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ค ำน ำ 
 

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จัดท าขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  โดยได้ผ่านกระบวนการ
ประชาคมในหมู่บ้านท้องถิ่น  ให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจน
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา โดยก าหนดให้มีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล ซึ่งการก าหนด
แผนงานและโครงการพัฒนาในแต่ละปีนั้น ได้มีการทบทวนปรับปรุงทุกปี เพ่ือให้มีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน เพ่ือน าไปสู่การ
จัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

   แผนพัฒนาสามปีของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จะส าเร็จและบรรลุผลในการน า
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติได้นั้น จึงต้องอาศัยกระบวนการ  ร่วมคิด  ร่วมวางแผน ร่วมตรวจสอบ 
และร่วมมือกันท าจากหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะจากประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งเป็นตัวแปร
ส าคัญในการก าหนดตัวชี้วัดด้านต่างๆ  ที่จะน าไปสู่ จุดมุ่งหมายเดียวกัน   คือ  ชุมชนท้องถิ่นและ
ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าม่ันคงและยั่งยืนสืบต่อไป 
   
 

คณะกรรมการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
        19  พฤษภาคม  2559 
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หน้าที่  1 

 
ส่วนท่ี 1 
บทน า 

  
 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

 แผนพัฒนาสามปี หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนระยะสั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องด า เนินการ
อย่างต่อเนื่องสามปีที่ก าหนดเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซ่ึงต้องผ่านกระบวนการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีลักษณะเป็นแผน  ดังน้ี 
1. เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เป็นแผนที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. เป็นแผนที่ก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
4. เป็นแผนที่ก าหนดโครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี 
5. เป็นแผนที่มีความต่อเนื่อง 
6. เป็นแผนที่มีความก้าวหน้า 
7. เป็นแผนที่ครอบคลุมระยะเวลาสามปี 
8. เป็นแผนที่ต้องมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1. เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันที่เม่ือได้รับงบประมาณ 
   2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3. เพ่ือแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาของปีนั้น  ๆ โดยจะต้องสอดคล้องและ
สามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี จึงประกอบด้วยแผนงานและโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นซ่ึงโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี   หมายความว่า  โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ        
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ            
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว ้
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1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
   การจัดท าแผนพัฒนาสามปีต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  เริ่มจากกระบวนการภาคประชาชน ประชาคม
ในชุมชนท้องถิ่น กระบวนการที่ก่อให้เกิดความโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา 6 กระบวนการ
แบบ PDCA  เป็นต้น 
  กระบวนการขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีท่ีต้องปฏิบัติ   ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็น
หลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 ขั้นตอนท่ี  2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
ประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการและข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนท่ี  3  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 ขั้นตอนท่ี  4  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี 
 

1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ 
และน าโครงการพัฒนาในปีแรกของแผนพัฒนาสามปีไปเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความ
ต้องการของบลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และ ส าหรับ
โครงการพัฒนาที่สองและปีที่สามของแผนพัฒนาสามปีต้องเป็นโครงการพัฒนาที่ต้องท าต่อเนื่องจาก
โครงการพัฒนาในปีแรก หรือเป็นโครงการพัฒนา ที่จัดล าดับความส าคัญของโครงการน้อยกว่าโครงการ
พัฒนาในปีแรกในแผนพัฒนาสามปี  ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ด้านการบริการ
สาธารณะที่ได้ก าหนดไว ้ทั้งนี้สาระส าคัญที่ต้องพิจารณาโดยรายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ และงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปีก่อน
ให้ความเห็นชอบ  
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ส่วนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 
2.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
      เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ด้วยระบบ  SWOT Analysis ประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์  ดังนี้  
       1.  สภาพการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
ด้านการบริหารและการบริการสาธารณะในท้องถิ่น   

 จุดแข็ง  (Strengths)  
1. ระบบบริหาร  

         -มีโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ  
    -มีการพัฒนาระบบบริการประชาชน ภายใตห้ลักธรรมาภิบาล 
    -มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่ทีร่ับผิดชอบชัดเจน  
2. ระบบข้อมูล  
 -มีเครื่องมือ ระบบสื่อสาร และระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมมาช่วย 

ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ  การติดตามข้อมูลข่าวสาร  ระเบียบ หนังสือสั่งการ ส่งผลให้สามารถ
ปฏิบัติราชการตามระเบียบหนังสือสั่งการได้อย่างรวดเร็ว 

3. อัตราก าลัง   
 -มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ชัดเจน  
 -บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

ศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามต าแหน่งที่ทางราชการจัดอย่างต่อเนื่อง  
4. การเงิน/งบประมาณ  
 -การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ  
 -การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 

ต่างๆ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย 
5. ศักยภาพของชุมชน  
 -พิกัดที่ตั้งของต าบลมีความเหมาะสมและสะดวกแก่การคมนาคมมีเส้นทางหลักเส้นทางรอง 

ใกล้ตัวเมืองราชบุรี  มีสถานีรถไฟบ้านคูบัว ท าให้มีการกระจายความเจริญจากเมืองสู่ต าบล มีการพัฒนาพ้ืนที่
ทางการเกษตรเป็นที่อยู่อาศัย ท าให้เกิดขยายบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ และธุรกิจต่างๆ เป็นจ านวนมาก  
สภาพการจราจรปลอดภัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการสะดวกครบ  ประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้น มีพลัง
ความคิดสร้างสรรค์  การศึกษาสาธารณะสุขมูลฐานดี  สุขภาพอนามัยแข็งแรง  มีความพร้อมในการพัฒนา
หลายๆ ด้าน 

 -มี วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ตั้งอยู่ใน 
เขตชุมชน มีอาคารอเนกประสงค์ของ วัด  โรงเรียน  โรงพยาบาล รพ.สต. ที่มั่นคง สามารถให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนไดอ้ย่างเพียงพอ 

   - มีสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขตต าบล รวมถึงมี 
ศูนย์การเรียนนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษาทั่วถึง  
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 -มีทุนทางสังคมที่ด ีคือ ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลคูบัวมีเชื้อสาย ไท-ยวน ซึ่งมีวัฒนธรรม 

ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นประจ าท้องถิ่น  คือ  ภาษาพูดที่เป็นภาษาเฉพาะถิ่น และการแต่งกายด้วย
ผ้าซิ่นหลากหลายลวดลายที่แตกต่างกันไป อีกท้ังยังมีหัตถกรรมพื้นบ้านท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์  คือ การทอ
ผ้าซิ่นตีนจก ซึ่งเป็นสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมจากคนในจังหวัดราชบุรี และจาก
นักท่องเที่ยว ปัจจุบันหน่วยงานราชการมีการส่งเสริมให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว สร้างชื่อเสียงให้เป็น
ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 -ในต าบลคูบัวมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หรือที่รู้จักกันในนาม “เมืองโบราณคูบัว 
ซ่ึงแต่เดิมเคยเป็นเมืองท่าท่ีเจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยทราวดี พุทธศตวรรษที่ 11-15 และในปัจจุบันอยู่ในความ
ดูแลของกรมศิลปกร  และมีจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสถานที่จัดแสดงวัตถุโบราณในสมัยทวารวดี ที่ขุดพบได้  มีอายุกว่า 2,000 ปี รวมถึงมี
การจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การด ารงวิถีชีวิต ของชาว ไท-ยวน  เมื่อครั้งสมัยอพยพย้ายถิ่นฐาน
มาตั้งรกรากอยู่ที่ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
 -ต าบลคูบัวมีสภาพพ้ืนที่ ที่เอ้ืออ านวยแก่การท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ท าให้มีผลผลิต
ทางการเกษตรที่เพียงพอสามารถเอ้ืออ านวยในการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและการพาณิชย์ 

 จุดอ่อน (Weaknesses)  
 1. ระบบบริหาร  

  -กฎระเบียบข้อบังคับทางราชการปัจจุบัน มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ ท าให้บุคลากร 
ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และต้องท าการศึกษายกระดับการท างานตามรูปแบบที่ภาครัฐต้องการ 
 2. ระบบข้อมูล  

 -ขาดบุคลากรทีท่ าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 
  -ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนคลอบคลุมทุกด้าน 

3. อัตราก าลัง  
 -ในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังสามปีของ อบต. ยังขาดบุคลากรในระดับปฏิบัติการ 

 -พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง มีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ติดต่อสื่อสาร 
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน 

 -วัสดุ ครุภัณฑ์ในส านักงานยังไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 4. การเงิน/งบประมาณ  

 -ประชาชนมีความต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ต้องการมีจ านวนมาก แต่งบประมาณ 
ในการพัฒนาไม่พียงพอต่อความต้องการการใช้จ่ายงบประมาณที่จะลงทุนด าเนินการพัฒนาพ้ืนทีไ่ด้ทั่วถึง 

 5. ศักยภาพชุมชน  
      -ประชาชนตั้งรกรากเป็นชุมชนดั้งเดิม แต่ขาดการวางแผนที่ดี  ไม่มีระบบระบายน้ าที่ด ี 

การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังไม่เข้มแข็ง  การด าเนินงานยังไม่ชัดเจน เนื่องจากผลของภาวะเศรษฐกิจของประชาชน  
 -แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลคูบัว ปัจจุบันยังอยู่ในความดูแลของกรมศิลปกร  
จึงท าให ้อบต. หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะเข้าไปท านุบ ารุงรักษา หรือพัฒนาให้ดีขึ้น เป็นเรื่องที่ท าได้ยาก 
 -พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ าในขณะที่ต้นทุนสูง  

  -พ้ืนที่ทางการเกษตรยังขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  
  -พ้ืนที่ทางการเกษตรยังคงได้รับผลกระทบทางธรรมชาติ  
  -ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่  
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  -การขาดการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   -ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย  
  -การรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ยังขาดความเข้มแข็ง  เช่น  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ 

 -ในการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว      
ยังขาดการส่งเสริมให้มีการวิจัย และผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 -ประชาชนยังขาดความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น 

  โอกาส  (Opportunities)  
 1. ระบบบริหาร 
  -ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  เน้นความส าคัญกับการส่งเสริมให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินโครงการต่างๆ และสนับสนุนการน าแนวทางไปปฏิบัติให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน 
  -การสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างผู้น าหมู่บ้าน และภาคประชาชน 
เกิดการพัฒนาพ้ืนที่อย่างบูรณาการร่วมกัน ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
มีการเชื่อมโยงบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนระดับต่างๆ ในระดับอ าเภอ และจังหวัด สามารถให้บริการ
สาธารณะต่างๆ ที่ได้มาตรฐานตอบสนองความเป็นต าบลน่าอยู่ มีความสะอาด สะดวก สวยงามและปลอดภัย
ของชุมชนและประชาชน 
 2. ระบบข้อมูล 
 -เนื่องจากขณะนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ยังไม่มีข้อมูลแผนชุมชนไว้ที่แหล่งเดียวกัน
ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน ที่จะต้องมีระบบข้อมูลเพื่อความสะดวกต่อการสืบค้น 
และสามารถน าข้อมูลดิบจากทุกชุมชนหมู่บ้านมาท าการวิเคราะห์  จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล ที่ส่วนราชการของอ าเภอ และจังหวัด ได้ส่งเสริมให้ผู้น าหมู่บ้านด าเนินการจัดท าข้อมูล
แผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ท าให้ระบบข้อมูลท้องถิ่นใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูล       
เพ่ือการบูรณาการประสานแผนระดับท้องถิ่น อ าเภอ  และจังหวัดต่อไป 
 3. อัตราก าลัง  
   -พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้สอดคล้องตามสมรรถนะในการปฏิบัติงานและความต้องการในการฝึกอบรม (Traning Needs) 
  -ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก 
  4. การเงิน/งบประมาณ  
  -พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง 
วิธีการงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ทันสมัย และประชาชนมีส่วนร่วม 
  5. ศักยภาพชุมชน 

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และสามารถจัดการตนเอง
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สันติสุขอย่างยั่งยืน 

    -นโยบายรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนด้านการเกษตร การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 -ภารกิจถ่ายโอน เพ่ือความสะดวกของประชาชน  เช่น  การจดทะเบียนพาณิชย์               
การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
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              -การปฏิรูประบบราชการใหม่  ภายในทุกส่วนราชการจะต้องจัดท ามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมโดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด               
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้ยึดหลักความพึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อราชการ หรือผู้รับบริการ              
น ามาเป็นตัวชี้วัดในการปรับปรุงระบบงานต่างๆ อาทิ ระบบจัดการพัฒนาบุคลากร การน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้  ระบบมาตรฐานในการให้บริการและระบบการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า              
ซึ่งจากการบริหารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้             
เกิดประสิทธิผลได้ 

 อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน (Threats)  
  1. ระบบบริหาร 
        -ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนน้อย ที่เป็นการท าลายก าลังใจในการ

ท างาน ซึ่งอาจเป็นเพราะการไม่เข้าใจของประชาชนบางส่วนที่มีความขัดแย้งทางความคิดและการไม่เข้าใจใน
อ านาจหน้าที่ของ อบต. ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาต่อการด าเนินงานของทางราชการ แต่จะเกี่ยวกับทางด้านการ
บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมือง ท าให้
ประชาชนยอมรับ และเชื่อม่ันในการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากที่สุด  
  2. ระบบข้อมูล 
         -หน่วยราชการสว่นกลางที่ต้องการข้อมูลในระดับท้องถิ่นไม่มีความเข้าใจกระบวนการท างาน 
อย่างแท้จริงของท้องถิ่น ท าให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากส่วนราชการ
ร้องขอข้อมูลแต่ ในบางเรื่อง อบต. ไม่ได้มีการจัดเก็บหรือไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนนั้นอย่างต่อเนื่อง  
     -ความไม่เป็นระบบของข้อมูลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีข้อมูลกระจัดกระจาย 
ไม่มีการบูรณาการภายในองค์กร  ท าให้ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 
 3. อัตราก าลัง   
     -หน่วยงานยังขาดบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะทั้งทางด้านวิชาการและ      
ในทางปฏิบัติที่ต้อง ใช้เทคนิคชั้นสูง  อีกทั้งขาดการสนับสนุนข้อมูลในด้านวิชาการ และผู้ เชี่ยวชาญ            
ในเชิงปฏิบัติ 
   4. การเงิน/งบประมาณ  

      -การด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ความรับผิดชอบ
เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการของประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่ และจ านวนงบประมาณที่จ ากัด 
  5. ศักยภาพชุมชน 
     -อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลท าการเกษตร รายได้หลักจึงมาจากการขายผลผลิต
ทางการเกษตรท าให้รายได้ไม่แน่นอน เพราะราคาผลผลิตในปัจจุบันตกต่ าท าให้ขาดทุนจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไม่คงที่  การลงทุนมีการชะลอตัว ทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม สภาวะขาดแคลนน้ า                     
ไม่สามารถท านาปรงัได้ ท าให้เกษตรกรขาดรายได้ และว่างงาน  ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น 

        -การอยู่ใกล้ตัวเมือง และการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก ตลอดจนสินค้าและบริการ  
ท าให้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป  ประชาชนมีความสันโดษ  มีการยึดถือประโยชน์
ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม  อาศัยอยู่แบบครอบครัวเดี่ยว  หันมาสู่การบริโภคนิยมมากขึ้น  จึงท าให้ขาดจิตส านึก
ในเรื่องของการออม  ขาดวิถีชีวิตพอเพียง  และเกิดภาระหนี้สินเพ่ิมขึ้น  
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   2. สภาพการณ์ภายนอก ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวที่เป็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
ทั้งท่ีเกิดขึ้นแล้ว และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ดังนี้ 
 1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  

  -ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาช่วยแก้ปัญหา 
ความเดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบาย น้ าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก โดยได้ด าเนินการในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นและในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้
เต็มพ้ืนที ่ทุกหมู่บ้านมีการก่อสร้าง มีการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีสภาพใช้
การได้ดีมีประสิทธิภาพเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ทั้ง ระบบประปา 
การก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต การปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน การขุดลอกคลอง 
ทางระบายน้ า ระบบไฟฟูาแสงสว่างให้ทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน โดยเพิ่มระบบรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเน้นการปูองกันอาชญากรรมและการปูองกันอุบัติภัย และ
ด าเนินการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานใหม่ให้มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น เพ่ิมความทันสมัยของ
เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายของชาวต าบลคูบัว  รวมทั้ง ในเรื่องการรับมือภัยแล้งใน
พ้ืนที่ อบต.คูบัว การสร้างฝายท านบทดน้ า การส ารองน้ าใช้ในยามฉุกเฉิน ให้พอเพียงกับการใช้เพ่ือการบริโภคและ
พ้ืนทีก่ารเกษตร จึงเป็นงานเร่งด่วนที่ อบต.ให้ความส าคัญและประสานแผนเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบ
ภัยแล้งที่เกิดขึ้น  

   จุดแข็ง  (Strengths)  
-องค์การบริหารส่วนต าบล มุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   จุดอ่อน (Weaknesses)  
-เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านยังไม่สะดวกเพียงพอและยังไม่ได้มาตรฐาน   

ถนนบางสายมีไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอท าให้การเดินทางไม่สะดวก เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  คลองชลประทานบางสายมีวัชพืชปกคลุม คลองส่งน้ าขนาดเล็ก ตื้นเขินช ารุดเสียหาย บางพ้ืนที่
ขาดระบบน้ าชลประทานในยามแล้งเพราะบางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีน้ าเพียงพอในช่วงรอยต่อระหว่างหน้าฝน
กับหน้าแล้ง บางส่วนจึงมีผลกระทบต้องใช้แหล่งน้ าใต้ดิน และบางส่วนไม่มีแหล่ง เก็บกักน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างเพียงพอท าให้ประชาชนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า 

   โอกาส  (Opportunities) 
 -รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอ าเภอและจังหวัดและพ้ืนที่ที่เหมาะ                     
แก่การพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น 
  -การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากส่วนราชการในการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะและโครงการสร้างพื้นฐานของต าบลมากขึ้น 

   อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  (Threats)  
   -งบลงทุนเพ่ือการด าเนินโครงการมีไมเ่พียงพอต่อความต้องการแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด 

 -ปัญหาการก่อสร้างในพ้ืนที่ของหน่วยงานอ่ืน ซึ่งจะต้องขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อน 
ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการด าเนินงานและเกิดความล่าช้า 
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  2)  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม 
           -รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้          
ให้หมดไปเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
ภาคอุตสาหกรรมต้องลดการผลิตลดคนงาน ท าให้มีการว่างงานเพ่ิมมากขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการส่งเสริม
อาชีพต่างๆ ให้ประชาชนมีรายได้เสริม เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ได้พัฒนาฝีมือและมีการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย
อาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือจัดท ากลุ่มอาชีพ น าสินค้ามาจ าหน่ายและพัฒนาด้านเศรษฐกิจในรูปแบบชุมชนให้
พ่ึงตนเองให้เข้มแข็งในอนาคตและมีการของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมอาชีพ เช่น 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  เป็นต้น 
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมา ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควรขาดการปูองกัน รักษา และการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการยังไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบล           
จึงได้มีการส่งเสริมความรู้และปูองกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ           
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเล่นกีฬา และออกก าลังกาย  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์  การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย
ขึ้นในพ้ืนที่มีการส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆ กันเพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

   จุดแข็ง  (Strengths)  
   -ด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต าบล มีการส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการ 
สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชน  โดยการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริให้กับชุมชน 
   -ด้านสังคม องค์การบริหารส่วนต าบล มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ต าบลคูบัวเป็นต าบล 
ที่ปลอดภัย น่าอยู่  และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกวัย และผู้ด้อยโอกาส  โดยเฉพาะ เด็ก 
เยาวชนมุ่งเน้นให้ห่างไกลยาเสพติดสร้างโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
   -ด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบล มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข
มูลฐานชุมชนให้มีประสิทธิภาพเข้มแข็งและให้การร่วมมือเป็นอย่างดีกับภาคประชาชนผู้น าและหน่วยงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสขุ  เช่น  สปสช. ท าให้มีการปูองกันโรค
ระบาด และโรคติดต่อต่างๆ รวมถึงการรณรงค์ให้มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ประชาชนโดยรวมมีสุขภาพ
แข็งแรงและการอนามัยดี 
   -ด้านการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบล 
มีการส่งเสริมและผลักดันค่านิยมประชาธิปไตยแก่ท้องถิ่น มีการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง 

   -ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนต าบล มีการจัดประชุมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของ
ต าบลหาวิธีปฏิบัติการส่งเสริมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีการจัดเจ้าหน้าที่
ประจ าการตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันที เมื่อมีเหตุ ด้านกู้ชีพ กู้ภัย  

-ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน   ปัจจุบันทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงบริการทาง 
สังคมที่มีคุณภาพได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน สามารถด ารงชีวิต    
อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสยึดประโยชน์ส่วนรวม  
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   จุดอ่อน (Weaknesses)  

-ประชาชนมีค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพ่ิมมากขึ้น  
-ยังมปีัญหายาเสพติดในชุมชน เยาวชนมั่วสุม ขาดการเอาใจใส่จากญาติพ่ีน้อง 

 -เยาวชนใช้จ่ายฟุุมเฟือยเกินตัวตามค่านิยมที่ผิดๆ 
 -ปัญหาว่างงาน ไม่มีงานท าเป็นหลักแหล่งขาดรายได้ มีการเล่นการพนัน 
 -ปัญหาผู้สูงอายุ และคนพิการ ขาดรายได้ในการด ารงชีวิต 
 -ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ประชาชนขาดความเอาใจใส่เรื่องสุขภาพไม่สนใจ
ติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการด ารงชีพแบบไม่ถูกสุขลักษณะ 

-ขาดเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากร อปพร.ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

   โอกาส  (Opportunities)  
-การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
-เกษตรได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย  (OTOP)  
-นโยบายหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาลมีส่วนส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

ได้รับการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น 
           -นโยบายกองทุนหมู่บ้าน ท าให้ชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ต าบล 

มีความเข้มแข็งในภาพรวม  
-ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความเสมอภาคในการ 

รักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. 
-การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน ท าให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปรับปรุง 

ผลผลิต เป็นเหตุท าให้ผลผลิตมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน  
    -มีปัญหาวาตภัย  และภัยแล้ง ในเขตต าบลเกิดขึ้นทุกปี ท าให้เกิดความเสียหาย        
และความเดือดร้อนแก่ประชาชน  

   อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  (Threats)  
-งบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและ 

ความยากจนเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนที่ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
-ภาวะความยากจนและหนี้สินของประชาชน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา   

และตกเป็นเหยื่อของนายทุน  
-กลุ่มอาชีพยังไม่สามารถรวมตัวได้เข้มแข็งและการจัดการทางด้านการตลาดและ 

การบริหารจัดการกลุ่ม ยังขาดผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้าสู่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากกลาย 
           -พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน มีแนวโน้มเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น  เช่น  โรคเบาหวาน         
โรคความดัน  โรคอ้วน  เป็นต้น  หรือเป็นโรคก่อนวัยอันควร  เกิดจากการที่ประชาชน  มีพฤติกรรมสุขภาพ 
ที่ไม่พึงประสงค์และมีพฤติกรรมเสี่ยง  เช่น  การดื่มสุรา  สูบบุหรี่  ยาเสพติด  ขาดการออกก าลังกาย           
การบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ  ปัญหาความเครียดและสุขภาพจิต  
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 3)  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

                            -ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่ส าคัญท่ีจะต้องเร่งเสริมสร้างการ 
เรียนรู้ให้แก่ประชากรเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของประชากรให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุค 
และสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะท าให้ประชากรตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมมีทางเลือกในการด าเนินชีวิตน้อยลง จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับตลอดจนรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป ผลจากการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน 
ในปท่ีีผ่านมาได้มีการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ท้ังในส่วนของสถานศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แต่ยังไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร  เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณท่ีจะพัฒนาในการ
ปรับปรุง หรือขยายสถานท่ีของสถานศึกษา ให้ตรงตามมาตรฐาน เพื่อช่วยลดข้อจ ากัดดังกล่าวควรเพิ่ม
งบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี 

   จุดแข็ง  (Strengths)  
   -องค์การบริหารส่วนต าบล  มีการส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษาท้ังระดับก่อนวัยเรียน 

ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับ
ประชาชนในต าบล ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
   จุดอ่อน  (Weaknesses)  

-ส่วนใหญ่ค่านิยมยังต้องการส่งเด็กไปเรียนโรงเรียนในเมือง  เนื่องจากโรงเรียนในเขต 
ท้องถิ่นขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัย และความเข้าใจของผู้ปกครองในบางวิชาเรียน โรงเรียนในเขต
ท้องถิ่นไม่เน้นการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ และวิชาค านวณ 

-การปลูกฝังนิสัยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมต้ังแต่เด็ก ต้องเริ่มจากครอบครัว       
ซึ่งผู้ปกครองท่ีมีรายได้น้อยจะไม่มีเวลาในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นท่ีทราบกันดีว่าในปัจจุบันการ
ด ารงชีวิตจะต้องแข่งขันกันหลายๆ อย่าง ท าให้การพัฒนาให้เด็กเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม ผู้ปกครอง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีเวลาให้กับเด็กในการพูดคุย ทานอาหาร หรือท ากิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับเด็ก  
   -ปัจจุบันศิลปวัฒนธรรมไท-ยวน  เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญและความสนใจ 
น้อยลง ตามความเจริญทางวัตถุท่ีเพิ่มมากขึ้น ในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ชุมชนในการสืบสานภูมิปัญญาของชุมชน เพราะเด็ก เยาวชน มีความห่างเหินวัฒนธรรมและประเพณีอันดีของท้องถิ่น  

   โอกาส  (Opportunities)  
-นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน มีโอกาสทัดเทียมกับของเอกชน 
-ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ท่ีโดดเด่นของต าบลให้เป็นท่ีรู้จักแก่บุคคลท่ัวไป 
-ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา  
-ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการกีฬาอย่างต่อเน่ือง และทั่วถึงท้ังต าบล 

   อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  (Threats) 
    -สื่อต่างๆ  เช่น  โทรทัศน์  อินเทอร์เน็ต  โทรศัพท์มือถือ  เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและ
เยาวชน ท าให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมากขึ้น ท าลายวิถีชีวิตด้ังเดิมของประชาชน  

-ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. มี 3 แห่ง  มีจ านวนเด็กเล็กเพิ่มมากขึ้น  
ท าให้สถานท่ีในการจัดการเรียนรู้ ต้องมีการปรับปรุงหรือขยายห้องเรียน งบประมาณท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดสรรให้มีไม่พียงพอต่อการปรับปรุงพัฒนายังขาดส่วนท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมให้เต็มมาตรฐานตามแบบท่ี             
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  
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 4)  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-องค์การบริหารส ่วนต าบลได ้เล ็งเห็นปัญหาด้านทร ัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและ       
ขาดจิตส านึกในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการแก้ปัญหาได้แก้ไขในระดับหนึ่ง    
ในปัจจุบันจะต้องพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุลต่อไปและในด้านการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ต้องรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการคัดแยกขยะจากต้นทางก่อนน าไปทิ้งและน าขยะที่น ากลับมา
ใช้ใหม่ได้มาใช้ประโยชน์ควรให้ความรู้ความเข้าใจ การรณรงค์สร้างจิตส านึกแก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ทั้งนี้  มีการฟ้ืนฟูหรือปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น 
ก่อให้ เกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศ  มีการดูแลปรับปรุงพัฒนาใน พ้ืนที่ตามประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพ่ือการนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ตลอดจนการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ เข้ามามีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เห็นความส าคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 

   จุดแข็ง  (Strengths)  
        -องค์การบริหารส่วนต าบล มีการสนับสนุนและส่งเสริมวิถีชีวิตบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือเป็นการปูองกัน เตรียมตัว และปรับตัวสู้กับภาวะโลกร้อน และมีการเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้สู่
การปฏิบัติทุกโอกาส 

         -มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือรองรับขยะจากต้นก าเนิดในหมู่บ้านเพ่ือลด
ผลกระทบทางสังคมและสุขภาพในโครงการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของต าบล 

   -พ้ืนที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งน้ า ห้วย หนอง คลอง ในพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ 
เป็นพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาทั่วถึง 

   จุดอ่อน (Weaknesses) 
   -สังคมในปัจจุบันมีจิตสาธารณะไม่เพียงพอ ท าให้เกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

 -ประชาชนยังขาดการปลูกฝังและการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง  
-ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของต าบล  เช่น  น้ าไม่เพียงพอในยามแล้ง  

สภาพภูมิอากาศแปรปรวน เปลี่ยนไปจากปกติ มีความเปราะบางทางนิเวศน์ของมนุษย์และระบบนิเวศน์   
ของอากาศที่ปกคลุมโลกทีแ่ปรเปลี่ยนไป  

   โอกาส  (Opportunities)  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
-กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก าลังเป็นที่นิยม ท าให้พ้ืนที่ต าบลคูบัว ที่เป็นพ้ืนที่ 

ตามธรรมชาติ มีโบราณสถาน สามารถให้บริการสาธารณะเพ่ือเที่ยวชมแหล่งโบราณสถานรอบพ้ืนที่ต าบลคูบัว
และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

   อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  (Threats)  
   -ปัจจุบันวิถีการด ารงชีวิตของคนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญ  

ทางวัตถุ ท าให้ขาดจิตส านึกรับผิดชอบในสมบัติสาธารณะต่างๆ  เนื่องจากความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่   
มีการมุ่งใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่ขาดการอนุรักษ์หรือการดูแลรักษาให้สิ่งแวดล้อมคงอยู่
คู่ชุมชน ฉะนั้นการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  จึงเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ได้ 
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 5)  ด้านการพัฒนาการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

         -รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหาร 
จัดการและมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน  มีการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานรวมทั้งจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและ
ทันสมัย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความ
รวดเร็ว ทั่วถึงและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชน      
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ เช่น การอบรมเจ้าหน้าที่   ผู้ให้บริการ การปลุกจิตส านึก
ของผู้ให้บริการ  (ผู้รับใช้ประชาชน)  การจัดสถานที่ให้บริการให้เหมาะสม การอ านวยความสะดวก การจัดท า
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการการลดระยะเวลาการให้บริการ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม การด าเนินการ
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   

   จุดแข็ง  (Strengths)  
   -นโยบายของภาครัฐ ให้ความส าคัญกับท้องถิ่นค่อนข้างมาก 
   -องค์การบริหารส่วนต าบล มีการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นความโปร่งใส และ     
การมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในต าบลคูบัว 

  -ผู้บริหาร มีความตั้งใจในการบริหารงานขององค์กร และการแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชน มีวิสัยทัศน์และมีความคิดริเริ่ม การบริหารงาน ใช้หลักระเบียบปฏิบัติโดยเคร่งครัด ใช้หลักเหตุผล
ในการตัดสินใจ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี และมีความเป็นกันเอง  และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

         -กลยุทธ์การปฏิบัติราชการ มีแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนการ 
ด าเนินงาน  แผนการจัดหาพัสดุ  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

-ระบบการจัดท าและบริหารงบประมาณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนปฏิบัติ  
มีระบบการจัดท าบัญชีเป็นปัจจุบัน 

-ระบบการบริหารงานบุคคล สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร มีวัฒนธรรมองค์กรที่ด ี
-ระบบการประชุมสภาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

และเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 

   จุดอ่อน (Weaknesses)  
  -ระบบการจัดสรรงบประมาณ ไม่เป็นไปตามกฎหมายกระจายอ านาจ ส่งผลให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจมากแต่มีงบประมาณที่จ ากัด 
          -ฝุายสภาท้องถิ่น ยังขาดความรอบรู้ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
            -บทบาท อ านาจ หน้าที่ของ อบต. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาท อ านาจหน้าที่ของ อบต.  

                               -ประชาคมท้องถิ่น ประชาชนยังให้ความสนใจในการประชาคมน้อย 
                       -การบริหารงานของ อบต. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอในการ
ด าเนินโครงการจากภาครัฐ 
 -ขาดบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่บางต าแหน่ง ท าให้งานขาดความคล่องตัว 

           -บุคคลากรขององค์กรบางคนยังไม่ปฏิบัติตามค่านิยมสร้างสรรค์ร่วมขององค์กร  
ยังมีการละเลยต่อการปฏิบัติตามค่านิยมท่ีด ี ท าให้ขาดวินัยทางสังคม 
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   โอกาส  (Opportunities)  
 -พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่
หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่ อบต.  

