิชย์
10 แห่ง
- ธนาคารของรัฐ
6 แห่ง
- สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
25 แห่ง
- สถานีบริการแก็ส LPG
3 แห่ง
- สถานีบริการก๊าซ NGV
2 แห่ง
- สหกรณ์กลุ่มการเกษตรร้านค้า
7 แห่ง

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีสถานีตารวจภูธร จานวน 2 แห่ง
1) สถานีตารวจภูธรบ้านบึง
2) สถานีตารวจภูธรคลองกิ่ว
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สถานที่สาคัญทางศาสนา
ประชาชนชาวอาเภอบ้านบึง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงมีสถานที่สาคัญทางด้านศาสนา
หลายแห่ง ได้แก่
- พุทธมณฑลชลบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านหมื่นจิตร หมู่ที่ 5 ตาบลคลองกิ่ว อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
สร้างขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2550 ซึ่ง ดร.ประโยชน์ เนื่องจานงค์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้
มอบที่ดิน จานวน ๓๐๐ ไร่ เพื่อจัดสร้างพุทธมณฑลชลบุรี ประกอบด้วยองค์พระพุทธรูปปางลีลา ขนาด ๙ วา ๒
ศอก ศาลาปฏิบัติธรรม อาคารที่ทาการมูลนิธิ การสร้างพุทธมณฑลชลบุรี เป็นการสร้างความมั่นคงทาง
พระพุทธศาสนา โดยการสร้างพุทธมณฑลชลบุรี ภายในพื้นที่ขอบเขตพิเศษเปรียบเสมือนการที่ได้อุทิศถวายแด่
พระพุทธเจ้า หรือทาให้บริเวณที่อุทิศให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งเสริม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีอันดีงาม ซึ่งได้มีการเริ่มใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา ครั้งแรก ในวันวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และได้ปฏิบัติ
สืบเนื่องมาทุกปี
- วัดบุญญฤทธยาราม (วัดบึงบน) เป็นวัดสังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านบึง ติดทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 344 บ้านบึง – แกลง มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ อยู่ห่างจากจังหวัดชลบุรี 14 กิโลเมตร
เดิมมีชื่อตามชาวบ้านเรียกว่า “วัดบึงคงคาลัย” และเหตุว่าวัดนี้ ตั้งอยู่ริมห้วย ส่วนหลักฐานในกรมศาสนาได้บันทึก
ไว้มีชื่อว่า “วัดบึงใน” ซึ่งเป็นวัดที่เคารพสักการะของชาวบ้านมาตั้งแต่ก่อนเป็นอาเภอบ้านบึง และเป็นวัดที่เก่าแก่
ที่สุดของอาเภอบ้านบึง
- วัดบึงบวรสถิตย์ (วัดบึงล่าง) เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเป็นอารามราษฎร์ ตั้งอยู่ ถนน
เทศประสาท อาเภอบ้านบึง มีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ มีพระพุทธไตรโลกนาถ เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประดิษฐาน
อยู่บนแท่นหินอ่อน หล่อด้วยโลหะรมดา ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัด วัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2434 โดยพระภิกษุ
รูปหนึ่งเดินทางจากวัดคงคาลัย (วัดบึงบน) ชื่อพระอาจารย์เขียว ได้มาแผ้วถางที่วัดตรงปัจจุบัน ซึ่งเป็นป่าไม้ไร่ ป่าไผ่
ตั้งเป็นวัดขึ้น ชาวบ้านโดยทั่วไปในครั้งนั้น เรียกวัดนี้ว่า “วัดไร่บ้านบึง” ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่รองจากวัดบุญญฤทธยาราม
อาเภอบ้านบึงยังมีวัดซึ่งตั้งอยู่ตามตาบลต่าง ๆ อีก 35 แห่ง ที่สาคัญมี
- วัดเขาถ้า ตั้งอยู่ตาบลหนองอิรุณ มีพระธาตุจุฬามณี ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
- วัดภัททันตะ ตั้งอยู่ที่ตาบลหนองไผ่แก้ว
- วัดหาดทรายขาว (วัดป่าธรรมชาติ) ตั้งอยู่ตาบลคลองกิ่ว
- วัดหนองน้าเขียว ตั้งอยู่ตาบลคลองกิ่ว
- วัดเขาน้อยคีรีวัน ตั้งอยู่ตาบลคลองกิ่ว
- วัดกุณฑีธาร ตั้งอยู่ตาบลคลองกิ่ว
- วัดเนื่องจานงค์ ตั้งอยู่ตาบลหนองชาก
- วัดหนองเขิน ตั้งอยู่ที่ตาบลหนองชาก
- วัดมงคลสวัสดิ์ (เม้าสุขา) ตั้งอยู่ที่ตาบลหนองซ้าซาก
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วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อ อาเภอบ้านบึง มีวฒ
ั นธรรมและ
ประเพณีสาคัญ คือ
- ประเพณีวิ่งควาย เริ่มจัดในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณีที่
มีอยู่แห่งเดียวในโลก ประเพณีวิ่งควายเกิดขึ้นจากความเชื่อว่า ถ้ามีควายเกิดเจ็บป่วย หรือตายลง
“
เนื่องจากห่ากินควาย ” ชาวบ้านเจ้าของควายก็ต้องบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อถือให้ดูแลสุขภาพของควาย ซึ่ง
เป็นสัตว์คู่ทุกข์ คู่ยาก ให้แข็งแรงปลอดภัย
- ประเพณีกินเจ เป็นอีกประเพณีหนึ่งที่ประชาชนเขตอาเภอบ้านบึง ส่วนใหญ่มากกว่า 80 %
ที่มีเชื้อสายจีน แต่ก่อนยังเดินทางไปกินเจที่โรงเจใหญ่ จังหวัดชลบุรี ต่อมาการเดินทางไม่สะดวก จึงเริ่มประเพณี
กินเจที่อาเภอบ้านบึง จัดในเดือนตุลาคม เป็นเวลา 10 วัน หรือมากกว่า
- ประเพณีบุญบ้านบึง ซึ่งจัดในช่วงวันสงกรานต์ วันที่ 17 – 19 เมษายน ของทุกปี
อาเภอบ้านบึงยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ ซึ่งเป็นที่สักการะกราบไหว้ของชาวจีนที่สาคัญที่อยู่ในอาเภอบ้านบึง
คือ ศาลเจ้าเซียนซือไท้ นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าใหญ่น้อยอีกหลายแห่ง ได้แก่ ซากัวเอี้ย ซาก่า ศาลเจ้ากวนอู
เป็นต้น
อาเภอบ้านบึง ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่าง คือ สิงโตหิน ซึ่งมีอยู่ 1 คู่ ตั้งอยู่เพื่อเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ป้องกันสิ่งอัปมงคลที่จะเข้ามากล้ากลาย ถือเป็นเจ้าพิทักษ์ที่สาคัญ ซึ่งได้รับความเคารพเชื่อถือตลอดมา

สถานที่ท่องเที่ยว
อาเภอบ้านบึงมีโรงแรม 1 แห่ง
1. ชื่อโรงแรมคีรีมายารีสอร์ท อยู่ระหว่างขอเปิดดาเนินการ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองบ้านบึง มีห้องพักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จานวน 18 ห้อง
มีสถานบริการ ตาม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 จานวน 9 แห่ง
มีภัตตาคาร ร้านอาหาร และสถานบันเทิง รวม 32 แห่ง
มีสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งการเรียนรู้เชิงเกษตร จานวน 2 แห่ง
1. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง หมู่ที่ 1 ตาบลหนองบอนแดง
2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 4 ตาบลหนองบอนแดง
มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ จานวน 2 แห่ง
1. อ่างเก็บน้าบ้านบึงขยาย (อ่างเก็บน้าหนองน้าเขียว) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตาบลคลองกิ่ว
2. น้าตกอ่างช้างน้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านบึง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเภอบ้านบึงมีพื้นที่ป่าไม้ ตามกฎหมาย 5 แห่ง ดังนี้
- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว
- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินดาดและป่าเขาไผ่
- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเรือแตก
- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาชมพู่
- ป่าไม้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ป่ากะป่อม

มีเนื้อที่
มีเนื้อที่
มีเนื้อที่
มีเนื้อที่
มีเนื้อที่

26,875
2,125
1,500
11,250
50

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

มีแหล่งน้าตามธรรมชาติและสร้างขึ้น ดังนี้
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-

อ่างเก็บน้า
สระน้า
ฝาย
คลองทางระบายน้า

3
32
17
31

แห่ง
แห่ง
แห่ง
สาย

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
อาเภอบ้านบึง มีสภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีแนวเทือกเขา แต่ก่อนเหมือนเป็นเมืองปิด มีแต่
อุตสาหกรรมน้าตาลเป็นหลัก การเดินทางมีถนนเชื่อมชลบุรีเพียงสายเดียว มีถนน 331 ที่กองทัพทหารอเมริกัน
มาสร้างสนามบินอู่ตะเภา และได้ตัดถนนเชื่อมภาคอีสาน ถึงจังหวัดนครราชสีมา ถนนสายนี้ได้เป็นเส้นทางหลัก
เชื่อมกับถนนชนบทของชาวอาเภอบ้านบึง หลายสิบสาย สร้างความสะดวกสบายโดยเฉพาะการเดินทางสู่ภาค
อีสาน ตลอดจนการขนส่งพืชผลการเกษตร การสัญจรทั่วไป
เมื่อครั้งเกิดคณะปฏิรูปการปกครอง ซึ่งนาโดย พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปการ
ปกครอง พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบายเร่งด่วนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 คือ
- ตัดถนนบ้านบึง-แกลง (344) เชื่อมจังหวัดชลบุรี เพื่อลดระยะการเดินทางไปจันทบุรี ได้ถึง
100 กิโลเมตร ทาให้การขนส่งพืชผลสะดวกรวดเร็ว ประหยัดน้ามัน และเวลา
- ตัดถนนบ้านบึง - บ้านค่าย เพื่อรองรับการวางท่อก๊าซธรรมชาติ
ที่ขึ้นจากอ่าวไทยขนาบตามถนน และขยายถนนชลบุรี – บ้านบึง เป็นถนนคอนกรีตเชื่อมถนนสุขุมวิทกับถนนบาง
นา – ตราด
ต่อมาเมื่อถนนทุกสายสร้างเสร็จ บ้านบึงจึงกลายเป็นเมืองเปิดก่อให้เกิดธุรกิจอีกมากมายตามมา
มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากจนระบบสาธารณูปโภครองรับไม่ทัน โดยเฉพาะขาดแคลนแหล่งน้าขนาดใหญ่มา
รองรับอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นมากมาย

ความสงบเรียบร้อย
อาเภอบ้านบึงเป็นเมืองที่มีประชากรส่วนใหญ่ทาอาชีพเกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมี
ประชากรจากต่างจังหวัดเข้ามาทางานจานวนมาก และบ้านเรือนของชาวบ้านก็อยู่ห่างไกล ซึ่งเป็นชุมชนเล็กบ้าง
ใหญ่บ้าง จะมีหนาแน่นก็เพียงแค่ที่เป็นเทศบาล และในภาวะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง แม้จะก็ให้เกิดความก้าวหน้าแต่ก็มีผลกระทบทาให้เกิดปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ตามมาหลายประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญสาหรับ
ประชาชนในการดารงชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม และมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาเภอบ้านบึงจึงมี
นโยบายให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น (อปพร.) จัดตั้งเป็นรุ่นแรก เมื่อปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันมี 5 รุ่น
มีสมาชิกทั้งหมด 531 คน อปพร. สามารถให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน แล้วแต่การร้องขอของหน่วยงานต่างๆ
รวมทั้งออกตรวจตราตามหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อให้มีความสงบเรียบร้อย และต่อมาอาเภอบ้านบึงได้มีการอบรมอาสา
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีจานวนผู้อาสา 1,140 คน เพื่อทาหน้าที่สอดส่อง
ดูแลและให้ความร่วมมือในการแจ้งข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับตารวจและอาเภอได้มีสายตรวจชุมชนตาบล (ตชต.)
เกิดขึ้น โดยเป็นนโยบายสานักงานตารวจแห่งชาติ ในการทาให้ตารวจเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และการจราจร โดยกาหนดให้มี ตชต.อยู่ทุกตาบล และ
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ร่วมออกตรวจตราร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ โดยเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นหัวหน้าชุด ซึ่งในการปฏิบัติงานงกล่าว ไม่มี
ค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น สายตรวจชุมชนตาบล (ตชต.) เริม่ มีในปี 2547 มีจานวนสมาชิก 480 คน

สถานการณ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอาเภอบ้านบึง
อาเภอบ้านบึงได้ดาเนินการตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและ
จังหวัดชลบุรี มาโดยต่อเนื่องและสามารถปรับสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

เขตพื้นที่
พื้นที่หมู่บ้าน
พื้นที่ชุมชน
รวม

จานวน
52
55
107

สถานะหมู่บ้าน/ชุมชน
ก
19
55
74

ข
28
0
28

ค
5
0
5

ง
0
0
0

หมายเหตุ

ปัจจุบันดาเนินการโดยเน้นหนักด้านการจัดระเบียบสังคมในสถานบริการ สถานประกอบการ
สถานศึกษา และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงของเยาวชนในพื้นที่เป็นหลัก

*************************************

โครงการหนึ่งตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
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ผลิตภัณฑ์ OTOP อาเภอบ้านบึง ได้ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 272 ผลิตภัณฑ์ / 102 ราย
แยกเป็นประเภทได้ดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทอาหาร
ประเภทเครื่องดื่ม
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ขึ้นทะเบียนรวม
ขึ้นทะเบียนรวม
ขึ้นทะเบียนรวม
ขึ้นทะเบียนรวม
ขึ้นทะเบียนรวม

159
16
5
35
57

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

รายชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว ได้แก่
1. นมพลาสเจอร์ไรส์
2. ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
3. เรือจาลองไม้สักทอง

โดย
โดย
โดย

สหกรณ์โคนมบ้านบึง จากัด
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ 1 ตาบลหนองซ้าซาก
กลุ่มงานหัตถศิลป์อาเภอบ้านบึง

ผลิตภัณฑ์ 4 ดาว ได้แก่
1. ขนมดอกจอกนมสดเรดบอน
2. กล้วยม้วนสมุนไพร
3. ทองม้วนไส้หมูหยอง

โดย
โดย
โดย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งโปร่ง – มาบเอื้อง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งโปร่ง – มาบเอื้อง
นางวีณา อติกานต์กุล

ผลิตภัณฑ์ 3 ดาว ได้แก่
1. ลูกชิ้นปลาตราปู๊ลูกชิ้นปลา
2. ชุดโต๊ะโลกกีฬา
3. แชมพูอาไพพรรณ

โดย
โดย
โดย

4. ยาบารุงร่างกายตราสามโลก

โดย

ร้านลูกชิ้นปลาจริยา กังวลกิจ
เฟอร์นิเจอร์เด็ก (Little house) หจก.จตุมิตรพาราวู๊ด
กลุ่มทาแชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน
(กลุ่มพัฒนาสตรีตาบลหนองชาก)
บริษทั สันติอินฟินิตี้การค้าสมุนไพร จากัด

ผลิตภัณฑ์ 2 ดาว ได้แก่
1. ไข่เค็ม
2. ทองม้วนกะทิ
3. น้าพริกแกงเผ็ด/แกงส้ม
4. ขนมจีน “แม่กิมซัว”
5. เต้าหู้ไข่
6. กาแฟสาเร็จรูปตรากุ๊กกิ๊ก
7. NORTH PATTAYA

โดย
โดย
โดย
โดย
โดย
โดย
โดย

8.
9.
10.
11.
12.

โดย
โดย
โดย
โดย
โดย

น้าว่านหางจรเข้
ผ้าทอมือ
เสื้อลายดอก
ผลิตธงชาติ
กรอบรูปวิทยาศาสตร์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านหนองปรือ
กลุ่มสตรีหนองอิรุณ (กลุ่มสตรีบ้านหนองขนุน)
นางจารุวรรณ ธัมมาวุทโธ
นายภิญโญ เอื้อรักษ์โอฬาร
จ.ส.อ.เลิศศักดิ์ พุ่มจันทร์
วิสาหกิจชุมชนมาบไผ่บริวเวอรี่ (หจก.มาบไผ่ สุรากลั่นชุมชน)
(สุรากลั่น 2 ครั้ง 40 ดีกรี)
บ.ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จากัด
กลุ่มสตรีบ้านท่าน้า
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
กลุ่มผลิตธงชาติ
กลุ่มเยาวชนทากรอบรูปวิทยาศาสตร์
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13. ตุ๊กตาเซรามิกออมสิน
14. เขียงไม้มะขาม

โดย
โดย

นายพรชัย จันทบาล
นายเจริญ ดิษฐ์สุวรรณ

ผลิตภัณฑ์ 1 ดาว ได้แก่
1. ข้าวกล้องหอมมะลิ
2. เค้กคุณแม่
3. กระหรี่พั๊พ
4. โมจิ 9 ไส้ “คุณเสาวนิตย์”
5. สุราบอนแดง

โดย
โดย
โดย
โดย
โดย

6. ขมิ้นขัดผิว

โดย

กลุ่มหนองอิรุณ
คุณแม่เบเกอรี่
นายวีรพจน์ เหลืองอ่อน
นางสาวเสาวนิตย์ ชินิมาตร์มงคล
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองบอนแดง
(ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง)
นางวรรณพร จันทวงศ์

1.4 วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์จังหวัด
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“ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมชั้นนาของอาเซียน แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ แหล่งผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย ประตูสู่เศรษฐกิจโลก สังคมแห่งการเรียนรู้มีภูมิคุ้มกัน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นฐานการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน”

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตอย่างเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ กิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากล ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และสร้างงาน
3. พัฒนาสินค้าเกษตร สินค้าเพื่อการแปรรูป โดยมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและไม่กระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งใน
และ ต่างประเทศ
4. พัฒนาและปรับปรุงด้านการผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics เพือ่ รองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสังคม และนวัตกรรมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับ
การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมและทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

******************
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ส่วนที่ 2
************************************************************************************

ข้อมูลทั่วไปของอาเภอบ้านบึง
2.1 สรุปผลโครงการในแผนพัฒนาอาเภอที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559
 ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของพื้นที่ประกอบด้วย
2.1 สรุปผลโครงการในแผนพัฒนาอาเภอที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
อาเภอบ้านบึง ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน.....46......โครงการ รวมงบประมาณ

44,622,๔00

บาท ดังนี้
พื้นที่
ดาเนินการ
(หมู่ที่/
ตาบล)

แหล่งงบประมาณ
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ
โครงการที่ใช้งบประมาณ
ตามนโยบายพิเศษของ
ของงบจังหวัด
รัฐบาล

โครงการที่ใช้งบประมาณ
โครงการที่ใช้
ของหน่วยงาน
งบประมาณขององค์กร
(งบ Function)
ปกครอง
ทีด่ าเนินการในภูมภิ าค
ส่วนท้องถิ่น

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ
เอกชน

ได้รบั การจัดสรร (บาท) ได้รบั การจัดสรร (บาท)

ได้รบั การจัดสรร (บาท)

ได้รบั การจัดสรร
(บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคมและสังคมให้มีคุณภาพ
1 โครงการอาเภอบ้านบึงยิ้ม...พบ
ประชาชน

ได้รบั การจัดสรร (บาท)

75,000

ทุกตาบล

หน่วย
รับผิดชอบ

อาเภอบ้าน
บึง
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2
3

4

5

6
7
8
9

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
อานวยการบริหารราชการอาเภอ
โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
และศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โครงการจัดตั้งศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ
H.I.V. อาเภอ บ้านบึง
โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อยกระดับการศึกษาประชาชน
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีทางานอ่างยั่งยืน
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสตรี
โครงการการบริหารการจัดเก็บ
และใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาชนบท
โครงการประชาสัมพันธ์งาน
ทะเบียนและปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนสานักทะเบียน
อาเภอบ้านบึง

180,000

ทุกตาบล

อาเภอบ้าน
บึง
อาเภอบ้าน
บึง

130,000

ทุกตาบล

500,000

ทุกตาบล

อาเภอบ้าน
บึง

800,000

ทุกตาบล

400,000

ทุกตาบล

20,000

ทุกตาบล

กศน.อ.บ้าน
บึง
กศน.อ.บ้าน
บึง
สพอ.บ้านบึง

112,400

ทุกตาบล

สพอ.บ้านบึง

30,000

ต.หนองไผ่
แก้ว

ทต.หนองไผ่
แก้ว
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10 โครงการประชาสัมพันธ์งาน
ทะเบียนและปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนสานักทะเบียน
อาเภอบ้านบึง
11 โครงการประชาสัมพันธ์งาน
ทะเบียนและปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนสานักทะเบียน
อาเภอบ้านบึง
12 โครงการการจัดงานรัฐพิธีอาเภอ
บ้านบึง
13 โครงการจัดตั้งคลีนิคชุมชน
เทศบาลตาบลหนองชาก
14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
สุขภาพภาคประชาชน
15 โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
ประจาปี 2559
16 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และ
ประชาชนผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบ้านบึง
16 โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ

30,000

ต.คลองกิ่ว ทต.หัวกุญแจ

30,000

ต.หนองชาก ทต.หนองชาก

120,000

ทุกตาบล

5,000,000

อาเภอบ้าน
บึง
ต.หนองชาก ทต.หนองชาก

350,000

ต.คลองกิ่ว ทต.หัวกุญแจ

1,000,000
400,000

ต.หนองไผ่
แก้ว
ต.บ้านบึง

ทต.หนองไผ่
แก้ว
ทต.บ้านบึง

150,000

ต.มาบไผ่

อบต.มาบไผ่
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ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
และครอบครัว
รวมเป็นจานวน...........16...........
โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
1

2
3

4

5
6

โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสานัก
ให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการปรับปรุง ฟื้นฟู อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการรักโลกร่วมใจรักษ์
สิ่งแวดล้อม
โครงการจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

200,000

50,000

ต.หนองชาก ทต.หนอง
ชาก
ทุกตาบล

สพอ.บ้านบึง

300,000

ต.หนองชาก ทต.หนอง
ชาก

40,000

ต.หนองอิรุณ อบต.หนอง
อิรุณ

30,000

ต.คลองกิ่ว ทต.หัวกุญแจ

150,000

ต.คลองกิ่ว ทต.หัวกุญแจ
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7

โครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมประจาปี 2559
รวมเป็นจานวน ..........7...........โครงการ

120,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
1 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดย
142,000
การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อทา
ประปาหมู่บ้าน ม.3 ต.หนองไผ่
แก้ว อ.บ้านบึง
2. โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดย
180,000
การก่อสร้างถังเก็บน้าประปา
หมู่บ้าน ม.3 ต.หนองไผ่แก้ว อ.
บ้านบึง
3 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดย
160,000
การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อทา
ประปาหมู่บ้านพร้อมถังเก็บน้า ม.
1 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง
4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
5,505,000
เสริมเหล็กสายยี่กงษี – หนองกระ
โหร่ง(ช่วงที่ 2) ต.มาบไผ่ อ.บ้าน
บึง

ต.หนองไผ่
แก้ว

ทต.หนองไผ่
แก้ว

ต.หนองไผ่
แก้ว

อาเภอบ้านบึง

ต.หนองไผ่
แก้ว

อาเภอบ้านบึง

ต.หนองไผ่
แก้ว

อาเภอบ้านบึง

ต.มาบไผ่

อาเภอบ้านบึง
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5

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
6,136,000
เสริมเหล็กสายบ้านบึง – หนอง
หงส์ ม.4 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง
6 โครงการปรับปรุงถนนสายแยก
3,570,000
บ้านนายสันติ-ฟาร์มชโลธร ม.2 ต.
คลองกิ่ว อ.บ้านบึง
7 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
2,519,000
เสริมเหล็กสายบ้านโปร่ง ม.1
เชื่อมต่อ ม.5 บ้านเขาทุ่ง ต.หนอง
ซ้าซาก (แยกซ้าย) อ.บ้านบึง
8 โครงการปรับปรุงถนนสายหนอง
5,330,000
เขิน – หนองหาย ม.4 ต.หนอง
ชาก อ.บ้านบึง
9 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
4,847,000
เสริมเหล็กสายบ้านหนองซ้าซาก
ม.2
ต.หนองซ้าซาก อ.บ้าน
บึง เชื่อมต่อ ม.8 ต.หนองรี อ.
เมืองชลบุรี
10 โครงการปรับปรุงห้วยบริเวณ
3,030,000
หนองโคลน ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
รวมเป็นจานวน .........10...........
โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ

ต.มาบไผ่

อาเภอบ้านบึง

ต.คลองกิ่ว อาเภอบ้านบึง
ต.หนอง
ซ้าซาก

อาเภอบ้านบึง

ต.หนองชาก อาเภอบ้านบึง
ต.หนอง
ซ้าซาก

อาเภอบ้านบึง

ต.บ้านบึง

อาเภอบ้านบึง
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1

โครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธี
67,000
ทุกตาบล
อาเภอบ้าน
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
บึง
ภายในหมู่บ้าน อ.บ้านบึง
2 โครงการสร้างปลอดภัยจาก
200,000
ทุกตาบล
อาเภอบ้าน
อุบัติภัยอาเภอบ้านบึง
บึง
3 โครงการประสานงานมวลชน และ
300,000
ทุกตาบล
อาเภอบ้าน
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
บึง
4 โครงการจัดการแข่งกีฬาต้านยา
300,000
ทุกตาบล
อาเภอบ้าน
เสพติด
บึง
5 โครงการป้องกัน ปราบปราม และ
300,000
ทุกตาบล
อาเภอบ้าน
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด อาเภอ
บึง
บ้านบึง
6 โครงการเสริมสร้างความมั่นคง
200,000
ทุกตาบล
สภ.บ้านบึง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชน
รวมเป็นจานวน ...........6........ โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
1

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อ
รักษาไว้ซึ่งสถาบันสาคัญของชาติ
อ.บ้านบึง

75,500

ร.ร.บ้านบึง อาเภอบ้าน
อุตสาหกรรม บึง
นุเคราะห์
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2

3
4
5
6

โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฯ
ระดับอาเภอ และขับเคลื่อนขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมา
โครงการจัดขบวนแห่สงกรานต์
และกิจกรรมออกร้านงานประจาปี
ประเพณีสงกรานต์จังหวัดชลบุรี
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
โครงการดาเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมเป็นจานวน ...........6........
โครงการ

20,500

ต.หนองบอน อาเภอบ้านบึง
แดง
1,000,000

ทุกตาบล

อาเภอบ้าน
บึง

ทุกตาบล

สพอ.บ้านบึง

100,000

ต.มาบไผ่

อบต.มาบไผ่

200,000

ต.หนองอิรุณ อบต.หนอง
อิรุณ

223,000
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 ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของพื้นที่ประกอบด้วย
2.1 สรุปผลโครงการในแผนพัฒนาอาเภอที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 - 2560
อาเภอบ้านบึง ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน.....69......โครงการ รวมงบประมาณ 50,823,960 บาท ดังนี้
แหล่งงบประมาณ
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณ
โครงการที่ใช้งบประมาณ
ตามนโยบายพิเศษของ
ของงบจังหวัด
รัฐบาล

โครงการที่ใช้งบประมาณ
โครงการที่ใช้
ของหน่วยงาน
งบประมาณขององค์กร
(งบ Function)
ปกครอง
ทีด่ าเนินการในภูมภิ าค
ส่วนท้องถิ่น

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ
เอกชน

ได้รบั การจัดสรร (บาท) ได้รบั การจัดสรร (บาท)

ได้รบั การจัดสรร (บาท)

ได้รบั การจัดสรร
(บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคมและสังคมให้มีคุณภาพ
1
โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
และศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2
โครงการจัดตั้งศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ
H.I.V. อาเภอบ้านบึง
3
โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อยกระดับการศึกษาประชาชน
4
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีทางานอ่างยั่งยืน

ได้รบั การจัดสรร (บาท)

พื้นที่
ดาเนินการ
(หมู่ที่/ตาบล)

หน่วย
รับผิดชอบ

118,000

ทุกตาบล

อาเภอบ้านบึง

451,000

ทุกตาบล

อาเภอบ้านบึง

800,000

ทุกตาบล

400,000

ทุกตาบล

กศน.อ.บ้าน
บึง
กศน.อ.บ้าน
บึง
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5

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสตรี
6 โครงการการบริหารการจัดเก็บ
และใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาชนบท
7 โครงการประชาสัมพันธ์งาน
ทะเบียนและปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนสานักทะเบียน
อาเภอบ้านบึง
8 โครงการประชาสัมพันธ์งาน
ทะเบียนและปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนสานักทะเบียน
อาเภอบ้านบึง
9 โครงการประชาสัมพันธ์งาน
ทะเบียนและปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนสานักทะเบียน
อาเภอบ้านบึง
10 โครงการการจัดงานรัฐพิธีอาเภอ
บ้านบึง
11 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การริการประชาชนงานทะเบียน
และบัตรสานักทะเบียนอาเภอบ้าน
บึง

20,000

ทุกตาบล

สพอ.บ้านบึง

112,400

ทุกตาบล

สพอ.บ้านบึง

30,000

ต.หนองไผ่
แก้ว

ทต.หนองไผ่แก้ว

30,000

ต.คลองกิ่ว

ทต.หัวกุญแจ

30,000

ต.หนองชาก ทต.หนองชาก

109,000

ทุกตาบล

อาเภอบ้านบึง

ทุกตาบล

อาเภอบ้านบึง

36,000
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12 โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ของคณะกรรมการหมู่บ้านใน
อาเภอบ้านบึง ในการจัดทา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
อานวยการบริหารราชการอาเภอ

108,000

ทุกตาบล

อาเภอบ้านบึง

190,000

ทุกตาบล

อาเภอบ้านบึง

ต.หนองชาก

ทต.หนองชาก

ทุกตาบล

สพอ.บ้านบึง

200,000

ต.คลองกิ่ง

อบต.คลองกิ่ว

40,000

ต.หนองอิรุณ อบต.หนองอิรุณ

50,000

ต.หนองบอน อบต.หนองบอน
แดง
แดง
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รวมเป็นจานวน..........๑3.............โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
1

2
3
4
5

โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสานัก
ให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการ ดูแล ปรับปรุงและ
บารุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ
โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ
โครงการปลูกต้นไม้ตาม
พระราชดาริ

200,000

50,000

6

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
50,000
อาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้าใน
ชุมชน
7 โครงการจัดทาที่ตั้งถังรองรับขยะ
200,000
และทาความสะอาดโดยรอบ
8 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์
300,000
รักษ์พื้นที่สีเขียว
9 โครงการสร้างเมืองน่าอยู่คู่
100,000
สิ่งแวดล้อมชุมชน
10 โครงการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไข
100,000
หรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
11 โครงการบริหารจัดการขยะใน
150,000
สถานศึกษาและหน่วยราชการ
รวมเป็นจานวน ..........11...........
โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ต.บ้านบึง