-มีการจัดสรรเจ้าหน้าที่ลงสู่ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังสามปี 
   -การใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการปรับทิศทาง
ของสังคมท่ีเหมาะสม 

   อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  (Threats)  
-ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว 

เกิดความล่าช้าในการท างาน และประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย เนื่องจากข้อระเบียบ กฎหมาย ไม่มีความ
ยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสม ประชาชนเกิดเข้าใจไม่ถูกต้อง เพราะไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที 

-ยังมผีู้ประกอบกิจการธุรกิจ และร้านค้าต่างๆ ไม่เข้าใจอ านาจหน้าที่ของ อบต. 
และหน้าที่ของตนเองในการเสียภาษี 

     การคาดการณ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Economic Community – AEC)  ในปัจจุบัน            
มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ  และการอ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท าให้
เกิดความเจริญและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้  เพ่ือความกินดีอยู่ดีของประชาชนในประเทศอาเซียน 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จึงมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านต่างๆ  ดังนี้  
 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

-จ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น   
เช่น  การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม และขนส่ง  ไฟฟูา ประปา 
 2. การพัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ  
 -จ าเป็นต้องทบทวนถึงบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการดูแลและช่วยเหลือธุรกิจ
ภายในท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการลงทุนภายในท้องถิ่น 
 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -ต้องมีบทบาทในการเฝูาระวังการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -มีการก าหนดแผนมาตรการปูองกันและบรรเทาวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 -มีการซักซ้อมท าความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 4. สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
            -อาจมีปัญหาสืบเนื่องจากแรงงานอพยพ ทั้งปัญหาความยากจนและปัญหาโรคระบาด  

5. การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 -ต้องมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการเฝูาระวังปัญหาอาชญากรรมมากข้ึน 

-องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน 
อพยพร่วมกับราชการส่วนกลางเพ่ือน ามาใช้ในยามจ าเป็น 

 6. การจัดการด้านภาษา  วัฒนธรรม และจารีตประเพณ ี
-จ าเป็นต้องจัดท าข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับแรงงานต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ หรือ        

ภาษาอาเซียน อ่ืนๆ 
 -ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และท าความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 
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                 การประเมินสถานะของประเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้าน ต่างๆ   
ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา ดังนี้ 

1. สถานการณ์ประชากรโลกเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
2. สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการลงทุน นักลงทุนขาดความเชื่อมัน่ไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ 

สินค้าการเกษตรยังราคาตกต่ า  ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
3. ความเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน ท าให้มีการเปิดเสรีการค้า ธุรกิจ การบริการ         

การลงทุนและการเคลื่อนย้ายแรงงาน แนวโน้มการพัฒนาและความร่วมมือของประเทศเพ่ือนบ้านจะท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจและการลงทุน ซึ่งเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน 

4. การเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรและการก้าวสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว 
5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติ 

ที่นับวันจะมีแนวโน้มความรุนแรงและความถี่เพ่ิมขึ้น ระบบนิเวศน์และทรัพยากรธรรมชาติ  ถูกท าลายส่งผล
ต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจ  โดยมีการท าการค้า และการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 

2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  (ในปีที่ผ่านมา) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาของปีที่ผ่านมา รวมทั้งหมด  5  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีการน าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558 - 2560)  ที่วางไว้ทั้งหมด  145  โครงการ  
ด าเนินการไดท้ั้งสิ้น  97  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  66.90  ของแผนพัฒนาสามปี   โดยจ าแนก ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                             

ปี  พ.ศ. 2558 
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1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 

41 28 68.29 22,269,900 8,631,000 38.76 

2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสังคม 

34 18 52.94 26,729,000 16,097,000 60.20 

3  ก า รพัฒนา ด้ านกา รศึ กษ า  
ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

31 28 90.32 6,110,500 5,302,500 86.78 

4  การพัฒนา ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

7 2 28.57 5,940,000 240,000 4.04 

5  การพัฒนาการบริหารงาน และ
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในองค์กร 

32 21 65.63 3,295,600 1,098,000 33.32 

รวม                                             145 97 66.90 64,357,000 31,367,500 48.74 
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2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคณุภาพ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  มีหมู่บ้านในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมด  15  หมู่บ้าน พื้นท่ี 
ท้ังหมด  15,625  ไร่  หรือ  25 ตารางกิโลเมตร  ประชากรท้ังหมด  10,749  คน  จากการด าเนินงานในช่วง
ระยะเวลาท่ีผ่านมา  ถือได้ว่าประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง แผนงาน/โครงการต่างๆ ส่วนใหญ่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ ท าให้การพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีต้ังไว้เป็นอย่างดี       
ผลของการพัฒนาท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
ใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านการศึกษา 
การกีฬา  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม       
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ตรงกับความ
ต้องการ  ซึ่งผลท่ีได้ พบว่า  มีคุณภาพในระดับดี แต่ก็มีบางโครงการท่ีไม่เป็นไปตามก าหนดไว้ เนื่องจากติดขัดใน
เรื่องของงบประมาณ ระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว        
ได้จัดท าและมีการทบทวนแผนพัฒนาเป็นประจ าทุกปี และมีการรายงานให้ทราบ ซึ่งผลงานตามแนวทางการ
พัฒนาในเชิงคุณคุณภาพ  สรุปดังนี ้

1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
ผลการด าเนินงานด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย งานด้านคมนาคม  งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
เป็นต้น  ผลลัพธก์ารด าเนินงานโครงการต่างๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาและน าไปสู่การบรรลุเปูาประสงค์
ต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ี ได้ตรงต่อความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี โครงการมีการ
ตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ได้ผ่านการตรวจสอบสิ่งก่อสร้างต่างๆ ซึ่งได้มาตรฐาน มีสภาพและ
ลักษณะถูกต้อง คงทน และสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ น าไปสู่ความส าเร็จตรงจุดมุ่งหมายการพัฒนา  
เช่น  การก่อสร้างทางถนน มีความพร้อมสามารถรองรับการคมนาคมเดินทางและการขนส่งท่ีจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต  
การติดต้ังระบบไฟฟูา  การท าประปา ใหม้ีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและเพิ่มเติมในส่วนท่ียังขาดให้
เพิ่มขึ้น  แต่ยังไรก็ตาม อบต. ยังต้องด าเนินงานพัฒนาด้านโครงการพื้นฐานให้เป็นไปตามล าดับความจ าเป็นของ
ประชาชนต่อไป 

2)  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม 
ผลการด าเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ซึ่งประกอบด้วย งานส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน          
งานเพิ่มขีดความสามารถให้แก่การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์ให้แก่
ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  งานด้านการสาธารณสุขมูลฐาน งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        
งานรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นต้น  ผลลัพธก์ารด าเนินงานโครงการต่างๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาและ
น าไปสู่การบรรลุเปูาประสงค์ต่างๆ  ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีได้ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ และตามแนวนโยบายของรัฐบาล การด าเนินการเป็นไปตามก าหนดการของโครงการ ซึ่งผลการ
ประเมินรายโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ พบว่า ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และน าไปสู่ความส าเร็จตรง
จุดมุ่งหมายการพัฒนา เป็นต้น  การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน  การด าเนินการควบคุมและระงับโรคติดต่อ  มีการแก้ไขปัญหาสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี  การส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนให้แก่ผู้สนใจ  ผู้ว่างงาน
ให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ การส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่างๆ ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะเพิ่มพูน ยกระดับความรู้ 
ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพในชุมชนเข้าถึงการพัฒนาอาชีพสามารถยกระดับได้อย่างน่าพึงพอใจ แต่ยังไรก็ตาม  
อบต. ยังต้องมีการด าเนินงานด้านนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน  
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3)  ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
ผลการด าเนินงานด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา ซึ่งประกอบด้วย งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา งานอาหารเสริมนม  อาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน  งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
งานกีฬาและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นต้น  ผลลัพธ์การด าเนินงานโครงการต่างๆ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาและน าไปสู่การบรรลุเปูาประสงค์ต่างๆ เป็นที่รับรู้ได้ในความส าเร็จของจัด
กิจกรรมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที ่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ ่น 
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน ในพ้ืนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาที่
เพียงพอ เป็นต้น การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
การด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบล  การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน การส่งเสริมการกีฬา
ระหว่างต าบล  การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง  การจัดการสอนภาษาต่างประเทศ  ซึ่งถือว่ายุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
การศึกษานี้ประสบผลสัมฤทธิ์สนองต่อภารกิจการพัฒนาคนมากที่สุด 

4)  ด้านพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลการด าเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งประกอบด้วย การด าเนินการก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในต าบล  การบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติในเขตต าบล  การสร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชน  รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน  เป็นต้น  ผลลัพธ์การด าเนินงานโครงการต่างๆ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์พัฒนาและน าไปสู่การบรรลุเปูาประสงค์ต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ได้ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชน และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ และตามนโยบายของรัฐบาล การด าเนินการเป็นไปตามก าหนด
โครงการ  ซึ่งผลการประเมินรายโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ  พบว่า  ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และ
น าไปสู่ความส าเร็จตรงจุดมุ่งหมายการพัฒนา  เป็นต้น  การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การพัฒนา
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์  การบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติในต าบล แต่ยังไรก็ตาม อบต.ยังต้องมีการ
ด าเนินงานด้านนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สามารถเป็นฐานในการรักษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความผาสุกได้อย่างสมดุลและยั่งยืนตลอดไป 

5)  ด้านพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนา
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง  โดยยึดหลักสมรรถนะ และพัฒนาขีด
ความสามารถ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้รู้ สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถพัฒนา
งานในหน้าที่อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และตอบสนองความต้องการของประขาชนในทุกๆ ด้าน  ซึ่งผลการ
ประเมินรายโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ พบว่า ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และน าไปสู่ความส าเร็จตรง
จุดมุ่งหมายการพัฒนา  เป็นต้น  การปรับปรุงองค์กรในเรื่องของระบบงานเกิดการกระตุ้นบุคลากรทั้งหมด
ปฏิบัติงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความรู้ความสามารถ  การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่างๆ  การปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเพ่ือพัฒนารายได้  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
และผลการปฏิบัติงาน  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  ซึ่งผลลัพธ์ใน
การด าเนินงานต่างๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและน าไปสู่การบรรลุเปูาประสงค์ต่างๆ  คือ เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสมรรถนะในด้านการเมือง และการปกครอง  บุคลากรมีศักยภาพการท างานตาม
หลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน  แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการด าเนินการโดยสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ราชการด าเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือความเจริญของท้องถิ่น  เพ่ือความผาสุกของประชาชน  
และเพ่ือสร้างภาพพจน์ชื่อเสียงที่ดีของทางราชการ  
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
3.1  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
       การด า เนินการจ ัดท าแผนพัฒนาสามปี ม ีความสอดคล้องกับย ุทธศาสตร ์การพัฒนาพื ้นที่          
โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ, กลุ่มจังหวัด และจังหวัด กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนา        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและนโยบายของรัฐบาล มาปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎระเบียบที่ได้ก าหนดไว้  

        1. วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว (Vision)  
            “ยกระดับคุณภาพชีวิต  สร้างเศรษฐกิจครัวเรือนให้มั่นคง  มุ่งสู่ต าบลน่าอยู่ 

   เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เน้นการศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
             น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 

 2. พันธกิจการพัฒนา  (Mission)   
   1. สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม และสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น   
                 สร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     2. จัดสวัสดิการทางสังคม     
    3. เร่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะเยาวชนผู้ติดยาเสพติด  
    4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้วยกิจกรรมทางสาธารณสุขและการกีฬา   
    5. การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   6. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
   7. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็กปฐมวัย 
   8. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร  และการปกครอง   
            9. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
           10. สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
           11. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

         3. เป้าประสงค์ในการพัฒนา  (Goals)   
  1. ประชาชนมีความรู้ด้านวิชาการในการประกอบอาชีพและเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
  2. เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  3. การความรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและเยาวชนให้รู้ถึงโทษภัยยาเสพติด 
  4. การป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆที่เกิดข้ึนภายในต าบล 
  5. ประชาชนมีความรักใครสามัคคีกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
  6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เน้นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก 
  7. เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาที่เพียงพอ 
  8. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และประชาชนมีความรูเ้ข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง 
  9. บุคลากรมีศักยภาพการท างานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน 

            10. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและมลพิษ 
            11. การคมนาคมขนส่งมีความพร้อมสามารถรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

       ระบบไฟฟ้า ประปา มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
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          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว (Strategy) 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

1 แนวทางท่ี ๑  พัฒนาระบบการคมนาคม ด้านพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
 

แนวทางท่ี 2  พัฒนาระบบระบายน้ า 
แนวทางท่ี 3  พัฒนาระบบประปา แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
แนวทางท่ี 4  พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ  
                 และไฟฟ้าส่องสว่าง 
แนวทางท่ี 5  พัฒนาสิ่งก่อสร้างชุมชน 

2 แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคม  
                 และสังคมสงเคราะห์ 

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง 
                 ความเข้มแข็งของชุมชน 

แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 

แนวทางท่ี 4  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย  
                 ภายในและความปลอดภัยในชีวิต 
                 และทรัพย์สินของประชาชน 

3 แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
                 ทุกระดับ 

ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และกีฬา 

แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือเด็กและเยาวชน 
แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา   
                 วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 4  ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 

4 แนวทางท่ี 1  การจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบล ด้านพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางท่ี 2  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
แนวทางท่ี 3  การบ ารุงรักษาแหล่งน้ าภายในต าบล 

5 แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร 
                 ให้มีประสิทธิภาพ   

ด้านพัฒนาการบริหารงานและ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมการบริหารงานองค์กร 
                 ให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
                  ภายในองค์กร 

   
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ยังคงใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 - 2562    
ซึ่งได้ประกาศ  ณ วันที่  15  ธันวาคม  2557  เป็นแนวทางการจัดท า และประสานแผนพัฒนาสามปี    
พ.ศ. 2560 – 2562  สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่ก าหนดไว้ได้ 
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 5.  ความสอดคล้องเชื่อมโยงในการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      1. ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560-2564) 
              ขณะนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาระหว่างปี 
2555-2559 ก าลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งกรอบหลัก
ของร่างแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ยังคงน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเริ่มใช้มา
ตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับที่ 8  อีกทั้งจะยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่ยึด
หลักสมดุล ส่วนวิสัยทัศน์ของการพัฒนาจะมุ่งให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้และพัฒนา
อย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศท่ีดี สังคมเป็นสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ  คือ 
“มั่งคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน” 
  แนวทางการพัฒนาตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  มี  7  ด้าน  ดังนี ้

1. การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา 
3. การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร 
4. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
6. การพัฒนาพ้ืนที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค 
7. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี  (พ.ศ.2557 - 2560)   
      วสิัยทัศน์  “ผู้น าเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ  
                              เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” 

       ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพ่ิมมูลค่าการผลิต 

 แนวทางท่ี 1  พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 แนวทางท่ี 2  พัฒนากระบวนการเพ่ิมมูลค่าและความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตและแปรรูป 
      แนวทางท่ี 4  จดัตั้งศูนยบ์ริหารการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาการเชื่อมโยงการตลาด  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมูลค่า ผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
 แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน 
 แนวทางท่ี 2  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการรักษาความปลอดภัยทางการ  
  แนวทางท่ี 3  ท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวจากการเปิดประชาคมอาเซียน 
 แนวทางท่ี 4  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
 แนวทางท่ี 1  พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 แนวทางท่ี 2  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในนอกระบบ  
     และตามอัธยาศัย 
 แนวทางที่ 3  ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ 
                    เป็นเมืองน่าอยู่ 

 แนวทางท่ี 1  ปราบปรามและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนพร้อมส่งเสริม 
      การปลูกป่าในพ้ืนที่เสื่อมโทรม 
 แนวทางท่ี 2  พัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการทุกระดับ 
 แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
      ภาคเอกชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่ 
 แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 แนวทางท่ี 2. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน 
 แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมงานด้านมวลชน 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  (ทบทวนปรับปรุงใหม่) 
 วิสัยทัศน์  “เมืองน่าอยู่  เกษตรสู่สากล  คนและชุมชนเข้มแข็ง  มีสิ่งแวดล้อมดี  
                               การศึกษาสาธารณสุขเด่น  การท่องเที่ยวทีย่ั่งยืน” 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 แนวทางท่ี 1  พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่ง ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
 แนวทางที่   2  พฒันาแหล่งน้ าเพือ่การอุปโภค-บริโภคและการเกษตร ตลอดจนการป้องกันน้ าท่วมและภยัแลง้ 
 แนวทางท่ี 3  พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
 แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมการกีฬา การศึกษา และการเรียนรู้ 
 แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
 แนวทางท่ี 4  ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
       แนวทางท่ี 1  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน        

      แนวทางท่ี 3  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 แนวทางท่ี 1  การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน 
 แนวทางท่ี 3  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 แนวทางที่ 4  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 
                                      และอุตสาหกรรม 
 แนวทางท่ี 5  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางที่ 1  พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 แนวทางท่ี 2  พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 แนวทางท่ี 3  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 4  การจัดการมลพิษต่างๆ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางที่ 1  การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

   4. ยุทธศาสตร์หลัก (Country Strategy)  ที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน  มี  9  ด้าน  ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด  
    ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคง 

และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 

5. นโยบายของรัฐบาล 
    1. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
      3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
      4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
      5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

                6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
      7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชนจ์ากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัย และพัฒนานวตักรรม 
                9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์  
                   กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม 
                      การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
            11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
 
 



 3.2  บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 
แบบ ผ.01  บัญชีโครงการ 
แบบ ผ.02  บัญชีประสานโครงการ 
แบบ ผ.03  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 

 
 

    
 
 

 
 
 

พัฒนาอาคารและที่สาธารณะ
ประโยชน์ 



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงถนนซอย บานสวน-บานไร เพื่อปรับปรุงถนนสาธารณะ ถนนลูกรังมาตรฐาน กวาง 4 เมตร 350,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

หมูที่ 1   ตําบลคูบัว ในการสัญจรและขนสงผลผลิต ยาว 360 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ที่ไดรับการปรับปรุง ความสะดวกในเสนทาง อบต.คูบัว

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด ไมนอยกวา 1,440 ตารางเมตร สัญจร และการลําเลียง