1

ต.คลองกิ่ว

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายสันติฟาร์มชโลธร ม.2 ต.คลองกิ่ว อ.
บ้านบึง

2,968,000

ทต.บ้านบึง

ต.หนองชาก ทต.หนองชาก
ต.คลองกิ่ว

อบต.คลองกิ่ว

ต.มาบไผ่

อบต.มาบไผ่

ต.หนองไผ่
แก้ว

อบต.หนองไผ่
แก้ว

ต.คลองกิ่ว

ทต.หัวกุญแจ

อาเภอบ้านบึง
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2

โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์
ติก คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองปรือ-บ้านคลองใหญ่ ม.1 ต.
หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง

3,689,360

ต.หนองไผ่แก้ว อาเภอบ้านบึง

3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายห้วยน้าโจน – สระ
น้าเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนที่ 11
(ห้วยน้าโจน-ห้วยสะแก ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง
โครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านเขาดิน ม.4 ต.หนอง
ซ้าซาก อ.บ้านบึง
โครงการก่อสร้างคอนกรีตบ้าน
โปร่งมะขาม (เส้นทางเกวียนเก่า)
ไปบ้านร่มเกล้า ม.5 ต.หนองอิรุณ
อ.บ้านบึง

3,968,000

ต.บ้านบึง

อาเภอบ้านบึง

3,500,000

ต.หนองชาก

อาเภอบ้านบึง

1,717,000

ต.หนองอิรุณ

อาเภอบ้านบึง

โครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวัดสานักขาม – หนอง
ยาง ม. 5 ต.หนองบอนแดง อ.
บ้านบึง เชื่อมต่อ ต.ทุ่งขวาง อ.
พนัสนิคม

6,500,000

ต.หนองบอน
แดง

อาเภอบ้านบึง

4
5

6
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7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านแม่นายก-บ้าน
เนิน ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้าน
บึง
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายเกะไม้แหลม – วัดพะยอม ม.
6 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง
9 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตเป็นถนน คสล. สาย
บ้านอ้อมแก้ว-บ้านป่ายุบ ม.3 ต.
หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง
10 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดย
การก่อสร้างหอถังเก็บน้าประปา
หมู่บ้าน (หลังตลาดป่ายุบ ม.3 ต.
หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายกิมซิ่ว ม. (จานวน
2 ช่วง) ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้าน
บึง
12 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดย
การขุดเจาะบาดาลเพื่อน้าประปา
หมู่บ้าน ม.2 ต.หนองไผ่แก้ว อ.
บ้านบึง

1,700,000

ต.หนองบอน
แดง

อาเภอบ้านบึง

7,440,000

ต.มาบไผ่

อาเภอบ้านบึง

1,999,500

ต.หนองไผ่แก้ว อาเภอบ้านบึง

181,900

ต.หนองไผ่แก้ว อาเภอบ้านบึง

1,965,300

ต.หนองไผ่แก้ว อาเภอบ้านบึง

190,000

ต.หนองไผ่แก้ว อาเภอบ้านบึง
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13 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดย
การขุดเจาะบาดาลเพื่อน้าประปา
หมู่บ้าน ม.3 ต.หนองไผ่แก้ว อ.
บ้านบึง

190,000

ต.หนองไผ่แก้ว อาเภอบ้านบึง

รวมเป็นจานวน ......13.............. โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ
1
2
3

4

5

6
7

โครงการสร้างปลอดภัยจาก
อุบัติภัยอาเภอบ้านบึง
โครงการประสานงานมวลชน และ
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอาเภอ
(ป.ป.ส.)
โครงการป้องกัน ปราบปราม และ
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด อาเภอ
บ้านบึง
โครงการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชน
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ
ต้านยาเสพติด
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

181,000

ทุกตาบล

271,000

ทุกตาบล

243,500

ทุกตาบล

อาเภอบ้าน
บึง
อาเภอบ้าน
บึง
อาเภอบ้าน
บึง

270,000

ทุกตาบล

อาเภอบ้าน
บึง

200,000

ทุกตาบล

สภ.บ้านบึง

100,000

ต.หนองซ้าซาก

100,000

ต.หนองบอน
แดง

ทต.หนอง
ซ้าซาก
อบต.หนอง
บอนแดง
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8
9

10

11

12

13

14

15

โครงการจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการป้องกันยาเสพติด (ปค.)
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอก
สถานศึกษา(ปค.)

9,000

ทุกตาบล

อาเภอบ้าน
บึง
อาเภอบ้าน
บึง

20,000

ทุกตาบล

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ป้องกันยาเสพติดในพื้นที่อาเภอ
บ้านบึง (ปค.)
โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
หมู่บ้าน
โครงการค่ายคุณธรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนใน
สถานศึกษา (ศพส.จ.)
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพ
ติด 26 มิถุนายน 2560 (ศพ
ส.จ.)
โครงการสร้างหมู่บ้านชุมชน
เข้มแข็ง ตามแผนประชารัฐ (ศพ
ส.จ.)
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการ (ศพส.จ.)

84,000

ทุกตาบล

อาเภอบ้าน
บึง

70,000

ทุกตาบล

อาเภอบ้าน
บึง

200,000

ทุกตาบล

อาเภอบ้าน
บึง

200,000

ทุกตาบล

อาเภอบ้าน
บึง

250,000

ทุกตาบล

อาเภอบ้าน
บึง

200,000

ทุกตาบล

อาเภอบ้าน
บึง
30

16

โครงการสนับสนุนระบบ
อานวยการและบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ (ศพส.จ.)

250,000

ทุกตาบล

อาเภอบ้าน
บึง

รวมเป็นจานวน ...........16.......... โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
1
2
3
4
5
6
7

โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฯ
ระดับอาเภอ และขับเคลื่อนขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมา
โครงการจัดขบวนแห่สงกรานต์
และกิจกรรมออกร้านงานประจาปี
ประเพณีสงกรานต์จังหวัดชลบุรี
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ย
อินทร์ส่งเสริมการปลูกพืชแบบ
เกษตรอินทร์
โครงการดาเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

92,000

ต.หนองบอน
แดง
1,003,000

อาเภอบ้านบึง

ทุกตาบล

อาเภอบ้าน
บึง

223,000

ทุกตาบล

80,000

ทุกตาบล

สพอ.บ้าน
บึง
กศน.บ้าน
บึง
ทต.หนอง
ชาก

100,000

ต.หนองชาก

200,000

ต.หนองอิรุณ

100,000

ต.มาบไผ่

อบต.หนอง
อิรุณ
อบต.มาบไผ่
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8

โครงการเพิ่มเสริมสร้างความเข้าใจ
เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันสาคัญของ
ชาติ
9 โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง
10 โครงการวิ่งควาย
11 โครงการจัดงานวันไหว้พระจันทร์
12 โครงการจัดงานประเพณีวิ่งควาย
13 โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน
14 โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้าน
บึง
15 โครงการจัดกิจกรรมสาคัญทาง
ศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา วันอาสาฬบูชา และงาน
พิธีสาคัญต่างๆ
16 โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมเป็นจานวน ........16............
โครงการ

74,000

ทุกตาบล

อาเภอบ้าน
บึง

400,000

ต.บ้านบึง

ทต.บ้านบึง

70,000
600,000
1,200,000
650,000
1,200,000

ต.บ้านบึง
ต.บ้านบึง
ต.บ้านบึง
ต.บ้านบึง
ต.บ้านบึง

ทต.บ้านบึง
ทม.บ้านบึง
ทม.บ้านบึง
ทม.บ้านบึง
ทม.บ้านบึง

2,000,000

ต.หนองชาก

ทต.หนอง
ชาก

300,000

ต.หนองบอน
แดง

อบต.หนอง
บอนแดง
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2.2 สรุปงบประมาณที่อาเภอได้รับการสนับสนุนเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาอาเภอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2560
- สรุปงบประมาณที่อาเภอได้รับการสนับสนุนเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาอาเภอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

แหล่งงบประมาณ
โครงการที่ใช้งบประมาณตาม
นโยบายพิเศษของรัฐบาล
โครงการที่ใช้งบประมาณของ
งบประมาณของจังหวัด
โครงการที่ใช้งบประมาณของ
หน่วยงาน (งบ Function) ที่
ดาเนินการในภูมิภาค
โครงการที่ใช้งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ใช้งบประมาณของ
เอกชน
รวม

จานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
(รวมทุกยุทธศาสตร์)
-

จานวน (บาท)

7

30,937,0๐๐

13

2,430,400

26

11,255,000

-

-

46

44,๖22,๔00

หมายเหตุ

-

33

- สรุปงบประมาณที่อาเภอได้รับการสนับสนุนเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาอาเภอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

แหล่งงบประมาณ
โครงการที่ใช้งบประมาณตาม
นโยบายพิเศษของรัฐบาล
โครงการที่ใช้งบประมาณของ
งบประมาณของจังหวัด
โครงการที่ใช้งบประมาณของ
หน่วยงาน (งบ Function) ที่
ดาเนินการในภูมิภาค
โครงการที่ใช้งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ใช้งบประมาณของ
เอกชน
รวม

จานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
(รวมทุกยุทธศาสตร์)
-

จานวน (บาท)

16

36,729,060

19

2,991,900

34

11,103,000

-

-

69

50,823,960

หมายเหตุ

-
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2.3 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สรุปปัญหา/ความต้องการของพื้นที่ อาเภอบ้านบึง (แยกเป็นรายตาบล)
ตาบล
บ้านบึง

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. น้าประปาสาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน
2. ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ดาเนินครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึง
3. ถนนในชุมชนชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทาให้ไม่
สะดวกในการสัญจร
4. การขยายตัวของชุมชนมากขึ้น ระบบระบายน้ายัง
ไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันและส่งกลิ่นเหม็น
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาเรื่องขยะและน้าเสียเพิ่มมากขึ้น

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ

แนวทางการแก้ไข

-แหล่งน้าและน้าประปาในการอุปโภค-บริโภค - ปรับปรุงคุณภาพน้าประปาให้ได้มาตรฐาน
ไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐาน
- ไฟฟ้าและแสงสว่างไม่ครอบคลุมทั่วถึง
- ขยายเขต/ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนทางและที่
สาธารณะในเขตชุมชน
- ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชารุด
-ซ่อมแซมถนนที่ชารุด หรือที่มีสภาพที่เป็น
เสียหาย
อุปสรรคต่อการสัญจรของประชาชน
- ระบบระบายน้าในพื้นที่อุดตัน และชารุด
- ก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้า /ขุดลอกท่อ
เสียหาย
ระบายน้า
- ปริมาณขยะและน้าเสีย

- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและ
คัดแยกขยะ
- จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

ด้านการเกษตร
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และผลผลิตทางการเกษตรตกต่า - ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่า - ดาเนินการจัดหาตลาดประชารัฐเพื่อเป็นสถานที่
- ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาในการปราบ
จาหน่ายสินค้าทางการเกษตร
ศัตรูพืช
- ตรวจสอบข้อมูลการแพร่ระบาดของโรค/ศัตรูของ
พืชและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
โดยเร็ว รวมทั้งหามาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ในระยาวต่อไป
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ตาบล
บ้านบึง

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านสาธารณสุข
1. มีการระบาดของโรคระบาด/โรคติดต่อ

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ
- การระบาดของโรคระบาด/โรคติดต่อ

- สร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ
- ทาลายแหล่งแพร่พันธุ์/ควบคุมการเกิดของสัตว์
ที่เป็นพาหนะของโรค

ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ประชาชนสูบบุหรี่และดื่มสุราในเขตชุมชน

- ประชาชนสูบบุหรี่และดื่มสุราในเขตชุมชน

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ลด ละ
เลิกอบายมุข
- จัดอบรมให้ความรู้ สร้างทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชน
- จัดหาตลาดประชารัฐ และครุภัณฑ์ส่วนกลางให้
ประชาชน หรือเช่าในราคาที่ต่ากว่าท้องตลาด
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
- จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้
ประชาชนมีสถานที่จัดจาหน่ายสินค้าของชุมชน

2. การว่างงาน ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับค่า - การขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
ใช่จ่าย
- ขาดสถานที่จาหน่ายสินค้า
3. ประชาชนขาดสถานที่จาหน่ายสินค้า

ด้านความมั่นคง
1. การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทาให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้
2. ปัญหาการโจรกรรม ลักขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ รวมทั้งการทะเลาะ

- การเพิ่มขึ้นของจานวนรถ และผู้ใช้ถนนและ
ผู้ที่ไม่เคารพกฎจราจร
- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

แนวทางการแก้ไข

- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจรใน
ขุมชน /การจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นในชุมชน และจุด
เสี่ยงต่อการเกิดเหตุ
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ตาบล
บ้านบึง

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านความมั่นคง (ต่อจากเดิม)
3. ปัญหาประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว

4. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ

แนวทางการแก้ไข

- ประชาชนกรแฝง และแรงงานต่างด้าวมี
จานวนมากขึ้น ยากต่อการดูแลและควบคุม

- รณรงค์ให้นายจ้างนาแรงงานต่างด้าวขึ้น
ทะเบียนให้ถูกต้องต่างกฎหมาย
- ประชุมชี้แจงเจ้าของ/ผู้ประกอบกิจการห้องเช่า
ให้ช่วยกากับดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการกระทาผิดกฎหมาย
- ประชาชนทั้งในพื้นที่และจากต่างพื้นที่ที่เข้า - รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
มาประกอบอาชีพ
พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
-การเพิ่มมาตรการในตรวจตรา เฝ้าระวังป้องกัน
และปราบปรามตามกฎหมายอย่างจริงจัง
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ตาบล
หนองซ้าซาก

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. น้าประปาสาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน
2. ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ดาเนินครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึง
3. ถนนในชุมชนชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทาให้ไม่
สะดวกในการสัญจร
4. การขยายตัวของชุมชนมากขึ้น ระบบระบายน้ายัง
ไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันและส่งกลิ่นเหม็น
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาเรื่องขยะและน้าเสียเพิ่มมากขึ้น

ด้านการเกษตร
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่า

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ

แนวทางการแก้ไข

-แหล่งน้าและน้าประปาในการอุปโภค-บริโภค - ปรับปรุงคุณภาพน้าประปาให้ได้มาตรฐาน
ไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐาน
- ไฟฟ้าและแสงสว่างไม่ครอบคลุมทั่วถึง
- ขยายเขต/ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนทางและที่
สาธารณะในเขตชุมชน
- ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชารุด
-ซ่อมแซมถนนที่ชารุด หรือที่มีสภาพที่เป็น
เสียหาย
อุปสรรคต่อการสัญจรของประชาชน
- ระบบระบายน้าในพื้นที่อุดตัน และชารุด
- ก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้า /ขุดลอกท่อ
เสียหาย
ระบายน้า
- ปริมาณขยะและน้าเสีย

- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและ
คัดแยกขยะ
- จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

- ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร
ตกต่า
- ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาในการปราบ
ศัตรูพืช

- ดาเนินการจัดหาตลาดประชารัฐเพื่อเป็น
สถานที่จาหน่ายสินค้าทางการเกษตร
- ตรวจสอบข้อมูลการแพร่ระบาดของโรค/ศัตรู
ของพืชและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
เบื้องต้นโดยเร็ว รวมทั้งหามาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขในระยาวต่อไป
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ตาบล
หนองซ้าซาก

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านสาธารณสุข
1. มีการระบาดของโรคระบาด/โรคติดต่อ

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ
- การระบาดของโรคระบาด/โรคติดต่อ

- สร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ
- ทาลายแหล่งแพร่พันธุ์/ควบคุมการเกิดของสัตว์
ที่เป็นพาหนะของโรค

ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ประชาชนสูบบุหรี่และดื่มสุราในเขตชุมชน

- ประชาชนสูบบุหรี่และดื่มสุราในเขตชุมชน

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ลด ละ
เลิกอบายมุข
- จัดอบรมให้ความรู้ สร้างทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชน
- จัดหาตลาดประชารัฐ และครุภัณฑ์ส่วนกลางให้
ประชาชน หรือเช่าในราคาที่ต่ากว่าท้องตลาด
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
- จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้
ประชาชนมีสถานที่จัดจาหน่ายสินค้าของชุมชน

2. การว่างงาน ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับค่า - การขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
ใช่จ่าย
- ขาดสถานที่จาหน่ายสินค้า
3. ประชาชนขาดสถานที่จาหน่ายสินค้า

ด้านความมั่นคง
1. การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทาให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้
2. ปัญหาการโจรกรรม ลักขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ รวมทั้งการทะเลาะ

- การเพิ่มขึ้นของจานวนรถ และผู้ใช้ถนนและ
ผู้ที่ไม่เคารพกฎจราจร
- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

แนวทางการแก้ไข

- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจรใน
ขุมชน /การจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นในชุมชน และจุด
เสี่ยงต่อการเกิดเหตุ
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ตาบล
หนองซ้าซาก

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านความมั่นคง (ต่อจากเดิม)
3. ปัญหาประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว

4. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ

แนวทางการแก้ไข

- ประชาชนกรแฝง และแรงงานต่างด้าวมี
จานวนมากขึ้น ยากต่อการดูแลและควบคุม

- รณรงค์ให้นายจ้างนาแรงงานต่างด้าวขึ้น
ทะเบียนให้ถูกต้องต่างกฎหมาย
- ประชุมชี้แจงเจ้าของ/ผู้ประกอบกิจการห้องเช่า
ให้ช่วยกากับดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการกระทาผิดกฎหมาย
- ประชาชนทั้งในพื้นที่และจากต่างพื้นที่ที่เข้า - รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
มาประกอบอาชีพ
พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
-การเพิ่มมาตรการในตรวจตรา เฝ้าระวังป้องกัน
และปราบปรามตามกฎหมายอย่างจริงจัง
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ตาบล
มาบไผ่

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. น้าประปาสาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน
2. ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ดาเนินครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึง
3. ถนนในชุมชนชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทาให้ไม่
สะดวกในการสัญจร
4. การขยายตัวของชุมชนมากขึ้น ระบบระบายน้ายัง
ไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันและส่งกลิ่นเหม็น
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาเรื่องขยะและน้าเสียเพิ่มมากขึ้น

ด้านการเกษตร
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่า

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ

แนวทางการแก้ไข

-แหล่งน้าและน้าประปาในการอุปโภค-บริโภค - ปรับปรุงคุณภาพน้าประปาให้ได้มาตรฐาน
ไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐาน
- ไฟฟ้าและแสงสว่างไม่ครอบคลุมทั่วถึง
- ขยายเขต/ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนทางและที่
สาธารณะในเขตชุมชน
- ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชารุด
-ซ่อมแซมถนนที่ชารุด หรือที่มีสภาพที่เป็น
เสียหาย
อุปสรรคต่อการสัญจรของประชาชน
- ระบบระบายน้าในพื้นที่อุดตัน และชารุด
- ก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้า /ขุดลอกท่อ
เสียหาย
ระบายน้า
- ปริมาณขยะและน้าเสีย

- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและ
คัดแยกขยะ
- จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

- ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร
ตกต่า
- ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาในการปราบ
ศัตรูพืช

- ดาเนินการจัดหาตลาดประชารัฐเพื่อเป็น
สถานที่จาหน่ายสินค้าทางการเกษตร
- ตรวจสอบข้อมูลการแพร่ระบาดของโรค/ศัตรู
ของพืชและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
เบื้องต้นโดยเร็ว รวมทั้งหามาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขในระยาวต่อไป
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ตาบล
มาบไผ่

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านสาธารณสุข
1. มีการระบาดของโรคระบาด/โรคติดต่อ

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ
- การระบาดของโรคระบาด/โรคติดต่อ

- สร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ
- ทาลายแหล่งแพร่พันธุ์/ควบคุมการเกิดของสัตว์
ที่เป็นพาหนะของโรค

ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ประชาชนสูบบุหรี่และดื่มสุราในเขตชุมชน

- ประชาชนสูบบุหรี่และดื่มสุราในเขตชุมชน

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ลด ละ
เลิกอบายมุข
- จัดอบรมให้ความรู้ สร้างทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชน
- จัดหาตลาดประชารัฐ และครุภัณฑ์ส่วนกลางให้
ประชาชน หรือเช่าในราคาที่ต่ากว่าท้องตลาด
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
- จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้
ประชาชนมีสถานที่จัดจาหน่ายสินค้าของชุมชน

2. การว่างงาน ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับค่า - การขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
ใช่จ่าย
- ขาดสถานที่จาหน่ายสินค้า
3. ประชาชนขาดสถานที่จาหน่ายสินค้า

ด้านความมั่นคง
1. การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทาให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้
2. ปัญหาการโจรกรรม ลักขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ รวมทั้งการทะเลาะ

- การเพิ่มขึ้นของจานวนรถ และผู้ใช้ถนนและ
ผู้ที่ไม่เคารพกฎจราจร
- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

แนวทางการแก้ไข

- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจรใน
ขุมชน /การจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นในชุมชน และจุด
เสี่ยงต่อการเกิดเหตุ
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ตาบล
มาบไผ่

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านความมั่นคง (ต่อจากเดิม)
3. ปัญหาประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว

4. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ

แนวทางการแก้ไข

- ประชาชนกรแฝง และแรงงานต่างด้าวมี
จานวนมากขึ้น ยากต่อการดูแลและควบคุม

- รณรงค์ให้นายจ้างนาแรงงานต่างด้าวขึ้น
ทะเบียนให้ถูกต้องต่างกฎหมาย
- ประชุมชี้แจงเจ้าของ/ผู้ประกอบกิจการห้องเช่า
ให้ช่วยกากับดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการกระทาผิดกฎหมาย
- ประชาชนทั้งในพื้นที่และจากต่างพื้นที่ที่เข้า - รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
มาประกอบอาชีพ
พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
-การเพิ่มมาตรการในตรวจตรา เฝ้าระวังป้องกัน
และปราบปรามตามกฎหมายอย่างจริงจัง
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ตาบล

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
หนองบอนแดง 1. น้าประปาสาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน
2. ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ดาเนินครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึง
3. ถนนในชุมชนชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทาให้ไม่
สะดวกในการสัญจร
4. การขยายตัวของชุมชนมากขึ้น ระบบระบายน้ายัง
ไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันและส่งกลิ่นเหม็น
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาเรื่องขยะและน้าเสียเพิ่มมากขึ้น

ด้านการเกษตร
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่า

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ

แนวทางการแก้ไข

-แหล่งน้าและน้าประปาในการอุปโภค-บริโภค - ปรับปรุงคุณภาพน้าประปาให้ได้มาตรฐาน
ไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐาน
- ไฟฟ้าและแสงสว่างไม่ครอบคลุมทั่วถึง
- ขยายเขต/ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนทางและที่
สาธารณะในเขตชุมชน
- ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชารุด
-ซ่อมแซมถนนที่ชารุด หรือที่มีสภาพที่เป็น
เสียหาย
อุปสรรคต่อการสัญจรของประชาชน
- ระบบระบายน้าในพื้นที่อุดตัน และชารุด
- ก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้า /ขุดลอกท่อ
เสียหาย
ระบายน้า
- ปริมาณขยะและน้าเสีย

- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและ
คัดแยกขยะ
- จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

- ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร
ตกต่า
- ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาในการปราบ
ศัตรูพืช

- ดาเนินการจัดหาตลาดประชารัฐเพื่อเป็น
สถานที่จาหน่ายสินค้าทางการเกษตร
- ตรวจสอบข้อมูลการแพร่ระบาดของโรค/ศัตรู
ของพืชและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
เบื้องต้นโดยเร็ว รวมทั้งหามาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขในระยาวต่อไป
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ตาบล

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านสาธารณสุข
หนองบอนแดง 1. มีการระบาดของโรคระบาด/โรคติดต่อ

ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ประชาชนสูบบุหรี่และดื่มสุราในเขตชุมชน

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ
- การระบาดของโรคระบาด/โรคติดต่อ

- สร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ
- ทาลายแหล่งแพร่พันธุ์/ควบคุมการเกิดของสัตว์
ที่เป็นพาหนะของโรค

- ประชาชนสูบบุหรี่และดื่มสุราในเขตชุมชน

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ลด ละ
เลิกอบายมุข
- จัดอบรมให้ความรู้ สร้างทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชน
- จัดหาตลาดประชารัฐ และครุภัณฑ์ส่วนกลางให้
ประชาชน หรือเช่าในราคาที่ต่ากว่าท้องตลาด
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
- จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้
ประชาชนมีสถานที่จัดจาหน่ายสินค้าของชุมชน

2. การว่างงาน ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับค่า - การขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
ใช่จ่าย
- ขาดสถานที่จาหน่ายสินค้า
3. ประชาชนขาดสถานที่จาหน่ายสินค้า

ด้านความมั่นคง
1. การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทาให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้
2. ปัญหาการโจรกรรม ลักขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ รวมทั้งการทะเลาะ

แนวทางการแก้ไข

- การเพิ่มขึ้นของจานวนรถ และผู้ใช้ถนนและ
ผู้ที่ไม่เคารพกฎจราจร
- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจรใน
ขุมชน /การจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นในชุมชน และจุด
เสี่ยงต่อการเกิดเหตุ
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ตาบล

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านความมั่นคง (ต่อจากเดิม)
หนองบอนแดง 3. ปัญหาประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว

4. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ

แนวทางการแก้ไข

- ประชาชนกรแฝง และแรงงานต่างด้าวมี
จานวนมากขึ้น ยากต่อการดูแลและควบคุม

- รณรงค์ให้นายจ้างนาแรงงานต่างด้าวขึ้น
ทะเบียนให้ถูกต้องต่างกฎหมาย
- ประชุมชี้แจงเจ้าของ/ผู้ประกอบกิจการห้องเช่า
ให้ช่วยกากับดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการกระทาผิดกฎหมาย
- ประชาชนทั้งในพื้นที่และจากต่างพื้นที่ที่เข้า - รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
มาประกอบอาชีพ
พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
-การเพิ่มมาตรการในตรวจตรา เฝ้าระวังป้องกัน
และปราบปรามตามกฎหมายอย่างจริงจัง
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ตาบล
หนองชาก

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. น้าประปาสาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน
2. ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ดาเนินครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึง
3. ถนนในชุมชนชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทาให้ไม่
สะดวกในการสัญจร
4. การขยายตัวของชุมชนมากขึ้น ระบบระบายน้ายัง
ไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันและส่งกลิ่นเหม็น
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาเรื่องขยะและน้าเสียเพิ่มมากขึ้น

ด้านการเกษตร
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่า

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ

แนวทางการแก้ไข

-แหล่งน้าและน้าประปาในการอุปโภค-บริโภค - ปรับปรุงคุณภาพน้าประปาให้ได้มาตรฐาน
ไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐาน
- ไฟฟ้าและแสงสว่างไม่ครอบคลุมทั่วถึง
- ขยายเขต/ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนทางและที่
สาธารณะในเขตชุมชน
- ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชารุด
-ซ่อมแซมถนนที่ชารุด หรือที่มีสภาพที่เป็น
เสียหาย
อุปสรรคต่อการสัญจรของประชาชน
- ระบบระบายน้าในพื้นที่อุดตัน และชารุด
- ก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้า /ขุดลอกท่อ
เสียหาย
ระบายน้า
- ปริมาณขยะและน้าเสีย

- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและ
คัดแยกขยะ
- จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

- ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร
ตกต่า
- ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาในการปราบ
ศัตรูพืช

- ดาเนินการจัดหาตลาดประชารัฐเพื่อเป็น
สถานที่จาหน่ายสินค้าทางการเกษตร
- ตรวจสอบข้อมูลการแพร่ระบาดของโรค/ศัตรู
ของพืชและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
เบื้องต้นโดยเร็ว รวมทั้งหามาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขในระยาวต่อไป
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ตาบล
หนองชาก

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านสาธารณสุข
1. มีการระบาดของโรคระบาด/โรคติดต่อ

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ
- การระบาดของโรคระบาด/โรคติดต่อ

- สร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ
- ทาลายแหล่งแพร่พันธุ์/ควบคุมการเกิดของสัตว์
ที่เป็นพาหนะของโรค

ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ประชาชนสูบบุหรี่และดื่มสุราในเขตชุมชน

- ประชาชนสูบบุหรี่และดื่มสุราในเขตชุมชน

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ลด ละ
เลิกอบายมุข
- จัดอบรมให้ความรู้ สร้างทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชน
- จัดหาตลาดประชารัฐ และครุภัณฑ์ส่วนกลางให้
ประชาชน หรือเช่าในราคาที่ต่ากว่าท้องตลาด
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
- จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้
ประชาชนมีสถานที่จัดจาหน่ายสินค้าของชุมชน

2. การว่างงาน ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับค่า - การขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
ใช่จ่าย
- ขาดสถานที่จาหน่ายสินค้า
3. ประชาชนขาดสถานที่จาหน่ายสินค้า

ด้านความมั่นคง
1. การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทาให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้
2. ปัญหาการโจรกรรม ลักขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ รวมทั้งการทะเลาะ

- การเพิ่มขึ้นของจานวนรถ และผู้ใช้ถนนและ
ผู้ที่ไม่เคารพกฎจราจร
- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

แนวทางการแก้ไข

- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจรใน
ขุมชน /การจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นในชุมชน และจุด
เสี่ยงต่อการเกิดเหตุ
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ตาบล
หนองชาก

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านความมั่นคง (ต่อจากเดิม)
3. ปัญหาประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว

4. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ

แนวทางการแก้ไข

- ประชาชนกรแฝง และแรงงานต่างด้าวมี
จานวนมากขึ้น ยากต่อการดูแลและควบคุม

- รณรงค์ให้นายจ้างนาแรงงานต่างด้าวขึ้น
ทะเบียนให้ถูกต้องต่างกฎหมาย
- ประชุมชี้แจงเจ้าของ/ผู้ประกอบกิจการห้องเช่า
ให้ช่วยกากับดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการกระทาผิดกฎหมาย
- ประชาชนทั้งในพื้นที่และจากต่างพื้นที่ที่เข้า - รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
มาประกอบอาชีพ
พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
-การเพิ่มมาตรการในตรวจตรา เฝ้าระวังป้องกัน
และปราบปรามตามกฎหมายอย่างจริงจัง
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ตาบล
คลองกิ่ว

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. น้าประปาสาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน
2. ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ดาเนินครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึง
3. ถนนในชุมชนชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทาให้ไม่
สะดวกในการสัญจร
4. การขยายตัวของชุมชนมากขึ้น ระบบระบายน้ายัง
ไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันและส่งกลิ่นเหม็น
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาเรื่องขยะและน้าเสียเพิ่มมากขึ้น