และรองรับการขยาย จุดเริ่มตนริมคลองสาธารณะ หมูที่ ๑ พืชผลทางการเกษตร

อาชีพการเกษตรในพื้นที่ พิกัด N 13.51425   E 99.84196 ออกสูทองตลาด

ใหประชาชนไดรับความสะดวก ถึงสิ้นสุดคลองสาธารณะ ตําบลบานไร

และความรวดเร็ว พิกัด N 13.51446  E 99.84415

2 ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหมีถนนมาตรฐานสําหรับ ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟลทติก 680,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

โดยการปูแอสฟลทติกคอนกรีต ประชาชนใชในการคมนาคม คอนกรีต  ผิวจราจร  กวาง  4  เมตร ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

หนาบานอดีตผูใหญนิ่ม ไดอยางสะดวกและปลอดภัย ยาว   500  เมตร   หนา  0.05  เมตร สัญจร

หมูที่ 1 หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา  2,000  ตารางเมตร

3 สะพานขามคลองบานลุงใส - ทาสนุน เพื่อใหประชาชนไดรับความ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,200,000 จํานวนความยาว ประชาชนไดรับ อบจ.ราชบุรี

หมูที่ 1 สะดวกในการสัญจร ไป-มา ขนาดกวาง  6  เมตร ของสะพาน ความสะดวกในการ

มีทางขามระหวางเสนทางติดตอ ยาว  10  เมตร สัญจร ไมเสียเวลาใน

ในพื้นที่การเกษตร การเดินทางออมไกล

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบการคมนาคม

วัตถุประสงคโครงการที่

หนาที่  22



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับปรุงซอมแซมสะพานไมขามคลอง เพื่อซอมแซมสะพานขาม ปรับปรุงซอมแซมสะพานเดิมโดยเปลี่ยน 100,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง

บานหวยบน  หมูที่ 2 คลองบานหวยบน เนื่องจากมี ไมที่เสื่อมสภาพ  ขนาดกวาง  2  เมตร ของสะพาน ไป-มาไดสะดวก อบต.คูบัว

สภาพชํารุดใหมีสภาพแข็งแรง ยาว   10  เมตร

และปลอดภัย พิกัดเริ่มตน   N 13.49448  E 99.82642

พิกัดสิ้นสุด   N 13.49454   E 99.82644

5 ปรับปรุงผิวจราจร โดยการปู เพื่อใหมีถนนมาตรฐานสําหรับ ปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟลทติก 392,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

ลาดยางแอสฟลทคอนกรีตทับผิวจราจร ประชาชนใชในการคมนาคม คอนกรีตผิวจราจร  กวาง  3   เมตร ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

เดิมจาก ถนนบาน จ.ส.อ. มนตรี  ถึง ไดอยางสะดวกและปลอดภัย ยาว  380  เมตร   หนา  0.05  เมตร สัญจร

บานทุงนา   หมูที่ 2 หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา  1,140  ตารางเมตร

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       เพื่อใหมีถนนมาตรฐานสําหรับ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

จากศาลารวมใจไปทางทิศตะวันตก ประชาชนใชในการคมนาคม บนผิวถนนเดิม  กวาง  3  เมตร ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

หมูที่ 3 ไดอยางสะดวกและปลอดภัย ยาว  120  เมตร    หนา  0.15  เมตร สัญจร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  360  ตารางเมตร

พิกัดเริ่มตน N 13.49457  E 99.83186

พิกัดสิ่นสุด N 13.49443  E 99.83087

หนาที่  23

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

7 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหมีถนนมาตรฐานสําหรับ กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 1,995,000 1,995,000 ความยาวของถนน ผลผลิตทางการ อบจ.ราชบุรี

คอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ประชาชนใชในการคมนาคม คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง  6 เมตร ที่ไดรับการกอสราง เกษตรขนสงไดรวดเร็ว

ตั้งแตบานอาจารยพิทยา  หมูที่ 3 ไดอยางสะดวกและปลอดภัย ระยะทางรวม  2,000  เมตร   ประชาชนไดรับ

เชื่อมตอตําบลบานไร และรองรับการขยายตัวทํา แบงทําระยะทางละ 1,000 เมตร ความสะดวกในการ

อาชีพการเกษตรในพื้นที่ จุดเริ่มตน  N 13.49377  E 99.83838 สัญจร

ทางออม จุดสิ้นสุด  N 13.49897  E 99.84308

8 กอสรางปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนใชถนน ปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟลทติก 180,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

คอนกรีตจากปากทาง  ซอย 18  ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม คอนกรีต กวาง  3  เมตร  ยาว  175 เมตร ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

มาถึงบานนางมาลี  ภูหอย  หมูที่ 4 ไป-มา อยางสะดวก หนา  0.05  เมตร  หรือมีพื้นที่ สัญจร

รวมไมนอยกวา  525  ตารางเมตร

จุดเริ่มตน  N 13.49272 E 99.84094

จุดสิ้นสุด  N 13.47336E 99.83955

9 ปรับปรุงถนนปูแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน ปรับปรุงผิวถนนปูแอสฟลทติกคอนกรีต 206,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอย 2   หมูที่ 7  ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม กวางเฉลี่ย  3 เมตร ยาว  200  เมตร ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

ไป-มา อยางสะดวก หนา  0.05  เมตร  หรือมีพื้นที่รวม สัญจร

ไมนอยกวา  600  ตารางเมตร

จุดเริ่มตน  N 13.48609 E 99.82737

จุดสิ้นสุด  N 13.48647 E 99.82564

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่   24



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

10 ปรับปรุงถนนปูแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน ปูแอสฟลทติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 206,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

จากสามแยกไป หมูที่ 12 ไปทางทิศ ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม กวางเฉลี่ย 3 เมตร ยาว  200 เมตร ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

เหนือไปทางบานผูพันสมวงษ พิบูลแถว ไป-มา อยางสะดวก หนา  0.05   เมตร  หรือมีพื้นที่ สัญจร

หมูที่  8 รวมไมนอยกวา  600  ตารางเมตร

จุดเริ่มตน  N 13.47794 E 99.82984

จุดสิ้นสุด  N 13.479791 E 99.82957

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนใชถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 162,500 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

หมูที่ 8  สายบาน ส.อบต.พูนศรี ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม ขนาดผิวจราจร  กวาง   3   เมตร ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

ถึงบานนายนอย ไป-มา อยางสะดวก ยาว  90  เมตร  หนา  0.15  เมตร สัญจร

หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา  270  ตารางเมตร

12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนใชถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 180,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

หมูที่ 8  จากบานผูใหญไฝ ตรงไป ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม ขนาดผิวจราจร  กวาง  3  เมตร ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

กลางทุง ไป-มา อยางสะดวก ยาว  100  เมตร  หนา  0.15   เมตร สัญจร

หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 300  ตารางเมตร

13 ปรับปรุงผิวจราจร โดยการลง เพื่อใหมีถนนมาตรฐานสําหรับ กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 264,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ประชาชนใชในการคมนาคม คอนกรีต  ขนาดผิวจราจร ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

จากบานผูชวยสังวาลย  ถึง ไดอยางสะดวกและปลอดภัย กวาง  3  เมตร   ยาว  150  เมตร สัญจร

บานรอยตรีชุมพล  หมูที่ 9 หนา  0.05  เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา  450  ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  25



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

14 ปรับปรุงถนนลูกรัง  หมูที่ 9 เพื่อใหประชาชนใชเสนทางถนน ปรับปรุงถนนลูกรัง  ผิวจราจรขนาด 4,600,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ อบจ.ราชบุรี

สายเลียบคลองชลประทาน หมูที่ 9 สัญจร ไป-มา และขนสงพืชผล กวาง  8  เมตร   ยาว  2,350  เมตร ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ

บานฟากหวย  ไปหมูที่ 3  ทางการเกษตร ไดอยางสะดวก จุดเริ่มตน  N 13.48876  E 99.81439 สัญจร

บานปูฟา  ตําบลคูบัว และรองรับการขยายตัวทํา จุดสิ้นสุด  N 13.50250  E 99.82991

อาชีพการเกษตรในพื้นที่

ทางออม

15 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนใชสัญจร กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ขามคลอง 1,500,000 จํานวนความยาว สะพานไดมาตรฐาน อบจ.ราชบุรี

หมูที่  9  ตําบลคูบัว เดินทางขามคลองและการ ความกวาง  7  เมตร  ยาว  10  เมตร ของสะพาน เพิ่มความสะดวกและ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร จุดพิกัดที่ตั้งโครงการ ความคลองตัวในการ

ออกสูตลาดไดสะดวกรวดเร็ว N 13.48592   E 99.81008 สัญจร

16 กอสรางถนนลูกรังจากบานคุณพร เพื่อใหประชาชนมีถนนเขาออก กอสรางถนนลูกรัง  ขนาดผิวจราจร 142,500 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

ถึงบานคุณซิ้ม  หมูที่ 10 สูทางสาธารณะ และการ กวาง  3  เมตร  ยาว  190  เมตร ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

เดินทาง ไป-มา อยางสะดวก จุดเริ่มตน  N 13.48309  E 99.81683 สัญจร

จุดสิ้นสุด  N 13.48217  E 99.81805

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่ 26



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหมีถนนมาตรฐานสําหรับ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 130,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

สายทางเขาบานนางนิยม เปลี่ยนสมัย ประชาชนใชในการคมนาคม ผิวจราจรกวาง  3  เมตร ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

หมูที่ 11 ไดอยางสะดวกและปลอดภัย ยาว   78  เมตร  หนา  0.15  เมตร สัญจร

หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา  234  ตารางเมตร

จุดเริ่มตน  N 13.47488  E 99.81107

จุดสิ้นสุด  N 13.47495  E 99.81038

18 ปรับปรุงถนน คสล.เปนถนนลาดยาง เพื่อใหมีถนนมาตรฐานสําหรับ ปรับปรุงผิวถนนปูแอสฟลทติกคอนกรีต 270,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ตั้งแตซุมประตู ประชาชนใชในการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง  3  เมตร  ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

ขางคันคลองถึงซุมประตูหนาวัดบานโพธิ์ ไดอยางสะดวกและปลอดภัย ยาว   200  เมตร  หนา  0.05 เมตร สัญจร

หมูที่  11 หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา  600  ตารางเมตร

จุดเริ่มตน  N13.48172  E 99.81020

จุดสิ้นสุด  N 13.48245  E 99.80872

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนใชถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 162,500 ความยาวของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

สายบานนางคมขํา  ขําลวน  ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม ขนาดกวาง  3  เมตร  ยาว  100 เมตร ถนนที่ไดรับการ สะดวกในการสัญจร อบต.คูบัว

หมูที่ 11  ไป-มา อยางสะดวก หนา  0.15  เมตร   หรือมีพื้นที่รวม กอสราง

ไมนอยกวา  300   ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่ 27



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนใชถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 264,000 ความยาวของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

สายบานลุงสะอาด  สะสม  ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม ขนาดกวาง  3  เมตร ยาว  150 เมตร ถนนที่ไดรับการ สะดวกในการสัญจร อบต.คูบัว

หมูที่ 11 ไป-มา อยางสะดวก หนา  0.15   เมตร   หรือมีพื้นที่รวม กอสราง

ไมนอยกวา  300   ตารางเมตร

21 วางทอระบายน้ําพรอมขยายผิวจราจร เพื่อใหประชาชนใชเสนทางถนน วางทอเสนผาศูนยกลาง  0.60  เมตร 1,995,000 ความยาวของ ประชาชนไดรับ อบจ.ราชบุรี

ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม พรอมขยายผิวจราจรกวาง  6  เมตร ถนนที่ไดรับการ ความสะดวก รวดเร็ว

หมูที่  11  ฟากหวย บานโพธิ์ ไป-มา อยางสะดวก และแกไข ระยะทางยาว  750  เมตร กอสราง และปลอดภัย

ถึงหมูที่ 15  บานไรโรงเจ ปญหาการระบายน้ํา จุดเริ่มตน  N 13.46475 E 99.81441

ตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี จุดสิ้นสุด  N 13.50250 E 99.81223

จังหวัดราชบุรี

22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนใชถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000 ความยาวของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ซอยตรงขามบานชางมาตร ไปทางบาน ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม ขนาดกวาง  3  เมตร  ยาว 120 เมตร ถนนที่ไดรับการ สะดวกในการสัญจร อบต.คูบัว

นางขวัญจิตร  หมูที่ 12 ไป-มา อยางสะดวก หนา  0.15  เมตร   หรือมีพื้นที่รวม กอสราง

ไมนอยกวา  360  ตารางเมตร

ตามแบบ อบต. กําหนด

จุดเริ่มตน  N 13.47182  E 99.82352

จุดสิ้นสุด  N 13.47087  E 99.82323

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  28



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

23 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อใหประชาชนใชถนน กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 4,050,000 ความยาวของ ผลผลิตทางการเกษตร อบจ.ราชบุรี

ติกคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ถนนที่ไดรับการ ขนสงไดรวดเร็ว

สาย 16L - 1R RB   หมูที่ 12 ไป-มา อยางสะดวก  รวดเร็ว ระยะทางรวม  1,500  เมตร   กอสราง ประชาชนไดรับความ

ถึง หมูที่ 14  เชื่อมตอถึงถนน และรองรับการขยายตัวทํา จุดเริ่มตน  N 13.47049 E 99.83078 สะดวกในการสัญจร

ลาดยาง ที่ อบจ.ราชบุรี กอสราง อาชีพการเกษตรในพื้นที่ จุดสิ้นสุด  N 1346168 E 99.81986

เมื่อ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ทางออม

(สายทางโรงผลิตน้ําประปา  หมูที่ 12  

บานหัวนา-บานหนามพุงดอ)

24 ปรับปรุงถนนปูแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใชถนน ปูแอสฟลทติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 230,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

คอนกรีต  จากจุดสิ้นสุดเดิมไปทางทิศ ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม กวาง  3  เมตร   ยาว  220  เมตร ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

ตะวันตกเชื่อมถนนลาดยาง  หมูที่ 13 ไป-มา อยางสะดวก หนา  0.05  เมตร   หรือมีพื้นที่รวม สัญจร

ไมนอยกวา  660  ตารางเมตร

จุดเริ่มตน  N 13.47209  E 99.82012

จุดสิ้นสุด  N 13.47083  E 99.81784

25 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนใชถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 180,000 ความยาวของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

สายทางบานนางสาววงศ ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม ขนาดผิวจราจร  กวาง  3  เมตร ถนนที่ไดรับการ สะดวกในการสัญจร อบต.คูบัว

ถึงบานนางเมี้ยน   หมูที่  13  ไป-มา อยางสะดวก ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร กอสราง

หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา   300   ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  29



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

26 วางทอระบายน้ําพรอมขยายผิวจราจร เพื่อใหประชาชนใชเสนทางถนน วางทอเสนผาศูนยกลาง  0.40  เมตร 1,900,000 ความยาวของ ประชาชนไดรับ อบจ.ราชบุรี

ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม พรอมขยายผิวจราจรกวาง   6  เมตร ถนนที่ไดรับการ ความสะดวก รวดเร็ว

หมูที่  13  เชื่อมถึงหมูที่ 11  บานโพธิ์ ไป-มา อยางสะดวก และแกไข ระยะทางยาว   700  เมตร กอสราง และปลอดภัย

ตําบลคูบัว   อําเภอเมืองราชบุรี ปญหาการระบายน้ํา

จังหวัดราชบุรี

27 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรปูแอสฟลทติก เพื่อใหมีถนนมาตรฐานสําหรับ ปรับปรุงซอมแซม โดยปูแอสฟลทติก 50,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

คอนกรีต  จากบานนายขาว ประชาชนใชในการคมนาคม คอนกรีตขนาดผิวจราจร กวางเฉลี่ย ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

ถึงบานนางนา  หมูที่  14 ไดอยางสะดวกและปลอดภัย  2.50  เมตร   ยาว  50   เมตร สัญจร

หนา  0.05  เมตร  หรือมีพื้นที่รวม

ไมนอยกวา  125  ตารางเมตร

จุดเริ่มตน  N 13.45130  E 99.82017

จุดสิ้นสุด  N 13.45105  E 99.82001

28 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนใชถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 108,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

สายหนาอูประสาน ถึง บานนายหอม ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม ขนาดผิวจราจร  กวาง  3  เมตร ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

หมูที่ 14  ไป-มา อยางสะดวก ยาว  60  เมตร   หนา  0.15  เมตร สัญจร

หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา   180   ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  30



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

29 ปรับปรุงถนนลูกรัง  เพื่อใหประชาชนใชเสนทางถนน ปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดผิวจราจร 368,000 368,000 368,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

สายเลียบคลองชลประทาน สัญจร ไป-มา และขนสงพืชผล กวาง 6  เมตร  ยาว  1,380  เมตร ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

ไปทางตําบลบอกระดาน ทางการเกษตร ไดอยางสะดวก หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร สัญจร

หมูที่ 14 และรองรับการขยายตัวทํา จุดเริ่มตน  N 13.48876 E 99.81439

อาชีพการเกษตรในพื้นที่ จุดสิ้นสุด  N 13.50250 E 99.82991

ทางออม

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนใชถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 153,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

สายบานนายกลม  หมูที่ 15 ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม ขนาดผิวจราจร   กวาง  3  เมตร ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

(ตอจากของเดิม) ไป-มา อยางสะดวก ยาว  85  เมตร   หนา  0.15  เมตร สัญจร

หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา    255   ตารางเมตร

31 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนใชถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 108,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

สายบานนายกาน  หมูที่ 15  ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม ขนาดผิวจราจร   กวาง  3  เมตร ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

(ตอจากของเดิม) ไป-มา อยางสะดวก ยาว  60  เมตร  หนา  0.15  เมตร สัญจร

หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา   180   ตารางเมตร

32 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนใชถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 54,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

สายบานนางสมยงค  (ตอจากของเดิม) ที่ไดมาตรฐานในการคมนาคม ขนาดผิวจราจร  กวาง  3  เมตร ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

หมูที่ 15  ไป-มา อยางสะดวก ยาว  30  เมตร  หนา  0.15  เมตร สัญจร

หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา  90   ตารางเมตร

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  31



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

33 ปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหถนนไดมาตรฐานสําหรับ ปูแอสฟลทติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร 412,000 ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง

จากถนนสาย 3339  ไปทางบานไรอูเรือ ประชาชนใชในการคมนาคม กวางเฉลี่ย  4 เมตร  ยาว  200  เมตร ที่ไดรับการกอสราง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

หมูที่ 1 ไดอยางสะดวกและปลอดภัย หนา  0.05  เมตร  หรือมีพื้นที่รวม สัญจร

ไมนอยกวา  800  ตารางเมตร

34 จัดหาวัสดุอื่น (ลูกรัง  หินคลุก) บํารุงรักษาทางใหประชาชน ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรโดยลงวัสดุ 200,000 200,000 200,000 รอยละของพื้นที่ ประชาชนมีเสนทาง กองชาง

เพื่อซอมแซมถนนสาธารณะที่ชํารุด ใชเสนทางไดสะดวกปลอดภัย หินคลุก , หรือลูกรัง ซอมแซมถนน ไดรับความสะดวก ที่สะดวกปลอดภัย อบต.คูบัว

เพื่อบรรเทาความเดือดรอน เพื่อบรรเทาความเดือดรอน สาธารณะ/ไหลทางถนน/ทางดินคันคลอง

ภายในตําบลคูบัว  15  หมูบาน

ตามบัญชีซอมแซมถนนที่ชํารุดในความ

รับผิดชอบของ อปท.และไดรับถายโอน

ภารกิจ

35 โครงการซอมแซมการพังทลาย เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา บริเวณหลังบานลุงพัน พุมรม  สายซอย 2 112,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง

ของถนนเลียบหวย หมูที่ 4 ไดสะดวก ความยาว  45.00  เมตร   โดยทําการปก ของถนน ไป-มา สะดวก อบต.คูบัว

เสาเข็มไมเสนผาศูนยกลาง   3   นิ้ว

ยาว   4.00  เมตร   จํานวน  540  ตน 

พรอม ลงลูกรังจํานวนไมนอยกวา 

9   ลูกบาศกเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  32



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.2 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เปลี่ยนทอระบายน้ําหลังบาน เพื่อระบายน้ําไดสะดวกและ วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 28,000 จํานวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองชาง

นางสาวสายหยุด  เปลงภู และปองกันปญหาน้ําทวม ขนาด  40  เซนติเมตร ที่ดําเนินการ ไดสะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

หมูที่ 2 ภายในหมูบาน จํานวน  20 ทอน แกไขปญหาได

ไมใหชุมชนไดรับความเสียหาย

2 วางทอ คสล. ขนาด 60-80 ซม. เพื่อระบายน้ําไดสะดวกและ วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 640,800 จํานวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองชาง

พรอมบอพักตอจากของเดิมบาน และปองกันปญหาน้ําทวม ขนาด  80  เซนติเมตร  และบอพัก ที่ดําเนินการ ไดสะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

รองนนท ไปสุดถนนหมายเลข 3339 ภายในหมูบาน กวาง  1  เมตร   ยาว  360  เมตร แกไขปญหาได

หมูที่ 4 ไมใดชุมชนไดรับความเสียหาย ลึกเฉลี่ย  1  เมตร

3 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อระบายน้ําไดสะดวกและ กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000 จํานวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองชาง

จากปากซอยตรงขามรานเสริมสวย และปองกันปญหาน้ําทวม ปากรางกวาง   0.20   เมตร ที่ดําเนินการ ไดสะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ไปทางบาน ปาเงิน หมูที่  5 ภายในหมูบาน ลึกเฉลี่ย  0.25-0.50  เมตร  แกไขปญหาได

ไมใดชุมชนไดรับความเสียหาย ยาว  96  เมตร 

พิกัดเริ่มตน N 13.49005  E 99.83318

พิกัดสิ่นสุด N 13.49082  E 99.83307

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  33



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.2 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

4 วางทอระบายน้ําแยกบานยายเวียน เพื่อระบายน้ําไดสะดวกและ วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   474,000 จํานวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองชาง

ติดบานยายเตือน ลงมาทางบาน และปองกันปญหาน้ําทวม ขนาด  80  เซนติเมตร  พรอมบอพัก ที่ดําเนินการ ไดสะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ยายแลบ  หมูที่ 5 ภายในหมูบาน ยาว  100  เมตร แกไขปญหาได

ไมใดชุมชนไดรับความเสียหาย

5 วางทอระบายน้ําบริเวณบาน เพื่อระบายน้ําไดสะดวกและ วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   300,000 จํานวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองชาง

นายมนันชัย  ขําเลิศ และปองกันปญหาน้ําทวม ขนาด  40  เซนติเมตร  ที่ดําเนินการ ไดสะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

หมูที่  6 ภายในหมูบาน ยาว   150   เมตร แกไขปญหาได

ไมใดชุมชนไดรับความเสียหาย

6 กอสรางรางระบายน้ํา ซอย ๑ เพื่อระบายน้ําไดสะดวกและ กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 204,000 จํานวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองชาง

จากบานคุณอนงคไปทางขวา และปองกันปญหาน้ําทวม ขนาดเฉลี่ย กวาง   20  เซนติเมตร ที่ดําเนินการ ไดสะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

บานคุณดํารงค ภายในหมูบาน ยาว  100  เมตร แกไขปญหาได

หมูที่ 7 ไมใดชุมชนไดรับความเสียหาย

7 กอสรางรางระบายน้ํา ซอย 2 เพื่อระบายน้ําไดสะดวกและ กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 120,000 จํานวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองชาง

หลังบานอดีตผูชวยทอง และปองกันปญหาน้ําทวม ขนาดเฉลี่ย กวาง   20  เซนติเมตร ที่ดําเนินการ ไดสะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

สิ้นสุดบานปาทวน  พุทธอราม ภายในหมูบาน ยาว  50  เมตร แกไขปญหาได

หมูที่ 7 ไมใดชุมชนไดรับความเสียหาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  34



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.2 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

8 กอสรางรางระบายน้ํา ตอจากของเกา เพื่อระบายน้ําไดสะดวกและ กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 168,000 จํานวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองชาง

บานคุณอนงค หวงทอง  เรียบรั้ว และปองกันปญหาน้ําทวม ขนาดเฉลี่ย กวาง   20  เซนติเมตร ที่ดําเนินการ ไดสะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

บริเวณบาน อาจารยชม  กองทอง ภายในหมูบาน ยาว  70  เมตร แกไขปญหาได

หมูที่ 7 ไมใดชุมชนไดรับความเสียหาย

9 วางทอระบายน้ําตอจากของเดิมจาก เพื่อระบายน้ําไดสะดวกและ วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 319,000 จํานวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองชาง

บริเวณบานผูพันสมวงษ  พิบูลแถว และปองกันปญหาน้ําทวม ขนาด  40  เซนติเมตร ที่ดําเนินการ ไดสะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ตามถนนลงคลอง   หมูที่  8 ภายในหมูบาน ยาว   212   เมตร แกไขปญหาได

ไมใดชุมชนไดรับความเสียหาย

10 วางทอระบายน้ําตอจากของเดิมจาก เพื่อระบายน้ําไดสะดวกและ วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   133,000 จํานวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองชาง

บริเวณบานนาสาครถึงบานนายปญญา และปองกันปญหาน้ําทวม ขนาด   40  เซนติเมตร  ที่ดําเนินการ ไดสะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

หมูที่  9 ภายในหมูบาน ยาว   95   เมตร แกไขปญหาได

ไมใดชุมชนไดรับความเสียหาย

11 กอสรางประตูน้ํา  ปด-เปดน้ํา เพื่อสามารถกักเก็บน้ําและ กอสรางประตูปด-เปดน้ํา 30,000 จํานวนสถานที่ ระบายน้ําไดสะดวก กองชาง

เขาซอยบริเวณศาลารอรถ ระบายน้ําออกจากหมูบาน ตามแบบ อบต.คูบัว  กําหนด ที่ดําเนินการ และไมมีปญหา อบต.คูบัว

หมูที่  10 และปองกันปญหาน้ําทวมขัง พิกัดโครงการ   N 13.48333 แกไขปญหาได น้ําทวมขัง

ไมใดชุมชนไดรับความเสียหาย                    E 99.81619

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  35

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.2 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

12 วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสรืมเหล็ก เพื่อระบายน้ําไดสะดวกและ วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 170,000 จํานวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองชาง

พรอมบอพักน้ํา ระยะทางยาว และปองกันปญหาน้ําทวม ขนาด  0.60  เมตร  ที่ดําเนินการ ไดสะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

รวม  100  เมตร   หมูที่ 10 ภายในหมูบาน จํานวน  90 ทอน พรอมบอพักน้ํา แกไขปญหาได

ไมใดชุมชนไดรับความเสียหาย จํานวน  10  บอ ระยะทางยาวรวม

100 เมตร  พื้นที่ดําเนินการ ลําเหมือง

สาธารณะตรงขางบาน  ส.อบต.สุรัตน

ไปทางทิศเหนือ  ถึงลําหวยทาชาง

จุดเริ่มตน  N 13.48563  E 99.81698

จุดสิ้นสุด   N 13.48651  E 99.81690

13 กอสรางรางระบายน้ําสายบานจาชิด เพื่อระบายน้ําไดสะดวกและ กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 288,000 จํานวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองชาง

ปากทางบานพี่จิ๋ว  หมูที่  11 และปองกันปญหาน้ําทวม ขนาดเฉลี่ย กวาง   20  เซนติเมตร ที่ดําเนินการ ไดสะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ภายในหมูบาน ยาว  150  เมตร แกไขปญหาได

ไมใดชุมชนไดรับความเสียหาย

14 กอสรางรางระบายน้ําบริเวณซอยบาน เพื่อระบายน้ําไดสะดวกและ กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 96,000 จํานวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองชาง

ผูใหญปรีชา  หมูที่  12 และปองกันปญหาน้ําทวม ขนาดเฉลี่ย กวาง   20  เซนติเมตร ที่ดําเนินการ ไดสะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ภายในหมูบาน ยาว  40  เมตร แกไขปญหาได

ไมใดชุมชนไดรับความเสียหาย

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบระบายน้ํา

ที่ โครงการ

หนาที่  36



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.2 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

15 วางทอระบายน้ําจากอูสองพี่นอง เพื่อระบายน้ําไดสะดวกและ วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 140,000 จํานวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองชาง

ถึงบานนางสุกัญญา และปองกันปญหาน้ําทวม ขนาด  40  เซนติเมตร  ที่ดําเนินการ ไดสะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

หมูที่  13 ภายในหมูบาน ยาว  100  เมตร แกไขปญหาได

ไมใดชุมชนไดรับความเสียหาย

16 เปลี่ยนทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อระบายน้ําไดสะดวกและ เปลี่ยนทอเดิม  จํานวน 3 จุด 85,000 จํานวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองชาง

เดิมใหเปนขนาด 1 เมตร  จํานวน 3 จุด และปองกันปญหาน้ําทวม จุดที่ 1  ใชทอ 1 เมตร จํานวน  8  ทอน ที่ดําเนินการ ไดสะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

จุดที่ 1 บริเวณหนาบานนางวรรณา ภายในหมูบาน พิกัด  N 13.45329 แกไขปญหาได

         ยิ่งงามแกว ไมใดชุมชนไดรับความเสียหาย        E 99.81996

จุดที่ 2 บริเวณขางบานนางจรูญ จุดที่ 2  ใชทอ 1 เมตร จํานวน  8  ทอน

จุดที่ 3 บริเวณทางขามคลองชลประทาน          และบอพักน้ํา  1  บอ

หมูที่  14 พิกัด  N 13.45224

       E 99.82060

จุดที่ 3  ใชทอ 1 เมตร จํานวน  13 ทอน

พิกัด  N 13.45147

       E 99.82217

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบระบายน้ํา

หนาที่  37



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.2 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

17 วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อระบายน้ําไดสะดวกและ วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 380,000 จํานวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองชาง

สายตรงขามบานอาจารยปรีชา แออวม และปองกันปญหาน้ําทวม ขนาด  80  เซนติเมตร  จํานวน   186   ทอน ที่ดําเนินการ ไดสะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ลงบอยืมคลองชลประทาน ภายในหมูบาน พรอมบอพักน้ํา  จํานวน  20  บอ แกไขปญหาได

หมูที่  15 ไมใดชุมชนไดรับความเสียหาย รวมความยาว  206  เมตร

จุดเริ่มตน  N 13.46280  E 99.81899

จุดสิ้นสุด   N 13.46295  E 99.82092

18 วางทอระบายน้ํา ตั้งแตบาน เพื่อระบายน้ําไดสะดวกและ วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 413,000 จํานวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองชาง

นายยัง  บุริพันธ   ถึงบริเวณบาน และปองกันปญหาน้ําทวม ขนาด   40   เซนติเมตร  ที่ดําเนินการ ไดสะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

นางผูก  แตงออน   ภายในหมูบาน จํานวน   295  ทอน แกไขปญหาได

หมูที่  15 ไมใดชุมชนไดรับความเสียหาย

19 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาตะแกรง เพื่อระบายน้ําไดสะดวกและ กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 384,000 จํานวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองชาง

เหล็กบานนายวิเชียร  ดวงแกว และปองกันปญหาน้ําทวม พรอมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดเฉลี่ย ที่ดําเนินการ ไดสะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ถึงบานนางจําเนียร  ภายในหมูบาน กวาง  20  เซนติเมตร  แกไขปญหาได

หมูที่  15 ไมใดชุมชนไดรับความเสียหาย ยาว  160  เมตร 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบระบายน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  38



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.2 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

20 วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อแกไขลักษณะทางภายภาพ วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  1,900,000 ไมเกิดปหาน้ําทวม สามารถระบายน้ํา อบจ.ราชบุรี

ขนาด 60 เซนติเมตร ความยาวพรอม ของพื่นที่ใหสามารถระบายน้ํา ขนาด  60  เซนติเมตร  ความยาว ขังในพื้นที่โดยรอบ หลากไดในฤดูฝน

บอพัก  500  เมตร และซอมผิวจราจร ไดทันทวงทีในฤดูฝน พรอมบอพัก  500  เมตร   และ ประชาชนไมเดือดรอน

กรณีวางทอในผิวจราจร (ประสานแผนบูรณาการรวม ซอมผิวจราจรกรณีวางทอในผิวจราจร

จากบริเวณสวนสาธารณะ  หมูที่  15 ดําเนินการการจัดการแกไขปญหา

ไปทางคลองชลประทาน   หมูที่  13 น้ําเออ จากเขตเทศบาลตําบล

หวยชินสีห)  

21 ซอมแซมบํารุงรักษาฝาทอระบายน้ํา เพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม บํารุงรักษาและซอมแซมฝาปดทอ 100,000 จํานวนฝาปด ความปลอดภัย กองชาง

ฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ํา ฝาทอ ฝารางระบายน้ําที่ผุกรอน ฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ํา ที่ดําเนินการ ของประชาชน อบต.คูบัว

เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม ตามแบบที่ อบต.กําหนด และการระบายน้ํา

ปกติ และการระบายน้ําไดดีขึ้น ที่ทวมขัง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการที่

พัฒนาระบบระบายน้ํา

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หนาที่  39



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.3 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เปลี่ยนทอเมนประปา จากเดิม 3 นิ้ว เพื่อเพิ่มความแรงของน้ํา เปลี่ยนทอเมนประปาจากเดิม 3 นิ้ว 200,000 จํานวนประปาที่ การสงน้ําที่เพิ่มขึ้น กองชาง

เปน 6 นิ้ว   สายบานสวน ระยะทาง ใหหมุนเวียนเร็วขึ้น เปน  6  นิ้ว  โดยใชทอ PVC แข็ง ที่ขยายขึ้นและได สามารถใหบริการ อบต.คูบัว

ยาว รวม  320  เมตร  จํานวน  1  สาย ตามความตองการใชน้ําประปา ชั้นคุณภาพทอ 8.5  ขนาด size 6 นิ้ว รับการบํารุงรักษา น้ําประปาที่สะดวก