ด้านการเกษตร
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่า

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ

แนวทางการแก้ไข

-แหล่งน้าและน้าประปาในการอุปโภค-บริโภค - ปรับปรุงคุณภาพน้าประปาให้ได้มาตรฐาน
ไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐาน
- ไฟฟ้าและแสงสว่างไม่ครอบคลุมทั่วถึง
- ขยายเขต/ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนทางและที่
สาธารณะในเขตชุมชน
- ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชารุด
-ซ่อมแซมถนนที่ชารุด หรือที่มีสภาพที่เป็น
เสียหาย
อุปสรรคต่อการสัญจรของประชาชน
- ระบบระบายน้าในพื้นที่อุดตัน และชารุด
- ก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้า /ขุดลอกท่อ
เสียหาย
ระบายน้า
- ปริมาณขยะและน้าเสีย

- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและ
คัดแยกขยะ
- จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

- ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร
ตกต่า
- ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาในการปราบ
ศัตรูพืช

- ดาเนินการจัดหาตลาดประชารัฐเพื่อเป็น
สถานที่จาหน่ายสินค้าทางการเกษตร
- ตรวจสอบข้อมูลการแพร่ระบาดของโรค/ศัตรู
ของพืชและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
เบื้องต้นโดยเร็ว รวมทั้งหามาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขในระยาวต่อไป
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ตาบล
คลองกิ่ว

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านสาธารณสุข
1. มีการระบาดของโรคระบาด/โรคติดต่อ

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ
- การระบาดของโรคระบาด/โรคติดต่อ

- สร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ
- ทาลายแหล่งแพร่พันธุ์/ควบคุมการเกิดของสัตว์
ที่เป็นพาหนะของโรค

ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ประชาชนสูบบุหรี่และดื่มสุราในเขตชุมชน

- ประชาชนสูบบุหรี่และดื่มสุราในเขตชุมชน

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ลด ละ
เลิกอบายมุข
- จัดอบรมให้ความรู้ สร้างทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชน
- จัดหาตลาดประชารัฐ และครุภัณฑ์ส่วนกลางให้
ประชาชน หรือเช่าในราคาที่ต่ากว่าท้องตลาด
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
- จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้
ประชาชนมีสถานที่จัดจาหน่ายสินค้าของชุมชน

2. การว่างงาน ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับค่า - การขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
ใช่จ่าย
- ขาดสถานที่จาหน่ายสินค้า
3. ประชาชนขาดสถานที่จาหน่ายสินค้า

ด้านความมั่นคง
1. การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทาให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้
2. ปัญหาการโจรกรรม ลักขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ รวมทั้งการทะเลาะ

- การเพิ่มขึ้นของจานวนรถ และผู้ใช้ถนนและ
ผู้ที่ไม่เคารพกฎจราจร
- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

แนวทางการแก้ไข

- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจรใน
ขุมชน /การจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นในชุมชน และจุด
เสี่ยงต่อการเกิดเหตุ
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ตาบล
คลองกิ่ว

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านความมั่นคง (ต่อจากเดิม)
3. ปัญหาประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว

4. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ

แนวทางการแก้ไข

- ประชาชนกรแฝง และแรงงานต่างด้าวมี
จานวนมากขึ้น ยากต่อการดูแลและควบคุม

- รณรงค์ให้นายจ้างนาแรงงานต่างด้าวขึ้น
ทะเบียนให้ถูกต้องต่างกฎหมาย
- ประชุมชี้แจงเจ้าของ/ผู้ประกอบกิจการห้องเช่า
ให้ช่วยกากับดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการกระทาผิดกฎหมาย
- ประชาชนทั้งในพื้นที่และจากต่างพื้นที่ที่เข้า - รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
มาประกอบอาชีพ
พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
-การเพิ่มมาตรการในตรวจตรา เฝ้าระวังป้องกัน
และปราบปรามตามกฎหมายอย่างจริงจัง
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ตาบล
หนองอิรุณ

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. น้าประปาสาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน
2. ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ดาเนินครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึง
3. ถนนในชุมชนชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทาให้ไม่
สะดวกในการสัญจร
4. การขยายตัวของชุมชนมากขึ้น ระบบระบายน้ายัง
ไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันและส่งกลิ่นเหม็น
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาเรื่องขยะและน้าเสียเพิ่มมากขึ้น

ด้านการเกษตร
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่า

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ

แนวทางการแก้ไข

-แหล่งน้าและน้าประปาในการอุปโภค-บริโภค - ปรับปรุงคุณภาพน้าประปาให้ได้มาตรฐาน
ไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐาน
- ไฟฟ้าและแสงสว่างไม่ครอบคลุมทั่วถึง
- ขยายเขต/ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนทางและที่
สาธารณะในเขตชุมชน
- ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชารุด
-ซ่อมแซมถนนที่ชารุด หรือที่มีสภาพที่เป็น
เสียหาย
อุปสรรคต่อการสัญจรของประชาชน
- ระบบระบายน้าในพื้นที่อุดตัน และชารุด
- ก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้า /ขุดลอกท่อ
เสียหาย
ระบายน้า
- ปริมาณขยะและน้าเสีย

- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและ
คัดแยกขยะ
- จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

- ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร
ตกต่า
- ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาในการปราบ
ศัตรูพืช

- ดาเนินการจัดหาตลาดประชารัฐเพื่อเป็น
สถานที่จาหน่ายสินค้าทางการเกษตร
- ตรวจสอบข้อมูลการแพร่ระบาดของโรค/ศัตรู
ของพืชและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
เบื้องต้นโดยเร็ว รวมทั้งหามาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขในระยาวต่อไป
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ตาบล
หนองอิรุณ

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านสาธารณสุข
1. มีการระบาดของโรคระบาด/โรคติดต่อ

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ
- การระบาดของโรคระบาด/โรคติดต่อ

- สร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ
- ทาลายแหล่งแพร่พันธุ์/ควบคุมการเกิดของสัตว์
ที่เป็นพาหนะของโรค

ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ประชาชนสูบบุหรี่และดื่มสุราในเขตชุมชน

- ประชาชนสูบบุหรี่และดื่มสุราในเขตชุมชน

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ลด ละ
เลิกอบายมุข
- จัดอบรมให้ความรู้ สร้างทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชน
- จัดหาตลาดประชารัฐ และครุภัณฑ์ส่วนกลางให้
ประชาชน หรือเช่าในราคาที่ต่ากว่าท้องตลาด
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
- จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้
ประชาชนมีสถานที่จัดจาหน่ายสินค้าของชุมชน

2. การว่างงาน ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับค่า - การขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
ใช่จ่าย
- ขาดสถานที่จาหน่ายสินค้า
3. ประชาชนขาดสถานที่จาหน่ายสินค้า

ด้านความมั่นคง
1. การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทาให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้
2. ปัญหาการโจรกรรม ลักขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ รวมทั้งการทะเลาะ

- การเพิ่มขึ้นของจานวนรถ และผู้ใช้ถนนและ
ผู้ที่ไม่เคารพกฎจราจร
- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

แนวทางการแก้ไข

- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจรใน
ขุมชน /การจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นในชุมชน และจุด
เสี่ยงต่อการเกิดเหตุ
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ตาบล
หนองอิรุณ

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านความมั่นคง (ต่อจากเดิม)
3. ปัญหาประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว

4. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ

แนวทางการแก้ไข

- ประชาชนกรแฝง และแรงงานต่างด้าวมี
จานวนมากขึ้น ยากต่อการดูแลและควบคุม

- รณรงค์ให้นายจ้างนาแรงงานต่างด้าวขึ้น
ทะเบียนให้ถูกต้องต่างกฎหมาย
- ประชุมชี้แจงเจ้าของ/ผู้ประกอบกิจการห้องเช่า
ให้ช่วยกากับดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการกระทาผิดกฎหมาย
- ประชาชนทั้งในพื้นที่และจากต่างพื้นที่ที่เข้า - รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
มาประกอบอาชีพ
พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
-การเพิ่มมาตรการในตรวจตรา เฝ้าระวังป้องกัน
และปราบปรามตามกฎหมายอย่างจริงจัง
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ตาบล
หนองไผ่แก้ว

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. น้าประปาสาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน
2. ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ดาเนินครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึง
3. ถนนในชุมชนชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทาให้ไม่
สะดวกในการสัญจร
4. การขยายตัวของชุมชนมากขึ้น ระบบระบายน้ายัง
ไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันและส่งกลิ่นเหม็น
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาเรื่องขยะและน้าเสียเพิ่มมากขึ้น

ด้านการเกษตร
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่า

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ

แนวทางการแก้ไข

-แหล่งน้าและน้าประปาในการอุปโภค-บริโภค - ปรับปรุงคุณภาพน้าประปาให้ได้มาตรฐาน
ไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐาน
- ไฟฟ้าและแสงสว่างไม่ครอบคลุมทั่วถึง
- ขยายเขต/ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนทางและที่
สาธารณะในเขตชุมชน
- ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชารุด
-ซ่อมแซมถนนที่ชารุด หรือที่มีสภาพที่เป็น
เสียหาย
อุปสรรคต่อการสัญจรของประชาชน
- ระบบระบายน้าในพื้นที่อุดตัน และชารุด
- ก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้า /ขุดลอกท่อ
เสียหาย
ระบายน้า
- ปริมาณขยะและน้าเสีย

- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและ
คัดแยกขยะ
- จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

- ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร
ตกต่า
- ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาในการปราบ
ศัตรูพืช

- ดาเนินการจัดหาตลาดประชารัฐเพื่อเป็น
สถานที่จาหน่ายสินค้าทางการเกษตร
- ตรวจสอบข้อมูลการแพร่ระบาดของโรค/ศัตรู
ของพืชและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
เบื้องต้นโดยเร็ว รวมทั้งหามาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขในระยาวต่อไป
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ตาบล
หนองไผ่แก้ว

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านสาธารณสุข
1. มีการระบาดของโรคระบาด/โรคติดต่อ

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ
- การระบาดของโรคระบาด/โรคติดต่อ

- สร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ
- ทาลายแหล่งแพร่พันธุ์/ควบคุมการเกิดของสัตว์
ที่เป็นพาหนะของโรค

ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ประชาชนสูบบุหรี่และดื่มสุราในเขตชุมชน

- ประชาชนสูบบุหรี่และดื่มสุราในเขตชุมชน

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ลด ละ
เลิกอบายมุข
- จัดอบรมให้ความรู้ สร้างทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชน
- จัดหาตลาดประชารัฐ และครุภัณฑ์ส่วนกลางให้
ประชาชน หรือเช่าในราคาที่ต่ากว่าท้องตลาด
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
- จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้
ประชาชนมีสถานที่จัดจาหน่ายสินค้าของชุมชน

2. การว่างงาน ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับค่า - การขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
ใช่จ่าย
- ขาดสถานที่จาหน่ายสินค้า
3. ประชาชนขาดสถานที่จาหน่ายสินค้า

ด้านความมั่นคง
1. การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทาให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้
2. ปัญหาการโจรกรรม ลักขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ รวมทั้งการทะเลาะ

- การเพิ่มขึ้นของจานวนรถ และผู้ใช้ถนนและ
ผู้ที่ไม่เคารพกฎจราจร
- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

แนวทางการแก้ไข

- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจรใน
ขุมชน /การจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นในชุมชน และจุด
เสี่ยงต่อการเกิดเหตุ
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ตาบล
หนองไผ่แก้ว

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ด้านความมั่นคง (ต่อจากเดิม)
3. ปัญหาประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว

4. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ

แนวทางการแก้ไข

- ประชาชนกรแฝง และแรงงานต่างด้าวมี
จานวนมากขึ้น ยากต่อการดูแลและควบคุม

- รณรงค์ให้นายจ้างนาแรงงานต่างด้าวขึ้น
ทะเบียนให้ถูกต้องต่างกฎหมาย
- ประชุมชี้แจงเจ้าของ/ผู้ประกอบกิจการห้องเช่า
ให้ช่วยกากับดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการกระทาผิดกฎหมาย
- ประชาชนทั้งในพื้นที่และจากต่างพื้นที่ที่เข้า - รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
มาประกอบอาชีพ
พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
-การเพิ่มมาตรการในตรวจตรา เฝ้าระวังป้องกัน
และปราบปรามตามกฎหมายอย่างจริงจัง
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2.4 การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่อาเภอบ้านบึง
ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจของอาเภอบ้านบึง มีสภาพพื้นที่เอื้อต่อการทาเกษตรกรรม เพราะ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และมีทาเลที่ตั้งเหมาะสาหรับรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ทั้งจากนัก
ลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทาให้เกิดการหมุนเวียนธุรกิจทางการเงิน ประกอบกับเป็นอาเภอที่มีเส้นทาง
คมนาคม เพื่อมุ่งสู่จังหวัดระยอง จันทบุรี โดยใช้ถนนสาย 344 และอยู่ใกล้กับถนนมอเตอร์เวย์ และถนนสาย
331 ที่เชื่อมต่อสายยุทธศาสตร์รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) เป็นอาเภอที่มีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูง
ราษฎรในเขตพื้นที่อาเภอบ้านบึง มีลักษณะการประกอบอาชีพ ดังนี้
- ราษฎรในเขตเมือง/ชุมชน ประกอบอาชีพ ค้าขาย ธุรกิจบริการ และการจ้างแรงงาน
- ราษฎรนองเขตเมือง ประกอบอาชีพ
1. อาชีพด้านการเกษตร เช่น ทานา ทาไร่ ทาสวนผลไม้ การเลี้ยงสัตว์ และการ
ประมง น้าจืด
2. อาชีพรับจ้าง แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ โดยการจ้าง
แรงงานมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทั้งจากพื้นที่ใกล้เคียง และแรงงานภายในพื้นที่
ด้านการเกษตร
อาเภอบ้านบึง มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 222,871 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่
ทั้งหมด ส่วนใหญ่ทาการเกษตร เช่น ทานา ทาไร่อ้อย มันสาปะหลัง สัปปะรด ไม้ดอก ไม้ผล และในด้านปศุ
สัตว์ อาเภอบ้านบึงมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เช่น โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร เป็ด ไก่ นอกจากนี้ยังมีการรวมตัว
เป็นสหกรณ์ เช่น สหกรณ์โคนมบ้านบึง จากัด สหกรณ์การเกษตรบ้านบึง ชมรมผู้เลี้ยงสุกร เป็นต้น
ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา
ด้านสังคม อาเภอบ้านบึงมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน นับถือศาสนาพุทธ จึงมี
สถานที่สาคัญทางด้านศาสนาหลายแห่ง อาทิเช่น พุทธมณฑลชลบุรี ตั้งอยู่บ้านหมื่นจิตร หมู่ที่ 5 ตาบลคลอง
กิ่ว อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ และมีประเพณีประจาอาเภอที่สาคัญ คือ ประเพณีวิ่ง
ควาย ประเพณีกินเจ และประเพณีบุญบ้านบึง
ด้านสาธารณสุข การเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นสถานที่ตั้งของ
สถานบริการด้านสาธารณสุขเป็นจานวนมากครอบคลุมทุกตาบล โดยมีโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง 1 แห่ง คือ
โรงพยาบาลบ้านบึง และสถานีอนามัย 14 แห่ง และ PCU 1 แห่ง ของเทศบาลเมืองบ้านบึง และคลินิกแพทย์
เพื่อบริการด้านสาธารณสุด้านการศึกษา อาเภอบ้านบึงมีสถานศึกษาระดับต่างๆ จานวนหลายแห่ง ปัจจุบันจัดการ
ศึกษาเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย
1. การศึกษาในระบบโรงเรียน มี 40 แห่ง ครู/อาจารย์ 725 คน
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา
34 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
4 แห่ง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา
2 แห่ง
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2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน มี 56 แห่ง แยกได้ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 แห่ง
- ห้องสมุดประชาชนประจาอาเภอ
1 แห่ง
- บ้านหนังสืออัจฉริยะ
26 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกระบบประจาอาเภอ 1 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกระบบประจาตาบล 8 แห่ง
ด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และแรงงาน
ด้านอุตสาหกรรม อาเภอบ้านบึง เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม
เหมราช ส่วนภาคอุตสาหกรรมประกอบด้วย การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เครื่องจักรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตสินค้าแปรรูปจากโลหะ และเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
ด้านพาณิชยกรรม อาเภอบ้านบึงในเขตเมือง/ชุมชน ประกอบอาชีพ ค้าขาย ธุรกิจบริการ
- ธนาคารพาณิชย์
10 แห่ง
- ธนาคารของรัฐ
6 แห่ง
- สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
25 แห่ง
- สถานีบริการแก็ส LPG
3 แห่ง
- สถานีบริการก๊าซ NGV
2 แห่ง
- สหกรณ์กลุ่มการเกษตรร้านค้า
7 แห่ง
ด้านแรงงาน แรงงานในพื้นที่อาเภอบ้านบึง เป็นแรงงานคนไทยจากทั้งคนในพื้นที่ และต่าง
พื้นที่ที่เข้ามาทางานในภาคอุตสาหกรรมเป็นจานวนมาก และมีการค้าแรงงานต่างด้าวผู้ที่ลักลอบเข้าเมือง
พอสมควร เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนไทย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อาเภอบ้านบึงมีแนวเทือกเขาเขียว – เขาชมพู่ ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนอยู่ในเขตอาเภอเมือง
ชลบุรีและอาเภอศรีราชา ไม่มีแม่น้าไหลผ่าน จะมีเฉพาะห้วย หนอง คลอง บึง ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้
อาเภอบ้านบึงมีพื้นที่ป่าไม้ ตามกฎหมาย 5 แห่ง ดังนี้
- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว
มีเนื้อที่ 26,875 ไร่
- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินดาดและป่าเขาไผ่
มีเนื้อที่ 2,125 ไร่
- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเรือแตก
มีเนื้อที่ 1,500 ไร่
- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาชมพู่
มีเนื้อที่ 11,250 ไร่
- ป่าไม้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ป่ากะป่อม
มีเนื้อที่
50 ไร่
มีแหล่งน้าตามธรรมชาติและสร้างขึ้น ดังนี้
- อ่างเก็บน้า
- สระน้า
- ฝาย
- คลองทางระบายน้า