หมูที่  1 ของประชาชน ริมถนนสายบานไรอูเรือ  หมูที่ 1 ทั่วถึง และทันตอ

จุดเริ่มตน  N 13.50387 E 99.83194 ความตองการใชน้ํา

จุดสิ้นสุด  N 13.50540 E 99.83424

2 ขยายทอเมนประปาจาก 6 นิ้ว เพื่อเพิ่มความแรงของน้ํา วางทอเมนประปา จากขนาด 6 นิ้ว 2,800,000 จํานวนประปาที่ การสงน้ําที่เพิ่มขึ้น กรมสงเสริม

เปน  12  นิ้ว   หมูที่  5 ใหหมุนเวียนเร็วขึ้น เปนขนาด  12  นิ้ว ที่ขยายขึ้นและได สามารถใหบริการ การปกครองทองถิ่น

ตามความตองการใชน้ํา ระยะทางยาว  1,350  เมตร รับการบํารุงรักษา น้ําประปาที่สะดวก

ประปาของประชาชน ทั่วถึง และทันตอ

ความตองการใชน้ํา

3 ขยายเขตเปลี่ยนทอเมนประปา เพื่อเพิ่มความแรงของน้ํา เปลี่ยนมอแมนประปาเดิม เปนขนาด 85,000 จํานวนประปาที่ การสงน้ําที่เพิ่มขึ้น กองชาง

ภายในหมูบาน  หมูที่ 6 ใหหมุนเวียนเร็วขึ้นตามปริมาณ 3  นิ้ว ระยะทางรวม  300  เมตร ที่ขยายขึ้นและได สามารถใหบริการ อบต.คูบัว

ระยะทางยาวรวม  300  เมตร และทันตอความตองการใชน้ํา จุดเริ่มตน  N 13.47804 E 99.83033 รับการบํารุงรักษา น้ําประปาที่สะดวก

ของประชาชน จุดสิ้นสุด  N 13.47870 E 99.83157 ทั่วถึง และทันตอ

ความตองการใชน้ํา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบประปา แหลงน้ําอุปโภค บริโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  40



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.3 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

4 ขยายเขตประปา จากบานผูชวยอึ่ง เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา วางทอเมนประปา   ขนาด  3  นิ้ว 73,500 จํานวนประปาที่ สามารถใหบริการ กองชาง

เลียบคลองชลประทาน ถึงบานนาเสิศ ใชในการอุปโภคบริโภค ระยะทางยาว  210  เมตร ที่ขยายขึ้นและได ประชาชน อบต.คูบัว

ไปบรรจบถนนเสน หมูที่  11 เพียงพอและทันตอความ รับการบํารุงรักษา ไดใชน้ําประปา

ตองการใชน้ําภายในครัวเรือน ที่สะดวก ทั่วถึง และ

ของประชาชน ทันตอความตองการ

5 ขุดเจาะบอบาดาล เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา จํานวน  1  หมูบาน ตอป 120,000 จํานวนแหลงน้ํา จํานวนพื้นที่ กรมทรัพยากร

หมูที่  15 ของประชาชน ประสานหนวยงานกรมทรัพยากร สาธารณูปโภค ที่ไดดําเนินการ น้ําบาดาล ภาค 8

น้ําบาดาล เขามาทําการขุดเจาะ ที่เกี่ยวขี้น แกไขปญหา ราชบุรี

6 จัดซื้อที่ดินเพื่อขุดบอเก็บน้ําดิบ เพื่อขยายแหลงน้ําใหเพิ่มมากขึ้น จัดหาพื้นที่เนื้อที่ไมต่ํากวา  5 ไร 1,500,000 ปริมาตรน้ํา สามารถเพิ่มพื้นที่ กองชาง

หมูที่  12 สําหรับรองรับการใชน้ําประปา ขุดสระไวเปนแหลงน้ําดิบผลิตน้ําประปา ตนทุน เก็บกักกน้ํา และ อบต.คูบัว

อยางทั่วถึง  เพียงพอ บริเวณใกลเคียง โรงผลิตน้ําประปา ที่เพิ่มขึ้น สํารองน้ําไว เพื่อ

และสามารถรองรับความเจริญ หมูที่  12 การผลิตน้ําประปา

ของชุมชน/ทองถิ่นในอนาคต ใหบริการประชาชน

7 ติดตั้งมิเตอรน้ําประปา ขนาด 12  นิ้ว เพื่อเปนเครื่องมือวัดปริมาณ มิเตอรน้ําประปาขนาด  12  นิ้ว 190,000 จํานวนเครื่องมือ เกิดมาตรฐานตรวจสอบ กองชาง

ประปา  หมูที่ 12 การใชน้ําของผูใชบริการ  และ หรือ   300   mm วัดปริมาณการใชน้ํา น้ําที่ใช รวมทั้งน้ําที่รั่ว อบต.คูบัว

ผูใหบริการ  และเปนเครื่องมือ พรอมอุปกรณครบชุด ของ อบต. ไหลหมดเปลือง และเกิด

ประเมินผลปรับปรุงตนทุน ตามมาตรฐานระบบงานประปา  ความเปนธรรม ตอผูให

การผลิตน้ําประปา และผูใชบริการน้ําประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบประปา แหลงน้ําอุปโภค บริโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  41



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.3 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

8 ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา อบต.คูบัว เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบ ดําเนินการบํารุงรักษา ซอมแซม 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้งที่ สามารถยกระดับ กองชาง

หมูที่  12 ประปา โดยการบํารุง รักษา ปรับปรุงระบบประปาของหมูบาน ระบบประปาได การผลิตน้ําประปา อบต.คูบัว

ซอมแซม ใหมีสภาพสมบูรณ ระบบประปาของ อบต. ตรวจเช็ค ดําเนินการ เพื่อใหการดําเนินงาน

มีประสิทธิภาพ ซอมแซม แกไขตามสภาพปญหาทาง ปรับปรุงซอมแซม มีประสิทธิภาพ

หลักวิชาชาง  อยางนอย  1  ครั้ง ตอป บํารุงรักษา และยั่งยืน

9 ประตูน้ําแยกเขาสระเก็บน้ําประปา เพื่อใหมีทางสงน้ํา และ กอสรางประตูน้ํา  จํานวน  1  จุด 50,000 จํานวนประตูน้ํา มีประตูน้ํากักเก็บน้ํา กองชาง

หมูที่  12 เก็บน้ําตนทุนสนับสนุน จากคลองชลประทานเขาสระเก็บน้ํา ที่ดําเนินการ และระบายน้ําเปนไป อบต.คูบัว

น้ําเพื่อไวใชผลิตน้ําประปา ลงผลิตน้ําประปา  หมูที่  12 อยางมีประสิทธิภาพ

ตามแบบที่ อบต.กําหนด

10 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบมอเตอรไฟฟา เพื่อทดแทนเครื่องสูบน้ําเดิม เครื่องสูบน้ําแบบมอเตอรไฟฟา 250,000 จํานวนชุด การทํางานของ กองชาง

พรอมปมหอยโขง ขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว และทดแทนทุนลอยน้ําเดิม ขับดวยมอเตอรไมนอยกวา  15  แรงมา ที่เปลี่ยน ระบบสูบน้ําประปา อบต.คูบัว

และทุนลอยน้ําพรอมอุปกรณ ที่อยูในสภาพชํารุดใชงาน ไฟ  3  เฟส , 380 โวลด , 50 เฮิรด ใหระบบประปา ไมขัดของ 

เพื่อใชในกิจการประปา  หมูที่  12 มานานใหสามารถใชงานไดดี แบบขาตั้งพรอมปมน้ําแบบหอยโขง  มีคุณภาพ ปองกันความเสี่ยง

และมีประสิทธิภาพ ทอสูบเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 4 นิ้ว เครื่องสูบน้ําและ

ทอสงเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3 นิ้ว ทุนลอยน้ํา

จํานวน  2  ชุด และทุนลอยน้ําพรอม สมถรรถนะใชงานดีขึ้น

อุปกรณครบชุด  จํานวน  1  ทุนลอยน้ํา มีประสิทธิภาพ

สําหรับติดตั้งที่ระบบประปา  หมูที่  12 ตอเนื่อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบประปา แหลงน้ําอุปโภค บริโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  42



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.4 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อจัดใหมีไฟฟาสาธารณะ ขอความอนุเคราะหไฟฟาสํารวจ 200,000 จํานวนพื้นที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อปองกันความปลอดภัย พรอมประมาณราคา ที่ไดรับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

ตอจากของเดิมไปบานสวน ในชีวิตและทรัพยสินใหแก ตามแบบที่การไฟฟากําหนด สาธารณะไฟฟา ปลอดภัย

(เพิ่มเติม)  หมูที่ 3 ประชาชน โดย อบต.คูบัว ออกคาใชจาย แสงสวาง ในการใชเสนทาง

ทั่วถึง สัญจรในยามค่ําคืน

2 ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  HPS เพื่อจัดใหมีไฟฟาสาธารณะ ติดตั้งโคมไฟเสาสูง พรอมไฟ  HPS 30,000 จํานวนพื้นที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

สายทาสนุน ถึงตําบลบานไร เพื่อปองกันความปลอดภัย 250 วัตต   จํานวน  3  โคม ที่ไดรับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

หมูที่ 4 ในชีวิตและทรัพยสินใหแก สาธารณะไฟฟา ปลอดภัย

ประชาชน แสงสวาง ในการใชเสนทาง

ทั่วถึง สัญจรในยามค่ําคืน

3 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อจัดใหมีไฟฟาสาธารณะ ขอความอนุเคราะหไฟฟาสํารวจ 200,000 จํานวนพื้นที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อปองกันความปลอดภัย พรอมประมาณราคา ที่ไดรับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

ซอยตนพลับ  หมูที่ 4 ในชีวิตและทรัพยสินใหแก ตามแบบที่การไฟฟากําหนด สาธารณะไฟฟา ปลอดภัย

ประชาชน โดย อบต.คูบัว ออกคาใชจาย แสงสวาง ในการใชเสนทาง

ทั่วถึง สัญจรในยามค่ําคืน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  43

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ, ไฟฟาสองสวาง และการเตือนภัย



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.4 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

4 ปกเสาพาดสายพรอมติดตั้งโคมไฟสอง เพื่อจัดใหมีไฟฟาสาธารณะ ปกเสาไฟฟาแรงต่ํา สูง  6  เมตร 160,000 จํานวนพื้นที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

สวางถนนริมคันคลองชลประทาน เพื่อปองกันความปลอดภัย จํานวน  6  ตน  พรอมพาดสายดับ  ที่ไดรับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

หมูที่ 9  ระยะทางยาวรวม  220  เมตร ในชีวิตและทรัพยสินใหแก และติดตั้งโคมไฟ  จํานวน  6  โคม สาธารณะไฟฟา ปลอดภัย

ประชาชน พิกัดเริ่มตน  N 13.48569  E 99.80896 แสงสวาง ในการใชเสนทาง

พิกัดสิ่นสุด  N 13.48603  E 99.81001 ทั่วถึง สัญจรในยามค่ําคืน

5 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากบานเชา เพื่อจัดใหมีไฟฟาสาธารณะ ปกเสาแรงต่ําพรอมพาดสายขยายเขต 100,000 จํานวนพื้นที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

นายรอด  สิงหทอง  ริมถนนลาดยาง  เพื่อปองกันความปลอดภัย ไฟฟา  ระยะทาง  300   เมตร ที่ไดรับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

ไปถึงบานนายสิทธิ์  หมูที่  12 ในชีวิตและทรัพยสินใหแก พิกัดเริ่มตน   N 13.47689  E 99.82971 สาธารณะไฟฟา ปลอดภัย

ประชาชน พิกัดสิ้นสุด   N 13.47575  E 99.82735 แสงสวาง ในการใชเสนทาง

โดยขอความอนุเคราะหไฟฟาสํารวจ ทั่วถึง สัญจรในยามค่ําคืน

พรอมประมาณราคา ตามแบบที่การไฟฟา

กําหนด โดย อบต.คูบั วออกคาใชจาย

6 ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง  HPS เพื่อจัดใหมีไฟฟาสาธารณะ ติดตั้งโคมไฟเสาสูง พรอมไฟ  HPS 120,000 จํานวนพื้นที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ภายในตําบลคูบัว เพื่อปองกันความปลอดภัย 250 วัตต  บริเวณถนนสาธารณะ ที่ไดรับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

ในชีวิตและทรัพยสินของ ที่เปนจุดเสี่ยงอันตรายในเวลากลางคืน สาธารณะไฟฟา ปลอดภัย

ประชาชน ในหมูบานที่ประชาคมเสนอ แสงสวาง ในการใชเสนทาง

ทั่วถึง สัญจรในยามค่ําคืน

งบประมาณและที่ผานมา

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ, ไฟฟาสองสวาง และการเตือนภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

หนาที่  44



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.4 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

7 ติดตั้งเสาไฟสองสวางถนนพรอมโคมไฟ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ปกเสาพาดสายพรอมโคมไฟสองสวาง 100,000 จํานวนพื้นที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

จุดที่ 1 จากบานนางสาวกัณทรีย ทรัพยสินของประชาชนที่สัญจร ถนนสาธารณะ  จํานวน  3  จุด ที่ไดรับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

อินทรยอด  ถึงบานนายเซฟ  โชคลาภ ไป-มา ในยามค่ําคืน หมูที่  13 สาธารณะไฟฟา ปลอดภัย

จุดที่ 2 จากริมถนน 3339  แสงสวาง ในการใชเสนทาง

เขาซอยบาน ส.อบต. ณัชสุดา  ทั่วถึง สัญจรในยามค่ําคืน

จุดที่ 3 จากซอยบานนางสุรินทร 

ถึงบานหมอปอม  หมูที่  13

8 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ขอความอนุเคราะหไฟฟาสํารวจ 40,000 จํานวนพื้นที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

ปกเสา คสล. ขยายเขตไฟฟา  1  ตน ทรัพยสินของประชาชนที่สัญจร พรอมประมาณราคา ที่ไดรับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

บริเวณหลังบาน ส.อบต.สุทิน ไป-มา ในยามค่ําคืน ตามแบบที่การไฟฟากําหนด สาธารณะไฟฟา ปลอดภัย

หมูที่  14 โดย อบต.คูบัว ออกคาใชจาย แสงสวาง ในการใชเสนทาง

ทั่วถึง สัญจรในยามค่ําคืน

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ, ไฟฟาสองสวาง และการเตือนภัย

โครงการ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

หนาที่  45



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.4 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

9 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ขอความอนุเคราะหไฟฟาสํารวจ 90,000 จํานวนพื้นที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ทรัพยสินของประชาชนที่สัญจร พรอมประมาณราคา ที่ไดรับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

พรอมโคมไฟ  หมูที่ 15  บานนางมุก ไป-มา ในยามค่ําคืน ตามแบบที่การไฟฟากําหนด สาธารณะไฟฟา ปลอดภัย

อาจารยจิต/บานนายฉลวย แกวจําปาสี ถนนสายหลัก และถนน โดย อบต.คูบัว ออกคาใชจาย แสงสวาง ในการใชเสนทาง

บานนางเสย วงกลม/บานนางฝอย ภายในหมูบาน ทั่วถึง สัญจรในยามค่ําคืน

จันทรด/ีบานนางแหมม  ขันนาค

10 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อบริการสาธารณะติดตั้ง จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 250,000 จํานวนจุด ประชาชนไดรับ กองชาง

เชน  ฟวส  สายไฟฟา สวิตซไฟฟา ไฟแสงสวางแหงใหม และ เชน  ฟวส  สายไฟฟา  สวิตซไฟฟา ที่มีการติดตั้งใหม ความสะดวก อบต.คูบัว

หลอดไฟฟา  โคมไฟฟา ฯลฯ ซอมแซมไฟแสงสวาง หลอดไฟฟา   โคมไฟฟา ฯลฯ และซอมแซม ปลอดภัย

เพื่อซอมแซม กรณีชํารุดเสียหาย ใหสามารถใชการไดตามปกติ สําหรับการณีติดตั้งใหม  และ ในการใชเสนทาง

และติดตั้งใหม เพื่อใหประชาชนไดรับความ ซอมแซมดวงโคมไฟฟาสาธารณะ สัญจรในยามค่ําคืน

สะดวก ปลิอดภัยในการใช กรณีชํารุดเสียหาย 

เสนทางในยามค่ําคืน ภายในตําบลคูบัว  15  หมูบาน

หนาที่  46

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ, ไฟฟาสองสวาง และการเตือนภัย

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่ วัตถุประสงค



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององครปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.5 แนวทางการพัฒนา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สรางหูชางกันน้ํากัดเซาะดิน เพื่อปองกันดินและถนน บริเวณทอลอดถนนปากทางเขาหมูบาน 120,000 จํานวนสถานที่ ปองกันการพังทลาย กองชาง

บริเวณทอลอดถนนปากทาง พังทลาย หมูที่  12 ที่ดําเนินการ ของหนาดินในพื้นที่ อบต.คูบัว

เขาหมูบาน  หมูที่  12 แกไขปญหาได คลองชลประทาน

2 ซอมแซมศาลาที่พักผูโดยสาร เพื่อใหประชาชนทั่วไปที่สัญจร เพื่อจางเหมาปรับปรุงซอมแซมศาลา 50,000 จํานวนสถานที่ สภาพศาลาที่พัก กองชาง

พรอมปรับปรุงพื้นที่วางทอระบายน้ํา มีที่พักรอนในบริเวณ ที่พักผูโดยสาร   จํานวน  1  แหง ที่ดําเนินการ มั่นคง แข็งแรง อบต.คูบัว

หมูที่  14 ศาลารอรถผูโดยสาร แกไขปญหาได และมีความปลอดภัย

ประจําหมูบาน

3 รังวัด  สอบเขตเอกสารสิทธิ์ เพื่อปองกันกรณีพิพาทเรื่องที่ดิน รังวัด แบงแยก  สอบเขต 10,000 10,000 10,000 ไมเกิดปญหากรณี ไมเกิดปญหากรณีพิพาท สํานักงานปลัด

สิ่งสาธารณประโยชน และทรัพยสิน ที่สาธารณะประโยชนที่อาจ เอกสารสิทธิ์ที่ดินสาธารณะ พิพาท มีหนังสือสําคัญสําหรับ อบต.คูบัว

ของ อบต.คูบัว เกิดขึ้น เพื่อออกหนังสือสําคัญ ประโยชน และที่ดินที่เปน ที่หลวง 

(งบจางเหมา) สําหรับที่หลวง เพื่อออกโฉนด ทรัพยสินของ อบต.คูบัว

ที่ไดรับมอบใหเปนเอกสิทธิ์ เพื่อประโยชนทางราชการ

ของ อบต.คูบัว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

พัฒนาสิ่งกอสรางชุมชน

หนาที่  47



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.1 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือ เพื่อการสงเคราะหแ์ละการพฒันา จัดสวัสดิการสงเคราะห์ 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและ ส านกังานปลัด

ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน คุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ และ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้มคุีณภาพ อบต.คูบวั
ผู้ด้อยโอกาส เพื่อร่วมสร้างชุมชน จ านวน  15  ครัวเรือน ที่มคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น
ไมท่อดทิ้งกนั ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 70

2 โครงการสร้างหลักประกนัรายได้แก่ เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคม สนบัสนนุการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 12,000,000 12,000,000 12,000,000 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ส านกังานปลัด
ผู้สูงอายุ และยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ที่มสิีทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ที่มสิีทธิได้รับ ได้รับการสงเคราะห์ อบต.คูบวั

ผู้สูงอายุ ในต าบลคูบวั เปาูหมายจ านวน   1,486  คน เบี้ยยังชีพได้รับ ด ารงชีพ
โดยจ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบนัได การสงเคราะห์ ตามสิทธิ

ทั่วถึงและเปน็ธรรม

3 โครงการสนบัสนนุการเสริมสร้าง เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคม สนบัสนนุการสงเคราะหเ์บี้ยความ 2,304,000 2,304,000 2,304,000 จ านวนคนพกิาร คนพกิาร ส านกังานปลัด
สวัสดิการทางสังคมใหแ้ก ่ผู้พกิาร และยกระดับคุณภาพชีวิต พกิาร ใหแ้กค่นพกิารหรือทพุพลภาพ ที่มสิีทธิได้รับ ทพุลภาพ อบต.คูบวั
หรือทพุพลภาพ คนพกิาร ในต าบลคูบวั ที่มสิีทธิได้รับเบี้ยความพกิาร เบี้ยความพกิาร ได้รับการสงเคราะห์

โดยจ่ายเบี้ยความพกิาร เปาูหมายจ านวน   240  คน ได้รับการสงเคราะห์ ด ารงชีพ
ทั่วถึงและเปน็ธรรม ตามสิทธิ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ

หน้าที่  48

ด้านคุณภาพชีวติและสังคม
ส่งเสริมสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.1 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคม สงเคราะหเ์พื่อการยังชีพ ผู้ปวุยเอดส์ 90,000 90,000 90,000 จ านวนผู้ปวุยเอดส์ ผู้ปวุยเอดส์ ส านกังานปลัด

ผู้ปวุยเอดส์ และยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ยื่นค าขอรับเงิน ที่ยื่นค าขอรับเงิน ได้รับการสงเคราะห์ อบต.คูบวั
ผู้ปวุยเอดส์  ในต าบลคูบวั เปาูหมาย  14  คน ได้รับการสงเคราะห์ ด ารงชีพ
โดยจ่ายเงินสงเคราะหรายเดือน ทั่วถึงและเปน็ธรรม ตามสิทธิ

5 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ เพื่อส่งเสริมใหค้นพกิาร สนบัสนนุและเปดิโอกาสให ้คนพกิาร 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้พกิาร ผู้พกิารมบีทบาท ส านกังานปลัด
ใหค้นพกิารได้มส่ีวนร่วมในชุมชน ในต าบลคูบวั ได้มี และผู้ดูแลคนพกิารได้มส่ีวนร่วม และผู้ดูแลที่เข้าร่วม และมคุีณค่าต่อ อบต.คูบวั

ส่วนร่วมในกจิกรรมทางสังคม ท ากจิกรรมทางสังคม และส่ิงอ านวย กจิกรรมไมน่อ้ยกว่า สังคมมากยิ่งขึ้น
ความสะดวก และบริการต่างๆ ร้อยละ 80 และมขีวัญก าลังใจ
เปาูหมาย  จ านวน  100  คน ที่ดีขึ้น

6 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมให ้ผู้สูงอายุ สนบัสนนุและเปดิโอกาสให ้ผู้สูงอายุ 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมบีทบาท ส านกังานปลัด
แกผู้่สูงอายุ ต าบลคูบวั ในต าบลคูบวั ได้มี และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้มส่ีวนร่วม ที่เข้าร่วมกจิกรรมฯ และมคุีณค่าต่อ อบต.คูบวั

ส่วนร่วมในกจิกรรมทางสังคม ท ากจิกรรมทางสังคม และส่ิงอ านวย ไมน่อ้ยกว่า สังคมมากยิ่งขึ้น
ความสะดวก และบริการต่างๆ ร้อยละ 80 และมขีวัญก าลังใจ
เปาูหมาย จ านวน  200  คน ที่ดีขึ้น

 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ด้านคุณภาพชีวติและสังคม
ส่งเสริมสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน้าที่  49

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.1 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการสนบัสนนุการพฒันา เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิงาน ชมรมผู้สูงอายุ ต าบลคูบวั 72,000 72,000 72,000 ระดับความเข้มแข็ง การด าเนินงาน สปสช.

ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุใหม้ศัีกยภาพ จ านวน   2  ชมรม ในการด าเนนิงาน ของชมรมผู้สูงอายุ ส านกังานปลัด

1. ชมรมผู้สูงอายุคนลายคราม ของชมรมผู้พกิาร มีศักยภาพเพิ่มขึ้น อบต.คูบวั
    รพสต.เฉลิมพระเกยีรติ ต าบลคูบวั
    เปาูหมายสมาชิก  120  คน
2. ชมรมผู้สูงอายุดอกล าดวน
    รพสต. ต าบลคูบวั
    เปาูหมายสมาชิก  120  คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ส่งเสริมสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ด้านคุณภาพชีวติและสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน้าที่  50



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.2 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ เพื่อสร้างภมูคุ้ิมกนัในการพฒันา ด าเนนิกจิกรรมปลีะ  1  คร้ัง 40,000 40,000 40,000 จ านวนครอบครัว ลดความรุนแรง ส านกังานปลัด

กจิกรรมของศูนย์พฒันาครอบครัว สถาบนัครอบครัวสู่ความเข้มแข็ง คัดเลือกครอบครัวเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม ครอบครัวมคีวาม อบต.คูบวั

ของชมชุนและสังคม จ านวน   30  ครอบครัว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั

2 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ เพื่อส่งเสริมบททบาทหนา้ที่ เด็ก และเยาวชน ต าบลคูบวั 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็ก และ เด็กและเยาวชน ส านกังานปลัด

การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ใหเ้ด็กและเยาวชน ในชุมชน จ านวน  50  คน เยาวชน ในต าบลคูบัว ในต าบลคูบวั อบต.คูบวั

กล้าแสดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง คูบัวที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการเอาใจใส่

และเปน็ที่ยอมรับของสังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ดูแลจากชุมชน

3 โครงการส่งเสริมการพฒันา เพื่อสร้างการบริการเชิงรุกด้าน ผู้ปฏบิติังานด้านสาธารณสุข 200,000 200,000 200,000 จ านวนผลการปฏิบัติ ประชาชนได้รับ ส านกังานปลัด

ศักยภาพในการด าเนนิงาน การส่งเสริมสุขภาพ ปอูงกนัโรค ภายในต าบลคูบวั  งานด้านส่งเสริม การดูแลจาก อสม. อบต.คูบวั

ด้านสาธารณสุขต าบลคูบวั โดยใช้กลไกของผู้ปฏบิติังาน สุขภาพและปูองกันโรค เปน็อย่างดีและ

ด้านสาธารณสุข ขับเคล่ือน มปีระสิทธิภาพ

4 โครงการส่งเสริมการพฒันา เพื่อพฒันาศักยภาพการ กลุ่มสตรี และแมบ่า้น  ต าบลคูบวั 350,000 350,000 350,000 จ านวนกลุ่ม การด าเนนิงาน ส านกังานปลัด

ศักยภาพในการด าเนนิงานของ ด าเนนิงานของกลุ่มสตรีและ จ านวน   250   คน เปูาหมายที่ ของกลุ่มสตรี และ อบต.คูบวั

กลุ่มสตรีและแมบ่า้น ต าบลคูบวั แมบ่า้นต าบลคูบวั ใหม้ี ได้รับการส่งเสริม แมบ่า้น ต าบลคูบวั

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มปีระสิทธิภาพ

หน้าที่  51

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ด้านคุณภาพชีวติและสังคม
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.2 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการสนบัสนนุกลุ่มกองบญุ เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการ กลุ่มกองบญุสวัสดิการชุมชน 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน กองทุนมีความ ส านกังานปลัด

สวัสดิการชุมชน ของต าบลคูบวั ใหก้บัชุมชน โดยประชาชน ของต าบลคูบวั จ านวน 1 กองทนุ ที่ได้รับประโยชน์ เข้มแข็งและ อบต.คูบวั

อปท. ร่วมยกระดับความเข้มแข็ง จากกองทนุ มีประสิทธิภาพ

ของกองทนุได้พฒันาการสร้าง ในการด าเนินงาน

หลักประกนัความมั่นคง ที่ยั่งยืน

ของชุมชน

6 โครงการอบรมใหค้วามรู้ประชาชน เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน ด าเนนิการปลีะ  1  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน ประชาชนสามารถ ส านกังานปลัด

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ยึดแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง ประชาชนต าบลคูบวั  15  หมู่บา้น ที่ได้รับความรู้ ด ารงชีพอยู่ได้อย่าง อบต.คูบวั

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จ านน  1  รุ่นๆ ละ  50  คน ในการน าไปใช้ในชีวิต พอเพียง

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ประจ าวัน

7 โครงการจัดท าปาูยบอกชื่อซอย เพื่อความสะดวกในการติดต่อ จัดท าปาูยชื่อ ต่างๆ 40,000 40,000 40,000 จ านวนปาูยชื่อ ชุมชนหมู่บ้าน ส านกังานปลัด

ชื่อถนน ชื่อสถานที่ต่างๆ ในหมู่บา้น และพฒันาส่ิงแวดล้อมชุมชน จ านวน  30  ปาูย ที่ติดต้ังในเขต อบต. ต าบล เป็นที่รู้จักและ อบต.คูบวั

และปาูยเสริมสร้างเอกลักษณ์ ใหม้คีวามเปน็ระเบยีบ สวยงาม ตามจ านวนที่ อ านวยความสะดวก

ใหก้บัชุมชน หมู่บา้น ต าบลคูบวั ต้องการ ให้กับประชาชนและ

(จ้างเหมา) หน่วยงาน ต่างๆ

หน้าที่  52

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ด้านคุณภาพชีวติและสังคม



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.2 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุให้ เพื่อส่งเสริมจัดต้ังกลุ่มอาชีพใหม่ อบรมเชิงปฏบิติัการใหก้บักลุ่มอาชีพ 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม พฒันาเปน็กลุ่ม ส านักงานปลัด

ชุมชนหมู่บา้นใช้ระบบสหกรณ์ และเพื่อสนบัสนนุกลุ่มอาชีพ ในต าบลคูบวั เศรษฐกจิและสังคม ระบบเศรษฐกจิและ อบต.คูบวั
ในการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม เดิมที่มอียู่แล้ว อย่างนอ้ย   1  กลุ่มต่อปี แบบสหกรณ์ที่น า สังคมในชุมชน

ความรู้เกี่ยวกบั เข้มแข็งขึ้น รายได้

สหกรณ์ไปใช้ใน ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น

ในการด าเนนิงาน

9 โครงการพฒันาสินค้าทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการ อบรมเกษตรกรปลูกข้าว 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของครัวเรือน ลดต้นทนุการผลิต ส านักงานปลัด
ประเภทข้าว ปลูกข้าวโดยการใช้เกษตรอนิทรีย์ โดยการใช้เกษตรอนิทรีย์ ปลูกข้าวโดยวิธี เพิ่มมลูค่ารายได้ อบต.คูบวั

ด าเนนิการปลีะ  1  คร้ัง การเกษตรอนิทรีย์

10 โครงการส่งเสริมการเกษตรพอเพยีง เพื่อส่งเสริมระบบผลิตที่พึ่งพา เกษตรกร ต าบลคูบวั 15,000 15,000 15,000 จ านวนเกษตรกรและ สามารถพฒันาระบบ ส านักงานปลัดฯ

ตนเองในครัวเรือน เข้าร่วมโครงการ  100  คน จ านวนพื้นที่มกีาร การผลิตไปสู่แนวทาง ศูนย์บริการ

การปลูกไมผ้ล เกษตรผสมผสาน และถ่ายทอด

ชนดิที่เหมาะสม ท าใหเ้กษตรกร เทคโนโลยกีารเกษตร

มรีายได้เพิ่มขึ้น (ศบกต.คูบัว)

หน้าที่  53

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ด้านคุณภาพชีวติและสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.2 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการก าจัดหนนูาท าลายพชืผล เพื่อเพิ่มผลผลิตเกษตร เกษตรกร ต าบลคูบวั 40,000 จ านวนหนนูาลดลง เพิ่มผลผลิตทาง ส านักงานปลัดฯ

ทางการเกษตร ลดจ านวนหนนูา เข้าร่วมโครงการ  100  คน การเกษตร ศูนย์บริการ

และถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร

(ศบกต.คูบัว)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ด้านคุณภาพชีวติและสังคม

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน้าที่  54

ที่ โครงการ



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.3 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปอูงกนัโรคพษิสุนขับา้ เพื่อด าเนนิกจิกรรมปอูงกนัและ ฉีดวัคซันปอูงกนัโรคใหก้บัสัตว์เล้ียง 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังในการ สัตว์เล้ียงปลอดภัย ส านกังานปลัด

และโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เล้ียง ควบคุมโรคพษิสุนขับา้และ โรคพษิสุนขับา้ เปาูหมาย สุนขั แมว ด าเนนิการ จากโรคระบาด อบต.คูบวั

โรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เล้ียง และการเฝูาระวังจากโรคไข้หวัดนก ประชาชนมั่นใจ

ไมใ่หเ้กดิการแพร่ระบาด เปาูหมาย สัตว์ปกี และรู้สึกปลอดภัย

ของโรคมาสู่คน ภายในเขต อบต.คูบวั  15  หมู่บา้น จากการติดเชื้อโรค

2 โครงการรณรงค์ร่วมมอืในการ เพื่อจัดกจิกรรมเฝูาระวัง พน่หมอกควันและหยอดทรายอะเบท 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังในการ ไม่เกิดการ ส านกังานปลัด

เฝูาระวัง  ควบคุม ปอูงกนั  และ ควบคุมปอูงกนัโรคไข้เลือดออก บา้นเรือนประชาชน  วัด  โรงเรียน ด าเนนิการ ระบาดของโรค กองทนุ สปสช.

แกไ้ขปญัหาการระบาด และสถานที่ราชการ ภายในเขต ประชาชนมั่นใจ อบต.คูบวั

ของโรคไข้เลือดออก อบต.คูบวั  15 หมู่บา้น และรู้สึกปลอดภัย

3 โครงการอดุหนนุกองทนุหลักประกนั เพื่ออดุหนนุเข้ากองทนุหลัก กองทนุหลักประกนัสุขภาพ 250,000 250,000 250,000 จ านวนโครงการ ประชาชน ส านกังานปลัด

สุขภาพ  (สปสช.)  อบต.คูบวั ประกนัสุขภาพ  ต าบลคูบวั (สปสช.)  จ านวน  1  กองทนุ ที่ได้รับอนมุติัจาก ได้รับบริการ อบต.คูบวั

ใหม้งีบประมาณในการส่งเสริม อดุหนนุ ปลีะ  1 คร้ัง กองทนุ สปสช. ต่อเนื่องจากกองทุน

การจัดบริการสาธารณสุข สปสช.