3
32
17
31

แห่ง
แห่ง
แห่ง
สาย
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ด้านความมั่นคง
จากสภาพอาเภอบ้านบึง ซึ่งเป็นเมืองเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สถานการณ์ความมั่นคง
ในปัจจุบัน เป็นจุดล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
เป็นต้น แต่ทั้งนี้อาเภอบ้านบึง มีแผนการรักษาความปลอดภัย โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและ
เป็นธรรม มีการอบรมและจัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ โดยจัดกาลังฝ่ายปกครอง
ประกอบด้วย ปลัดอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ น สารวัตกานัน แพทย์ประจาตาบล และชุดกาลัง
อาสารักษาดินแดน (อส.) และ อส.สารอง ในแต่ละพื้นที่เฝ้าระวังป้องกันอย่างต่อเนื่องทาให้ปัญหาต่างๆ ลด
น้อยลง รวมทั้งการได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังมา
โดยตลอด

2.5 การกาหนดตาแน่งการพัฒนาอาเภอ (Positioning)
ตาแหน่งของการพัฒนาอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
“เมืองเกษตรอุตสาหกรรมน่าอยู่ แหล่งคุณธรรมความรู้ เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี”
ตารางวิเคราะห์ตาแหน่งในการพัฒนาอาเภอ
ประเด็นศักยภาพ

การวิเคราะห์และการประเมิน
ความสาคัญ ความเร่งด่วน
(5)
ในการ
ดาเนินงาน
(5)

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2. ด้านเศรษฐกิจ
3. ด้านการท่องเที่ยว
4. ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
5. ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

1

1

ความเป็น
ประโยชน์
(ผลกระทบ)
ต่อพื้นที่
(5)
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

5
4
5

1

1

1

1

1

5

ผลรวมคะแนน

ความเป็นไป
ได้ในการ
พัฒนา
(5)

ผลรวมคะแนนการ
วิเคราะห์และประเมิน
(เต็ม 25 คะแนน)

1

ความ
สอดคล้องกับ
สภาพของ
จังหวัด
(5)
1

5

24
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2.6 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่อาเภอ (SWOT Analysis)
อ าเภอบ้ า นบึ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ท าเลที่ ตั้ ง เหมาะสมและมี ส ภาพภู มิ ศ าสตร์ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเกษตร
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม กับเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งในพื้น ที่ที่เหมาะส าหรั บ พัฒ นาตามโครงการพัฒ นาพื้นที่บริ เวณชายฝั่ ง ทะเลภาคตะวั น ออก
(Eastern Sea Board)

การวิเคราะห์ SWOT ของอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
จุดแข็ง (Strengths)
1. สภาพพื้นที่เอื้อต่อการทาเกษตรกรรม
2. ทาเลที่ตั้งเหมาะสมเอื้อต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
3. สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นพื้นที่สูงน้าไม่ท่วมขังไม่ประสบปัญหาด้านอุทกภัย
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรพอเพียง
5. เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูง
6.เป็นแหล่งรวมอาหารอร่อย ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
7. เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นจุดขายและโดดเด่น

จุดอ่อน (Weaknesses)
1.ขาดแคลนน้าประปา / แหล่งน้าต้นทุน และแหล่งน้าธรรมชาติ
2.ปัญหามลภาวะเป็นพิษจากภาค เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3.ถนนในการคมนาคมและขนส่ง ไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐาน
4.ประชาชนแฝงสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
5.ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น
6. การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ยังมีไม่เด่นชัด

โอกาส (Oppontunities)
1. เป็นพื้นที่ใกล้ตัวจังหวัดที่มีความเจริญและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งที่พักอาศัย รวมทั้งใกล้
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
2. มีการพัฒนาด้านคมนาคมและอยู่ใกล้กับถนน Motorway ที่เพิ่มขีดความสามารถในการ
ขนส่งสินค้าทางภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
3. มีพื้นที่รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ทางานของหน่วยงานต่างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
5. ประชาชนเกิดการตื่นตัวและปรับเข้าสู่การพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน
6. ประชาชนให้ความสนใจกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
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ภัยคุกคาม (Threats)
1. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ (น้าท่วม / ภัยแล้ง)
2. ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด
3. ปัญหาสังคม เช่น เด็ก คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ขาดปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต
4. ปัญหารายได้ของประชาชนที่ค่อนข้างแตกต่างกันมาก ของผู้ประกอบอาชีพรับจ้างในภาค
เกษตรกร กับผู้อาชีพรับจ้างในภาคอุตสาหกรรม
5. ประชากรแฝง และการขยายตัวของชุมชนสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการ
บริการสาธารณะ
6. การขาดความร่วมมือจากประชาชนในการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
7. งบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาในด้านต่างเพื่อ
บริการประชาชน
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2.7 การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อาเภอ (TOWS Matrix)
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunities)
1. เป็ น พื้ น ที่ ใ กล้ ตั ว จั ง หวั ด ที่ มี
ความเจริ ญ และสามารถพั ฒ นา
เป็นแหล่งที่พักอาศัย รวมทั้งใกล้
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
2. มีการพัฒนาด้านคมนาคมและ
อยู่ใกล้กับถนน Motorway ที่เพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการขนส่ ง
สิ น ค้ า ทางภาคการเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรม
3. มีพื้นที่รองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมสาธารณะ และมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการทางานของ
หน่วยงานต่างให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส

จุดแข็ง (Strengths)
1. สภาพพื้ น ที่ เ อื้ อ ต่ อ การ ท า
เกษตรกรรม
2. ทาเลที่ตั้งเหมาะสมเอื้อต่อการ
ลงทุนภาคอุตสาหกรรม
3. สภาพพื้ น ที่ โ ดยทั่ ว ไป เป็ น
พื้ น ที่ สู ง น้ าไม่ ท่ ว มขั ง ไม่ ป ระสบ
ปัญหาด้านอุทกภัย
4. เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นเกษตร
พอเพียง
5. เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับ
วิชาชีพชั้นสูง
6. เป็นแหล่งรวมอาหารอร่อย ที่มี
ชื่อเสียงระดับประเทศ
7.เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นเป็นจุดขายและโดดเด่น

จุดอ่อน (Weaknesses)
1.ขาดแคลนน้าประปา / แหล่งน้า
ต้นทุน และแหล่งน้าธรรมชาติ
2.ปัญหามลภาวะเป็นพิษจากภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3.ถนนในการคมนาคมและขนส่ง
ไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐาน
4.ประชาชนแฝงสร้างปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคม
5.ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น
6 . ก า ร พั ฒ น า ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ส่วนรวม ยังมีไม่เด่นชัด

SO : กลยุทธ์เชิงรุก
(ใช้ความเข้มแข็งจากภายในแสวง
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก)
1)มี ก ารจั ด ระบบการบริ ห าร
จัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การลงทุน
2)พั ฒ นาบริ ห ารจั ด กา รด้ าน
สาธารณู ป โภค และสถานที่ ใ ห้ มี
ความพร้อม
3)ประชาสัมพันธ์และส่งเสริ ม ให้
ประชาชนในพื้ น ที่ เ ตรี ย มความ
พร้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

WO : กลยุทธ์เชิงเชิงแก้ไข
(ขจัดความอ่อนแอภายในโดยฉวย
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก)
1) ส่ ว นราชการทุ ก ส่ ว นราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
รวมทั้ ง ภาคเอกชนและประชาชน
ต้องร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมใน
การรองรั บ การพั ฒ นา และแก้ ไ ข
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
๒) ส่ ง เสริ ม กลไกกระบวนการ
ขับเคลื่อนให้ประชาชน ชุมชน เข้า
มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและ
ร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่ อ ย่ า ง
จริงจัง
3.ส่งเสริมสนับสนุนในการขับเคลื่อน
การแก้ไ ขปั ญ หาสั ง คม และพั ฒ นา
ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ พื้ น ฐ า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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5. ประชาชนเกิดการตื่น ตัว และ
ปรั บ เข้ า สู่ ก ารพั ฒ นาเพื่ อ รองรั บ
การเข้ า สู่ ก ารเป็ น ประช าค ม
อาเซียน
6. ประชาชนให้ความสนใจกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
ภัยคุกคาม (Opportunities)
1. ปั ญ หาจากภั ย ธ รรมช า ติ
(น้าท่วม / ภัยแล้ง)
2. ปั ญ หาอาชญากรรม และยา
เสพติด
3. ปั ญ หาสั ง คม เช่ น เด็ ก คน
พิ ก า ร ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส ข า ด
ปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต
4. ปัญหารายได้ของประชาชนที่
ค่ อ นข้ า งแตกต่ า งกั น มาก ของผู้
ประกอบอาชี พ รั บ จ้ า งในภาค
เกษตรกร กั บ ผู้ อ าชี พ รั บ จ้ า งใน
ภาคอุตสาหกรรม
5. ประชากรแฝง และการ
ขยายตั ว ของชุ ม ชนสร้ า งปั ญ หา
ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และการ
บริการสาธารณะ
6. การขาดความร่ ว มมื อ จาก
ประชาชนในการแก้ ไ ขปั ญ หา
สังคมในด้านต่างๆ
7. งบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐ
ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หา
และพัฒนาในด้านต่างเพื่อบริการ
ประชาชน

ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน
(ใช้ความเข้มแข็งภายในหลีกเลี่ยง
สิ่งกีดขวางภายนอก)
1) จัดระเบียบสังคมประชากรแฝง
และระเบี ย บแรงงานต่ า งด้ า วใน
พื้นที่
2) เพิ่ ม มาตรการในการป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติด
3)ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ป้ องกันและเฝ้ าระวังการท าลาย
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม
4)การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย และ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่อย่าง
จริงจัง

WT : กลยุทธ์เชิงรับ
(ลดความอ่อนแอภายในและ
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางภายนอก)
1 ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพและ
เพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า ภาคการเกษตร
พร้อมพัฒนาแหล่งน้าให้เพิ่มขึ้น
2 ) ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห้
ผู้ประกอบการใช้แรงงานต่างด้าว
ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
3) ส่ ง เสริ ม บริ ก ารภาครั ฐ ที่ มี
คุณภาพให้ ทั่ว ถึง พร้ อมทั้ง เข้ า ถึ ง
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
4) ส่ งเสริมการมีส่ว นร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ร ว ม ถึ ง ก า ร ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ อ ย่ า ง คุ้ ม ค่ า แ ล ะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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

ข้อมูลแผนพัฒนาอาเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
3.1 วิสัยทัศน์อาเภอ
3.2 พันธกิจ
3.3 เป้าประสงค์รวม
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

******************
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ข้อมูลแผนพัฒนาอาเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
3.1 วิสัยทัศน์อาเภอ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลแผนพัฒนาอาเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
3.1 วิสัยทัศน์อาเภอบ้านบึง
“เมืองเกษตรอุตสาหกรรมน่าอยู่ แหล่งคุณธรรมความรู้ เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี”

3.2 พันธกิจ
1. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะต้องเพิ่มมาตรการการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้หมู่บ้าน ชุมชน ในทุกด้าน
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสมดุล
3. ดาเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้า และการคมนาคมขนส่ง ให้มีอย่างเพียงพอและได้
มาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ในสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น โดยการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน โดยการพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
ร่วมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม
5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โดยการพัฒนาฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ภายใต้การน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานอย่างยั่งยืน

3.3 เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และได้รับการบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
และทั่วถึง
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่าง
สมดุล
3. การเพิ่มขึ้นของระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้า เพื่อรองรับการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
4.สังคมเข้มแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากพิษภัยยาเสพติด และแหล่ง
อบายมุข
5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาแหล่งท่องเที่ย วในพื้นที่ โดย
น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่นไปใช้ในการดาเนินชีวิต

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้า เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคมและสังคมให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้และได้รับ
การบริการที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน
และทั่วถึง

ตัวชี้วัด
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของ
ประชาชนในอาเภอบ้าน
บึงที่มีคุณภาพชีวิตที่ดตี าม
เกณฑ์สามารถพึ่งพา
ตนเองได้
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้รับบริการขั้น
พื้นฐานครบทุกหลังคา
เรือน
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในพื้นที่

กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

10

10

10

10

- ส่งเสริมให้เพิ่มมาตรฐานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
-ส่งเสริมระบบสวัสดิการให้
ครอบคลุม และการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
- ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการภาครัฐและสามารถ
ให้บริการได้อย่างทั่วถึงและได้
มาตรฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ตัวชี้วัด

-ร้อยละที่เพิม่ ขึ้น ของ
ประชาชนในอาเภอบ้านบึง
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
-ร้อยละที่เพิม่ ขึ้น ของ
ประชาชนในอาเภอบ้านบึง
มีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
-ร้อยละทีล่ ดลงของเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

10

10

10

10

-ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การสร้างองค์ความรู้ด้นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-สนับสนุนการบริหารจัดการการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ทุกภาคส่วน
-สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมให้ทุกภาคส่วน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้า เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

การเพิ่มขึ้นของระบบ
Logistics โครงสร้าง
พื้นฐาน และแหล่งน้า
เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพใน
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

ตัวชี้วัด

-ร้อยละ การ
เพิ่มขึ้นของระบบ
logistics
โครงสร้างพื้นฐาน
และแหล่งน้า เพื่อ
รองรับการ
ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของ
เกษตรกรในพื้นที่
อาเภอบ้านบึง

กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

5

5

5

5

-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางและ
การคมนาคมขนส่งโดยเน้น
ประโยชน์ของประชาชนและ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
-สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้า
ต้นทุนเพื่อการอุปโภค – บริโภค
ตลอดจนการป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน้าท่วม/น้าแล้ง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

สังคมเข้มแข็งและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปลอดภัยจาก
พิษภัยยาเสพติด และ
แหล่งอบายมุข

ตัวชี้วัด

-ร้อยละที่เพิม่ ขึ้น
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน มี
ส่วนร่วมในการ
สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
-ร้อยละทีล่ ดลงของ
จานวนคดี
อาชญากรรม ต่อปี
-ร้อยละของผูต้ ิดยา
เสพติดได้รับ
บาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูตามเกณฑ์

กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

10

10

10

10

- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกันและรักษาความสงบ
เรียบร้อยให้กับทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
- การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการกระผิด
กฎหมาย
- การบังคับใช้กฎหมายและ
มาตรการทางสังคมควบคู่การมี
ส่วนร่วมของชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

-ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ โดย
น้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หลัก
ศาสนา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิต

ตัวชี้วัด

-ร้อยละที่เพิม่ ขึ้น
ของโครงการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ได้รับการขยายผล
ในทุกหมู่บ้าน/
ชุมชน
-ร้อยละที่เพิม่ ขึ้น
ของประชาชนที่มี
ส่วนร่วมจัด
กิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและพัฒนา
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว

กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

10

10

10

10

-การพัฒนาฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพให้กับทุก
ภาคส่วน
- พัฒนาเสริมสร้างความรู้ในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/
ชุมชน
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ส่วนที่ 4
******************************************************

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์

******************
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โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 4 โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคมและสังคมให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้และ
ได้รับการบริการที่
มีคุณภาพ
มาตรฐาน และ
ทั่วถึง

ตัวชี้วัด
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของ
ประชาชนในอาเภอ
บ้านบึงที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีตามเกณฑ์สามารถ
พึ่งพาตนเองได้
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนได้รับบริการ
ขั้นพื้นฐานครบทุก
หลังคาเรือน
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
การบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในพื้นที่

กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

10

10

10

10

-ส่งเสริมให้เพิ่มมาตรฐานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
ต่อเนื่อง
-ส่งเสริมระบบสวัสดิการให้
ครอบคลุม และการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวในทุกหมู่บ้าน/
ชุมชน
- ส่งเสริมการพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ภาครัฐและสามารถให้บริการ
ได้อย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
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บัญชีรายการชุดโครงการ
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมให้เพิ่มมาตรฐาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ประชาชนผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลบ้านบึง
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส
3. โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลบ้านบึง
4. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของ
กลุ่มและองค์กร
5. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการ
จัดระเบียบสังคมมีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการ
6. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน
7. โครงการตรวจเยี่ยมสุขภาพ
ประชาชน
8. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
9. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว
10. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

งบประมาณดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

400,000

400,000

400,000

400,000

3

ทต.บ้านบึง

100,000

100,000

100,000

100,000

3

ทต.บ้านบึง

100,000

100,000

100,000

100,000

3

ทต.บ้านบึง

400,000

400,000

400,000

400,000

3

ทต.หนองซ้าซาก

80,000

80,000

80,000

80,000

3

ทต.หนองซ้าซาก

20,000

20,000

20,000

20,000

3

ทต.หนองซ้าซาก

200,000

200,000

200,000

200,000

3

ทต.หนองซ้าซาก

-

30,000

30,000

30,000

3

ทต.หนองซ้าซาก

30,000

30,000

30,000

30,000

3

ทต.หนองซ้าซาก

100,000

100,000

100,000

3

ทต.หนองซ้าซาก
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11. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชน
12. สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตาบลหนองชาก
13. การป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก และไข้หวัดนกทุก
ชุมชน
14. จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
และคนพิการ
15. โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
16. โครงการแข่งขันกีฬาและ
ฝึกอบรมเทคนิคการแข่งขันกีฬา
แก้ไขปัญหายาเสพติด
17. โครงการ ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน
18. โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพ
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ
19. โครงการ ตรวจสอบและเฝ้า
ระวังคุณภาพน้าอุปโภคบริโภคเพื่อ
สุขอนามัยของประชาชนภายในเขต
อบต.คลองกิ่ว
20. โครงการสร้างสวนสุขภาพ
บริเวณอ่างเก็บน้าบ้านบึงขยาย
(หนองน้าเขียว) หมู่ที่ 2

120,000

120,000

120,000

120,000

3

ทต.หนองซ้าซาก

ทต.หนอง
ชาก
ทต.หนอง
ชาก

400,000

400,000

400,000

400,000

3

100,000

100,000

100,000

100,000

3

2,500,000

2,500,000

2,500,000 2,500,000

3

50,000

50,000

-

-

3

ทต.หนอง
ชาก
ทต.หัวกุญแจ

90,000

90,000

-

-

3

ทต.หัวกุญแจ

-

100,000

100,000

100,000

3

-

380,000

380,000

380,000

3

อบต.คลอง
กิ่ว
อบต.คลอง
กิ่ว

-

50,000

50,000

50,000

3

อบต.คลอง
กิ่ว

-

1,000,000

1,000,000 1,000,000

3

อบต.คลอง
กิ่ว

-

1,000,000

1,000,000 1,000,000

3

-

120,000

120,000

120,000

3

-

50,000

50,000

50,000

3

-

150,000

150,000

150,000

3

-

50,000

50,000

50,000

3

อบต.คลอง
กิ่ว
อบต.คลอง
กิ่ว
อบต.คลอง
กิ่ว
อบต.คลอง
กิ่ว
อบต.คลอง
กิ่ว

21. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
22. โครงการค่ายเยาวชน
23.โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชนตาบล
24.โครงการเปิดโลกทัศน์สู่อาเซียน
25. โครงการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพแก่เด็กและเยาวชน
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-

400,000

400,000

400,000

3

-

30,000

30,000

30,000

3

-

100,000

100,000

100,000

3

-

21,000

21,000

21,000

3

-

492,000

492,000

492,000

3

-

2,100,000

2,100,000 2,100,000

3

อบต.คลอง
กิ่ว

-

366,800

366,800

366,800

3

-

910,800

910,800

910,800

3

อบต.คลอง
กิ่ว
อบต.คลอง
กิ่ว

-

100,000

100,000

100,000

3

อบต.คลอง
กิ่ว

-

380,000

380,000

380,000

3

อบต.คลอง
กิ่ว

-

400,000

400,000

400,000

3

-

100,000

-

-

3

อบต.คลอง
กิ่ว
อบต.มาบไผ่

90,000

90,000

90,000

90,000

3

300,000

300,000

300,000

300,000

3

26. โครงการส่งเสริมนันทนาการ
27.โครงการสานสัมพันธ์จากแม่สู่ลูก
28.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษา
29. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา
30. โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายใน
การจัดการสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองกิ่ว
31. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ให้แก่สถานศึกษาในเขต อบต.คลอง
กิ่ว (7 โรงเรียน)
32.โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น
33. โครงการอาหารกลางวันสาหรับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองกิ่ว
34.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก เยาวชน
และครอบครัว
35. โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ
36. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
และเยาวชน
37. โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
สร้างอาชีพ ให้กับครัวเรือน
38. โครงการตัดแว่นตาสาหรับ
ผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางสายตา
39. โครงการจัดทาสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับคนพิการ

อบต.คลอง
กิ่ว
อบต.คลอง
กิ่ว
อบต.คลอง
กิ่ว
อบต.คลอง
กิ่ว
อบต.คลอง
กิ่ว

อบต.หนอง
บอนแดง
อบต.หนอง
บอนแดง
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40. โครงการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร
41. โครงการพัฒนาแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก
43.โครงการเฝ้าระวังการบริโภค
อาหารสะอาดปลอดภัยจากสาร
ปนเปื้อน

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

3

อบต.หนอง
ไผ่แก้ว

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

3

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

3

อบต.หนอง
ไผ่แก้ว
อบต.หนอง
ไผ่แก้ว

44. โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก
45. โครงการรณรงค์และป้องกัน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
46.โครงการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
47.โครงการปลูกพืชไร้ดิน
(Hydroponics) ปลอดสารพิษ
48. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน
49. โครงการป้องกันกาจัดศัตรูพืช
แบบผสมผสาน
50. โครงการทาไร่นาสวนผสมและ
การเกษตรผสมผสาน(เกษตรยั่งยืน)
51. โครงการอบรมการแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร
52. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผัก
สวนครัวให้กับประชาชน
53. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
และปรับปรุงบารุงดิน ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
54. โครงการส่งเสริมและการผลิต
พันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
55. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพันธุ์มันสาปะหลัง
56. โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ
แบบองค์รวม

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

3

50,000

50,000

50,000

50,000

3

อบต.หนอง
ไผ่แก้ว
ทม.บ้านบึง

100,000

100,000

100,000

100,000

3

ทม.บ้านบึง

100,000

100,000

100,000

100,000

3

ทม.บ้านบึง

30,000

30,000

30,000

30,000

3

ทม.บ้านบึง

90,000

90,000

90,000

90,000

3

กษ.อ.บ้านบึง

300,000

300,000

300,000

300,000

3

กษ.อ.บ้านบึง

20,000

20,000

20,000

20,000

3

กษ.อ.บ้านบึง

50,000

50,000

50,000

50,000

3

กษ.อ.บ้านบึง

60,000

60,000

60,000

60,000

3

กษ.อ.บ้านบึง

67,500

67,500

67,500

67,500

3

กษ.อ.บ้านบึง

70,000

70,000

70,000

70,000

3

กษ.อ.บ้านบึง

791,623

-

-

-

2

สธ.อ.บ้านบึง
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57. โครงการพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพตามกลุ่มวัย และโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคไม่
ติดต่อ
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมระบบสวัสดิการ
ให้ครอบคลุม และการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
1 โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลบ้านบึง
2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์(OTOP)ด้านการจาหน่าย
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของตาบล
3. โครงการบ่อสาธิตเลี้ยงปลาน้าจืด
4.โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการแปลสาธิตการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ
6. โครงการทาไร่นาสวนผสมและ
เกษตรผสมผสาน
7. โครงการอบรมแปรรูปผลผลิต
การเกษตรและการศึกษาดูงาน
8. โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
9. จัดเวทีชาวบ้าน(เพื่อให้ประชาชน
มีส่วนรวมในการรับฟังเสนอปัญหา
ความต้องการของชุมชน)
10. โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ
ให้กับประชาชนในชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลหนองชาก
11. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน
12. โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ
13. โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันให้
ครอบครัวเข้มแข็ง
14.โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

1,407,697

-

-

-

2

สธ.อ.บ้านบึง

50,000

50,000

50,000

50,000

3

ทต.บ้านบึง

-

100,000

100,000

-

3

ทต.หนองซ้าซาก

-

40,000

40,000

-

ทต.หนองซ้าซาก

-

80,000

80,000

-

3
3

ทต.หนองซ้าซาก

40,000

40,000

40,000

-

3

ทต.หนองซ้าซาก

40,000

40,000

40,000

-

3

ทต.หนองซ้าซาก

40,000

40,000

40,000

-

3

ทต.หนองซ้าซาก

40,000

40,000

40,000

-

ทต.หนองซ้าซาก

50,000

50,000

50,000

50,000

3
3

200,000

200,000

200,000

200,000

3

ทต.หนอง
ชาก

-

-

3

ทต.หัวกุญแจ
ทต.หัวกุญแจ
อบต.คลอง
กิ่ว
อบต.คลอง
กิ่ว

100,000

100,000

30,000
-

30,000
20,000

-

-

3

20,000

20,000

3

-

150,000

150,000

150,000

3

ทต.หนอง
ชาก
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15. ดครงการส่งเสริมกิจกรรมการ
รักการอ่านในสถานศึกษา
16. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้
ครอบครัวเข้มแข็ง
17.โครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้
ติดเชื่อ H.I.V.
18. โครงการโครงการศูนย์เฉลิม
พระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ
H.I.V. อ.บ้านบึง
19. โครงการควบคุมป้องกันเฝ้า
ระวังผู้ป่วยจากสารเสพติด อาเภอ
บ้านบึง
20. โครงการหลักประกันสุขภาพ
ตาบลหนองบอนแดง
21. โครงการสงเคราะห์ผู้ยากจน
ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
22. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
23. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
24. โครงการอบรมหนึ่งตาบลหนึ่ง
ทีมกู้ชีพกู้ภัย
25. โครงการอุดหนุนเพื่อพัฒนา
กิจกรรมยามท้องถิ่น
26. โครงการอุดหนุนโรงพยาบาล
บ้านบึงเพื่อจัดทาโครงการ
27.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
28.โครงการเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่
29.โครงการอบรมฟื้นฟูและทัศน
ศึกษาดูงาน อสม.
30. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว
อบอุ่น

-

50,000

50,000

50,000

3

-

20,000

20,000

20,000

3

50,000

50,000

50,000

50,000

3

50,000

50,000

50,000

50,000

3

อบต.มาบไผ่

50,000

50,000

50,000

50,000

3

อบต.มาบไผ่

200,000

200,000

200,000

200,000

3

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

3

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

3

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

3

50,000

50,000

50,000

50,000

3

อบต.หนอง
บอนแดง
อบต.หนอง
ไผ่แก้ว
อบต.หนอง
ไผ่แก้ว
อบต.หนอง
ไผ่แก้ว
ทม.บ้านบึง

30,000

30,000

30,000

30,000

3

ทม.บ้านบึง

113,800

113,800

113,800

113,800

3

ทม.บ้านบึง

300,000

300,000

300,000

300,000

550,000

550,000

550,000

550,000

3
3

ทม.บ้านบึง
ทม.บ้านบึง

400,000

400,000

400,000

400,000

3

ทม.บ้านบึง

300,000

300,000

300,000

300,000

3

ทม.บ้านบึง

อบต.คลอง
กิ่ว
อบต.คลอง
กิ่ว
อบต.คลอง
กิ่ว
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31. โครงการจัดตั้งศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ
H.I.V. อาเภอบ้านบึง
32. โครงการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อยกระดับการศึกษา
ประชาชน
33. โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีทางานอ่างยั่งยืน
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ
และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
และได้มาตรฐาน
1. โครงการประชาสัมพันธ์การชาระ
ภาษีด้วยข้อความสั้นผ่าน
โทรศัพท์มือถือ(SMS)
2. ค่าจ้างเหมาแรงงานกวาดถนน
และประจารถบรรทุกขยะ
3. อุดหนุนอาเภอบ้านบึงตาม
โครงการศูนย์ประสานงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. อุดหนุนอาเภอบ้านบึงตาม
โครงการประชาสัมพันธ์งาน
ให้บริการประชาชน
5. โครงการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาล
6. อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านใน
ตาบล (อสม.)

500,000

500,000

500,000

500,000

3

อาเภอบ้าน
บึง

800,000

-

-

-

2

กศน.บ้านบึง

400,000

-

-

-

2

กศน.บ้านบึง

10,000

10,000

10,000

10,000

3

ทต.บ้านบึง

864,000

864,000

864,000

864,000

3

ทต.บ้านบึง

30,000

30,000

30,000

30,000

3

ทต.หนอง
ชาก

30,000

30,000

30,000

30,000

3

ทต.หนอง
ชาก

500,000

500,000

500,000

500,000

3

ทต.หนอง
ชาก

3

ทต.หนองซ้าซาก

7. โครงการปรับปรุงการให้บริการ

10,000

10,000

-

-

3

ทต.หัวกุญแจ

500,000

500,000

-

-

3

ทต.หัวกุญแจ

-

5,000,000

-

-

3

ทต.หนองไผ่
แก้ว

ประชาชนของเทศบาลตาบลหัว
กุญแจ
8. โครงการวันเทศบาลเข้าถึง
ประชาชน
9. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
สนาม ฟุตซอล

75,000

75,000

75,000

75,000
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10. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้าในเขต อบต.คลองกิ่ว
11. โครงการให้บริการสาธารณะ
เคลื่อนที่เพื่อทุกชีวีมีสุข
12. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อพัฒนาตาบลหนองบอน
แดง
13. โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เสริมสร้างสมรรถนะและจิต
สาธารณะเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร
14. โครงการฝึกอบรม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการให้แก่ประชาชน
ในตาบลหนองบอนแดง
15. โครงการฝึกอบรมและ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
16. โครงการสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น
17. โครงการเพื่อการวางแผนและ
ปรับปรุงผังเมือง/ชุมชนและการวาง
ผังเมือง
18. โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
19. โครงการจัดเวทีชาวบ้านและ
การประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน
20. โครงการลดขั้นตอนการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อสนองความ
ต้องการของประชาชน
22. โครงการจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้
เอนกประสงค์
23. โครงการจัดซื้อโต๊ะสาหรับผู้
พิการ
24. โครงการออกหน่วยบริการ
สาธารณสุขเคลื่อนที่

-

150,000

150,000

150,000

3

100,000

100,000

100,000

100,000

3

500,000

500,000

500,000

500,000

3

อบต.หนอง
บอนแดง

20,000

20,000

20,000

20,000

3

อบต.หนอง
บอนแดง

20,000

20,000

20,000

20,000

3

อบต.หนอง
บอนแดง

50,000

50,000

50,000

50,000

3

อบต.หนอง
บอนแดง

5,000

5,000

5,000

5,000

3

อบต.หนอง
บอนแดง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

3

อบต.หนอง
ไผ่แก้ว

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

3

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

3

อบต.หนอง
ไผ่แก้ว
อบต.หนอง
ไผ่แก้ว

๕,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

3

อบต.หนอง
ไผ่แก้ว

850,000

-

-

-

3

ทม.บ้านบึง

25,000

-

-

-

3

ทม.บ้านบึง

300,000

300,000

300,000

300,000

3

ทม.บ้านบึง

อบต.คลอง
กิ่ว
อบต.มาบไผ่
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25.โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าและทาหมันสุนัขจรจัด
26.โครงการบริการด้วยใจ สร้าง
สายใยชุมชน (เทศบาลเคลื่อนที่)

150,000

150,000

150,000

150,000

3

ทม.บ้านบึง

800,000

800,000

800,000

800,000

3

ทม.บ้านบึง

27. โครงการพัฒนาระบบบริการ
และการติดต่อสื่อสาร
28. โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการ
ทุกระดับตามคุณภาพมาตรฐาน PCA
29. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
อานวยการบริหารราชการอาเภอ

167,394

-

-

-

2

สธ.อ.บ้านบึง

152,000

-

-

-

2

สธ.อ.บ้านบึง

105,000

105,000

105,000

105,000

3

อาเภอบ้าน
บึง

******************
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ภาคผนวก
******************************************************

* คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (กบอ.)
* รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (กบอ.)
ที่รับรองและประกาศใช้แผนพัฒนาอาเภอ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (กบอ.) อาเภอบ้านบึง
(แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอาเภอ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอาเภอบ้านบึง
***************************
ผู้เข้าประชุม
1. นายพิเนตร
เลิศเขมทัต
นายอาเภอบ้านบึง
2. ว่าที่ ร.ต. ศราวุธ
กรจิระเจริญ
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
3. สอ. ทวีวัฒน์
โคตรสมบัติ
แทน ท้องถิ่นอาเภอบ้านบึง
4. นางสาวสุภาภรณ์ เดือนขาว
นักวิชาการสาธารณสุข
5. นางธนาพร
เผ่าพงษ์
รกท.พัฒนาการอาเภอบ้านบึง
6. นายยุทธศิลป์
บาเพ็ญขจรศักดิ์
ผู้แทนภาคประชาสังคม
7. นายนึกชัย
เทศสวัสดิ์
แทน ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองซ้าซาก
8. นางอาไพ
พลพิสิฐกุล
ผู้แทนภาคเอกชน
9. พ.ต.ต.โชติก
งัดสันเทียะ
แทน ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านบึง
10. นางวรวรรณ
ต้นสุริยงค์
แทน เกษตรอาเภอบ้านบึง
11. พ.ต.ท.อนุพร
ธรรมวิษารณ์
แทน ผกก.สถานีตารวจภูธรคลองกิ่ว
12. นางสาวทิพวรรณ กุศล
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองกิ่ว
13. จ.ส.อ.สิทธิชัย
อรุณเจริญ
แทน สัสดีอาเภอบ้านบึง
14. นายเฉลิมชัย
แซ่โง้ว
ปศุสัตว์อาเภอบ้านบึง
15. นายจิรวัฒน์
ลออรุ่งเรืองกิจ
ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้านอาเภอบ้านบึง
16. ว่าที่ ร.ต.ชลธิศ
เลยานนท์
ปลัดอาเภอบ้านบึง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววัชราภรณ์ ภูผาจิตต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.คลองกิ่ว
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า ได้กาหนดให้อาเภอมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนา อาเภอเพือ่ เป็นข้อมูล
ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารพัฒนา อาเภออย่างมีทิศทาง โดยให้ดาเนินการ
จัดทาแผนพัฒนาอาเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) อันเป็นภารกิจสาคัญตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
ในการขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ (Area Based) และเป็นเครื่องมือกาหนดทิศทางการพัฒนา
อาเภอให้
มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นทีแ่ ละความต้องการของประชาชน รวมทั้งเพือ่ นาไปใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
อาเภอบ้านบึง จึงได้มีคาสั่งอาเภอบ้านบึง ที่ 99/2559 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานอาเภอ (กบอ.) อาเภอบ้านบึง เพื่อเป็นการ สนับสนุนให้อาเภอเป็นหน่วยงานบริหารงานเชิงบูรณาการ ที่มี
สมรรถนะในการนานโยบายยุทธศาสตร์ และระเบียบวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล ตลอดจนสามารถดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างทัว่ ถึง และเป็นที่พึงพอใจของ ประชาชน สอดคล้องกับ
แนวทางการจัดระบบการบริหารงานจังหวัด และคณะทางาน ทบทวงกรอบและร่างแผนพัฒนาอาเภอ โดยยึด
แนวทางตามกรอบแผนพัฒนาจังหวัดและคณะทางาน
/จัดทาแผน…..
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จัดทาแผนพัฒนาอาเภอบ้านบึงได้ประชุมเตรียมการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 –
2564) และแผนปฏิบัติราชการอาเภอบ้านบึงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม ๒๕61 และได้รวบรวมแผนการดาเนินงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา ความ
ต้องการในพื้นที่ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (กบอ.) พิจารณาให้ความ เห็นชอบร่างแผน
สาหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ระดับอาเภอ และส่งจังหวัดนาไปใช้เป็น ข้อมูลในการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม
ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) การบูรณาการปัญหา/ความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ ข้อมูลแผนพัฒนา เพื่อนามากลั่นกรองเป็นข้อมูลปัญหา/ความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยให้รวบรวมแผนงานโครงการ/กิจกรรมของส่วน ราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอเข้ามารวมในแผนพัฒนาอาเภอบ้านบึง ตามกรอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของอาเภอบ้านบึง 5 ประเด็น
มติที่ประชุม

ทราบ เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาได้นาเสนอร่างแผนพัฒนาอาเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ทบทวนปี
พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาอาเภอต่อไป
3.2 กรอบแผนพัฒนาอาเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ส่วนราชการในพื้นที่ และองค์กร ปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ และเป็นข้อมูลให้จังหวัดในการจัดทา แผนพัฒนาจังหวัด โดยใน
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ต้องสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ชลบุรี ต้องระบุที่มาของงบประมาณ
หรือลักษณะของโครงการ ซึ่งมี 4 ประเภท ได้แก่
- 1 หมายถึง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
- 2 หมายถึง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากราชการส่วนกลาง กระทรวง
กรม หรือหน่วยราชการในพื้นที่ หรือรัฐวิสาหกิจในพื้นที่
- 3 หมายถึง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 4 หมายถึง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน
ซึ่งในการรวบรวมแผนความต้องการของอาเภอบ้านบึง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณและบรรจุ
โครงการสู่แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดชลบุรี นั้น อาเภอได้รวบรวมความ
ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอโครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดจานวน 16
โครงการ
ผู้แทนภาคประชาชน ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการขุดลอกคลอง อยากให้มีการดาเนินงานอย่างยั่งยืน ถาวร และ
ขอให้มีการพิจารณาจัดทาฝายกั้นน้าเพื่อใช้ด้านการเกษตร ช่วงหน้าแล้ง อีกทั้งสามารถใช้เป็นที่พักผ่อน
ท่องเที่ยวของชุมชนได้
ประธานชมรมกานันฯ ได้เสนอความคิดเห็น ในการจัดทาฝายน้าล้น นั้นอยากให้ยึดพื้นที่หน้าดินเดิมเป็นตั้งตั้งแล้วขุดลง เป็นเพื่อสามารถ
กักเก็บน้าได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นจริง ในเรื่องการขนย้ายดินที่ขดุ ได้ควรขนย้ายไปไว้ในที่อื่นไม่จาเป็นต้องปรับเกลีย่
บริเวณทีม่ ีการขุดลอกเพื่อป้องกันการไหลของดินลงสูค่ ูคลองที่มกี ารลอกต่อไปในอนาคต

/นายอาเภอบ้านบึง.....
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-3นายอาเภอบ้านบึง ขอให้ทางฝ่ายเลขาฯ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องที่ที่เป็นเจ้าของเรื่องที่นาเสนอในการ
พัฒนา
แหล่งน้าด้วยอีกครั้งในกรณีที่ทาง จังหวัดพิจารณาให้การอนุมัติบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด ปี
พ.ศ. 2563
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่คณะทางานจัดทาแผนพัฒนาอาเภอบ้านบึง ได้รวบรวมแผนความต้องการของแต่ ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 16 โครงการ และขอให้ทางฝ่ายเลขาดาเนินการจัดทาการ ประกาศใช้แผนพัฒนาอาเภอ
บ้านบึง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แจ้งทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาอาเภอต่อไป
3.3 เรื่องการสนับสนุนการดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ ของประชาชน
ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับอาเภอ โดยอาเภอบ้านบึงได้รับการจัดสรร งบประมาณ ในกลุม่ ที่ 2 (5 – 8
ตาบล) จานวน 700,000 บาท แบ่งเป็น
1. ด้านการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ หรือการบูรณาการ
แก้ไขปัญหา กับหน่วยงานในพื้นที่ และ/หรือการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของ รัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย หรือ
กรการปกครอง โดยรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนและความ ต้องการของประชาชนในระดับตาบล หมู่บ้าน จากการ
ลงพืน้ ที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนา ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (กบอ.) พิจารณาอนุมตั ิโครงการ
2. ในการขับเคลื่อนการอานวยการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายระดับอาเภอและท้องที่
โดยให้อาเภอดาเนินการ (งบอานวยการไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณ)
ซึ่งจากการรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในระดับตาบล หมู่บ้าน จากการ
ลงพื้นทีข่ องทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับ ตาบล ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข มี
จานวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่ เพิ่มประมาณน้าในการอุปโภค บริโภค หมู่ที่ 1 ตาบลหนองไผ่แก้ว
จานวน 1 จุด (บริเวณชุมชนวัดหนองปรือ)
2. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่ เพิ่มประมาณน้าในการอุปโภค บริโภค หมู่ที่ 3 ตาบลหนองไผ่แก้ว
จานวน 1 จุด (บริเวณชุมชนบ้านปรีณา)
3. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ชารุดทรุดโทรมโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ตาบลหนองซ้าซาก
จานวน 2 จุด คือ ซอยบ้านลุงทวาย และซอยชุมชนหลังวัดชากนิมติ
4. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ชารุดทรุดโทรมโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 ตาบลหนองซ้าซาก
จานวน 3 จุด คือ ซอยบ้านห้วย – หนองกะทัย , ซอยข้างทวีพันธ์ฟาร์ม และ ซอยบ้านห้วย 2

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการและโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน
ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับอาเภอ ที่ขออนุมัติทั้ง 4 หมู่บ้าน 7 กิจกรรม และการ
บริหารงบอานวยการตามหลักเกณฑ์ที่ทางกรมการปกครองกาหนด
3.4 การดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตรประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจาย
ผลผลิตภาคเกษตรในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสาคัญของรัฐบาลปรับใช้ในพื้นที่
โดยให้ดาเนินการจัดทาโครงการและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ในลักษณะการจัดตั้งหรือ
หาช่องทางการจาหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร เนื่องจากช่วงนี้เกษตรกร
ผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่า โดยถ้าจะมีการจัดตลาดกลางให้
เกษตรกรได้ทาการค้าขายบริเวณหน้าที่ว่าอาเภอบ้านบึง ควรจะกาหนดช่วงวันไหนดี
/รสก.พัฒนาการอาเภอ…….
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-4รสก.พัฒนาการอาเภอ เนื่องจากทางอาเภอบ้านบึงจะมีการจัดงาน OTOP ของดีอาเภอบ้านบึง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ
อาเภอบ้านบึง ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2561 จึงควรใช่โอกาสนี้จัดหาช่องทาง
ในการจาหน่ายสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสับปะรด ข้าวอินทรีย์ และผักปลอด
สารพิษ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่า
นายอาเภอบ้านบึง

อยากให้ทางสานักงานเกษตรเป็นผู้ประสานกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าภาค
การเกษตรตกต่าในพื้นที่ที่จะประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมและรวบรวมรายชื่อและผลิตภัณฑ์ให้ทาง
อาเภอทราบเพื่อกาหนดจะการลงสินค้าในบริเวณที่จัดให้ แต่ทั้งนี้อยากให้มีการมาในรูปแบบของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่มีการแจ้งกับทางสานักงานเกษตรอาเภอบ้านบึงเท่านั้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการในการกาหนดวันเปิดตลาดจาหน่ายสินค้า และการมอบหมายให้ทาง
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านบึงเป็นผู้ประสานกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้ามาจาหน่ายสินค้าทางการ
เกษตรที่กิจกรรมที่จัดหน้าที่ว่าการอาเภอบ้านบึง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี การเสนอเรื่องอื่นใด
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.ชลธิศ เลยานนท์ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(ว่าทีร่ .ต.ชลธิศ เลยานนท์)
ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.ศราวุธ กรจิรเจริญกุล ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ว่าที่ร.ต.ศราวุธ กรจิรเจริญกุล)
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