การสร้างเสริมสุขภาพ การ อบต. คูบัว

ปอูงกนัโรค การฟื้นฟสูมรรภาพ

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ด้านคุณภาพชีวติและสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน้าที่  55



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.3 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ เพื่อจัดใหม้รีะบบการแพทย์ การแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต. คูบวั 350,000 350,000 350,000 จ านวนคร้ังที่เข้า ประชาชนสามารถ ส านกังานปลัด

ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบวั ฉุกเฉิน ของ  อบต.คูบวั จ านวน  1 หนว่ย ช่วยเหลือประชาชน เรียกใช้บริการ อบต.คูบวั
ใหส้ามารถอ านวยความสะดวก เมื่อประสบเหตุ การแพทย์ฉุกเฉิน
ใหก้บัประชาชนในพื้นที่ต าบล ได้ทนัทว่งที ได้ตลอด 24 ชม.
คูบวั  ตลอด  24  ชั่วโมง

5 โครงการพฒันางานสาธารณสุข เพื่อพฒันางานด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการด าเนนิงาน 150,000 150,000 150,000 ระดับประสิทธิภาพ การด าเนินงาน ส านกังานปลัด
มลูฐานในต าบลคูบวั มลูฐาน ของ อสม. ต าบลคูบวั ด้านสาธารณสุขมลูฐาน ในการด าเนนิงาน สาธารณสุขมูลฐาน อบต.คูบวั

ของ อสม.ต าบลคูบวั ด้านสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ
จ านวน  15  หมู่บา้น มลูฐาน มากยิ่งขึ้น

6 โครงการคลินกิใกล้บา้นรักษาโรค เพื่อใหป้ระชาชนได้รับบริการ ประชาชน ต าบลคูบวั 60,000 60,000 60,000 จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ ส านกังานปลัด
เฉพาะทาง  (ผู้ปวุยเร้ือรัง) ด้านการแพทย์อย่างเข้าถึง จ านวน  1,000  คน ที่เข้ามาขอใช้บริการ การบริการ อบต.คูบวั

ด้านการแพทย์ ด้านการแพทย์
ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 อย่างเข้าถึง

7 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกบั ด าเนนิการถ่ายทอดองค์ความรู้ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  60 ของ ประชาชน กองทนุ สปสช.
อนามยัประชาชน การดูแลสุขภาพรวมถึงการ การส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ในการดูแล อบต.คูบวั

ยกระดับสุขภาพอนามยั การสร้างสุขภาวะ การอบรมสาธิต  มสุีขภาพอนามยัที่ ตัวเองและมีสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกบัการรักษาสุขภาพอนามยั สมบรูณ์ แข็งแรง อนามัยที่สมบูรณ์

ต าบลคูบวั ขั้นพื้นฐาน แข็งแรง

พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ด้านคุณภาพชีวติและสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

หน้าที่  56



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.4 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปอูงกนัและแกไ้ข เพื่อปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา ติดต้ังกล้องวงจรปดิ CCTV 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนสถานที่ ความปลอดภัยใน กรมส่งเสริม

ปญัหายาเสพติด ยาเสพติดและลดปญัหาลัก ในเขต อบต. คูบวั  6  หมู่บา้น บริเวณจุดเส่ียง ชีวิตและทรัพย์สิน การปกครองท้องถิ่น

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ CCTV ทรัพย์และปญัหาอาชญากรรม หมู่ที่ 2  จ านวน 2-3 จุด ในพื้นที่ได้รับการ และสามารถใช้

ในพื้นที่ต าบลคูบวั หมู่ที่ 3  จ านวน 2-3 จุด ปูองกันแก้ไขปัญหา เป็นหลักฐาน ส านกังานปลัด

หมู่ที่ 5  จ านวน 2-3 จุด ติดต้ังกล้องวงจรปิด ส าคัญส าหรับ อบต.คูบวั

หมู่ที่ 9  จ านวน 2-3 จุด CCTV การติดตามในคดี

หมู่ที่ 13  จ านวน 2-3 จุด ความต่างๆ

หมู่ที่ 14  จ านวน 2-3 จุด

2 โครงการติดต้ังกระจกโค้งเตือน เพื่อปอูงกนัการเกดิอบุติัเหตุ ติดต้ังบริเวณตามทางแยก มมุอบั 20,000 20,000 อตัราลดลง ประชาชนที่ใช้ ส านกังานปลัด

ทางแยก  หมู่ที่ 5 หมู่ที่ ๑๔ ที่อาจจะเกดิขึ้น เพื่อใหส้ามารถมองเหน็ยานพาหนะ ของการเกดิอบุติัเหตุ ถนนสัญจรไป-มา อบต.คูบวั

ที่วิง่สวนไปมาในมมุอบัสายตา มคีวามปลอดภยั

หมู่ที่ 5   หมู่ที่ 14 มากขึ้น

3 โครงการติดต้ังถังเคมดัีบเพลิง เพื่อใหม้อีปุกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิงผงเคมแีหง้ 10,000 จ านวนถังดับเพลิง เมื่อเกดิเพลิงไหม้ ส านกังานปลัด

หมู่ที่ 5 ประจ าชุมชน เตรียมพร้อม ประจ าจุดชุมชน บา้นตะโก  หมู่ที่ 5 ที่ได้ติดต้ังประจ า ชุมชนสามารถ อบต.คูบวั

ใช้เมื่อเกดิเหตุเพลิงไหม้ จ านวน   4   จุด หมู่บา้น ช่วยกนัดับไฟ

เบื้องต้นได้ทนัที

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ด้านคุณภาพชีวติและสังคม
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน้าที่  57



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.4 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรปอูง เพื่อส่งเสริมความรู้ใหก้บั อาสาสมคัรปอูงกนัฝุายพลเรือน 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ังต่อปี การปฏบิติัหนา้ที่ ส านกังานปลัด

กนัฝุายพลเรือน (อปพร.) ของต าบล สมาชิก อปพร. อบต.คูบวั (อปพร.)  จ านวน   80  คน ที่มกีารจัดฝึกอบรม ของ อปพร. อบต.คูบวั
คูบวั หลักสูตรจัดต้ัง  ทบทวน และ ส าหรับปฏบิติัหนา้ที่ปอูงกนั และรับเพิ่ม อปพร. มปีระสิทธิภาพ
หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบั และบรรเทาสาธารณภยั มากยิ่งขึ้น
งานปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั

5 โครงการปอูงกนัและลดอบุติัเหตุ เพื่อเฝูาระวังและปอูงกนั เทศกาลปใีหม ่และวันสงกรานต์ 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังต่อปทีี่ ประชาชนเดินทาง ส านกังานปลัด
บนทอ้งถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ การเกดิอบุติัเหตุบนทอ้งถนน  7 วันอนัตราย  จ านวน  2 คร้ัง มกีารสนบัสนนุ สัญจรในช่วงเทศกาล อบต.คูบวั
ในเขตต าบลคูบวั ในช่วงเทศกาล การปอูงกนัและลด อย่างปลอดภัย

อบุติัเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล

6 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ เพื่อเปน็ศูนย์ปฏบิติัการ ด าเนนิการจัดหาอปุกรณ์ประจ า 50,000 50,000 จ านวนคร้ังต่อปี ศูนย์ อปพร. ส านกังานปลัด
และอปุกรณ์ประจ าศูนย์ อปพร. เมื่อเกดิภยัต่าง ๆ ศูนย์ อปพร. อบต.คูบวั ที่มกีารจัดหาวัสดุ อบต.คูบัว มีครุภัณฑ์ อบต.คูบวั
อบต.คูบวั และระบบ  OTOS และ หนว่ย  OTOS  ทมีกู้ชีพกู้ภยั อปุกรณ์ ประจ า อุปกรณ์ ความพร้อม
ช่วยผู้ปวุยฉุกเฉิน EMS อย่างนอ้ยปลีะ  1 คร้ัง ศูนย์ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่

และระบบ OTOS ช่วยเหลือประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ด้านคุณภาพชีวติและสังคม
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

หน้าที่  58

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.4 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการติดต้ังปาูยเตือนเขต เพื่อปอูงกนัการเกดิอบุติัเหตุที่ ปาูยเตือนเขตโรงเรียน 100,000 อตัราการลดลง นักเรียน ผู้ปกครอง ส านกังานปลัด

โรงเรียน และเขตชุมชน ตามจุดเส่ียง อาจจะเกดิขึ้นในบริเวณหนา้ ปาูยเตือนเชตชุมชนลดความเร็ว ของการเกดิอบุติัเหตุ ครู-อาจารย์ อบต.คูบวั

ภายในต าบลคูบวั โรงเรียนแคทรายวิทยา โรงเรียน ปาูยเตือนทางการใช้รถจักรยาน ประชาชนที่สัญจร

วัดหนามพงุดอ และเขตชุมชน ร่วมกบัรถยนต์   แบบมไีฟกระพริบ มีความปลอดภัย

บริเวณจุดเส่ียงบนทอ้งถนน ใช้พลังงานแสงอาทติย์ส าหรับ มากขึ้น

ในเขตต าบลคูบวั ติดต้ังบริเวณ โรงเรียนและชุมชน

8 โครงการส่งเสริมการบ าบดัฟื้นฟผูู้เสพ เพื่อน ากลุ่มเปาูหมายในพื้นที่ ด าเนนิการปลีะ  1  คร้ัง 200,000 200,000 200,000 จ านวนคนที่ได้รับ ผู้ติดยา ผู้เสพ ส านกังานปลัด

ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมอาชีพ ต าบลคูบวัเข้ารับการบ าบดั กลุ่มเปาูหมาย  ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การบ าบดัฟื้นฟู ได้รับการบ าบัดรักษา อบต.คูบวั

ใหแ้กผู้่ผ่านการบ าบดั ฟื้นฟ ูด้วยกระบวนการจัดค่าย เข้ารับการอบรมอย่างสมคัรใจหรือ ส่งเสริมอาชีพ อย่างมีคุณภาพ

(งบเงินอดุหนนุเฉพาะกจิ) ปรับเปลียนพฤติกรรม กึ่งสมคัรใจ  ผ่านการบ าบดัและ ตามนโยบาย มาตรฐาน

ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ของรัฐบาล

9 โครงการติดต้ังสัญญาณเตือน เพื่อปอูงกนัการเกดิอบุติัเหตุที่ สัญญาณเตือนไฟกระพริบ 130,000 130,000 130,000 อตัราการลดลง ประชาชนที่ใช้ ส านกังานปลัด

ไฟกระพริบ  หมู่ที่ ๙,1๑,1๔,๑๕ อาจจะเกดิขึ้น จ านวน  ๔  จุด ของการเกดิอบุติัเหตุ เส้นทางสัญจรไป-มา อบต.คูบวั

มีความปลอดภัย

มากขึ้น

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ด้านคุณภาพชีวติและสังคม
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน้าที่  59

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.4 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการช่วยเหลือบรรเทาความ เพือ่ช่วยเหลือบรรเทาความ ช่วยเหลือเคร่ืองอปุโภคบริโภค 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังต่อปี ประชาชนได้รับความ ส านักงานปลัด

เดือดร้อนทีเ่กดิจากภยัพบิัติ เดือดร้อนประชาชนทีไ่ด้รับ วสัดุกอ่สร้าง ทีใ่หก้ารช่วยเหลือ ช่วยเหลือเบือ้งต้น อบต.คูบัว

และสาธารณภยั ผลกระทบจากภยัพบิัติและ ซ่อมแซมส่ิงสาธารณะประโยชน์ ประชาชนทีป่ระสบภยั จากเหตุภยัพบิัติ/

(งบกลาง) สาธารณภยั (เตรียมการล่วงหน้าในการ พบิัติและสาธารณภยั สาธารณภยัได้ทัน

ใหค้วามช่วยเหลือประชาชน) ท่วงที

11 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ า เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการสูบน้ า จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ 95,000 จ านวนเคร่ืองสูบน้ า การส่งน้ าเขา้พืน้ที่ ส านักงานปลัด

แบบหอยโขง่  เคร่ืองยนต์ดีเซล ใช้ในงานสูบน้ าทีม่ีปริมาณ มากๆ สูบน้ าได้ไม่น้อยกวา่ 3,800 ลิตร ทีน่ ามาใช้ในการสูบน้ า ดูแลงานสูบน้ า อบต.คูบัว

เตรียมการปูองกนัแกไ้ขภยัแล้ง ต่อนาที ขนาดท่อส่งน้ าไม่น้อยกวา่ การระบายน้ า

และแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ 6 นิ้ว   (150 มิลลิเมตร)  พร้อมอุปกรณ์ ปูองกนัน้ าท่วม

น้ าท่วม ของเคร่ืองสูบน้ าและของเคร่ืองยนต์ และแกไ้ขภยัแล้ง

จ านวน  1  เคร่ือง  ครบชุด

12 ขอรับเงินอดุหนุนในการจดัซ้ือรถยนต์ เพือ่รองรับกรณีฉกุเฉนิ รถดับพลิงอเนกประสงค์ 6,900,000 จ านวนเคร่ืองมือ ประชาชนมีความ อบจ.ราชบุรี

บรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์ประจ า ระงับเหตุเพลิงไหม้ และ ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา เคร่ืองใช้ทีม่ีสมรรถนะ ปลอดภยัในชีวติ อบต.คูบัว

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เหตุสาธารณภยัอื่นๆ บรรจนุ้ ามีปริมาตรไม่น้อยกวา่ สูงในการท างาน และทรัพยสิ์น

อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี ได้ทันต่อความต้องการ 12,000 ลิตร  จ านวน 1 คัน

ของประชาชน

หน้าที่  60

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ด้านคุณภาพชีวติและสังคม
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.4 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) เพื่อใช้ในการล าเลียงน้ าอปุโภค รถบรรทกุ (ดีเซล) แบบบรรทกุน้ า 2,190,000 จ านวนเคร่ืองมือ เพื่อใช้ในภารกิจ ส านกังานปลัด

แบบบรรทกุน้ าอเนกประสงค์ บริโภค  ล าเลียงน้ าช่วยในการ อเนกประสงค์ พร้อมอปุกรณ์ เคร่ืองใช้ที่มีสมรรถนะ งานปูองกัน อบต.คูบวั

ดับเพลิง  ฉีดล้างถนน รดน้ าต้นไม้ ขนาด  6  ต้น  6  ล้อ  ปริมาตร สูงในการท างาน บรรเทาสาธารณภัย

และในงานประจ าสนบัสนนุการ กระบอกสูบ  ไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี สามารถให้การ

ปฏบิติังานช่วยเหลือแกไ้ขปญัหา จ านวน  1  คัน ช่วยเหลือประชาชน

ความเดือดร้อนประชาชน ตามบญัชีครุภณัฑ์ยานพาหนะและ หรือหน่วยงานอื่น

ขนส่ง  ส านกัมาตรฐานงบประมาณ ๑ ที่ร้องขอได้ทันที

ส านกังบประมาณ  ป ี2558

หน้าที่  61

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ด้านคุณภาพชีวติและสังคม
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.1 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้รับอาหาร นกัเรียนในโรงเรียนประถม 1,040,000 1,040,000 1,040,000 จ านวนนกัเรียน เด็กนกัเรียน กองการศึกษา

ส าหรับโรงเรียนในสังกดั สพฐ. เสริม (นม) ในช่วงวัยท่ีเหมาะสม สังกดั สพฐ.  ที่มสุีขภาพ มพีฒันาการทาง อบต.คูบวั
เพื่อใหเ้ด็กมพีฒันาการทาง จ านวน  4  โรงเรียน แขง็แรงเติบโต ร่างกายที่แขง็แรง
ร่างกายท่ีสมบรูณ์แขง็แรง นกัเรียนจ านวน  500 คน ตามวัยเพิ่มขึ้น สมบรูณ์เจริญเติบโต
เจริญเติบโตตามวัย ตามวัย

2 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อใหเ้ด็กกอ่นวัยเรียนได้รับ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 200,000 200,000 200,000 จ านวนเด็กเล็ก เด็กนกัเรียน กองการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อาหารเสริม (นม) ในช่วงวัยท่ี ในสังกดั อบต.คูบวั ที่มสุีขภาพ มพีฒันาการทาง อบต.คูบวั

เหมาะสมเพื่อใหเ้ด็กมพีฒันาการ จ านวน  3  แหง่ แขง็แรงเติบโต ร่างกายที่แขง็แรง
ทางร่างกายท่ีสมบรูณ์แขง็แรง จ านวน  100  คน ตามวัยเพิ่มขึ้น สมบรูณ์เจริญเติบโต
เจริญเติบโตตามวัย ตามวัย

3 โครงการอดุหนนุอาหารกลางวัน เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้รับอาหาร นกัเรียนในโรงเรียนประถม 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จ านวนนกัเรียน เด็กนกัเรียน กองการศึกษา
ส าหรับโรงเรียนในสังกดั สพฐ. ถกูต้องตามหลักโภชนา สังกดั สพฐ.  ที่มสุีขภาพ มพีฒันาการทาง อบต.คูบวั

เพื่อใหเ้ด็กมพีฒันาการครบถว้น จ านวน  4  โรงเรียน แขง็แรงเติบโต ร่างกายที่แขง็แรง
ทุกด้าน นกัเรียนจ านวน  500 คน ตามวัยเพิ่มขึ้น สมบรูณ์เจริญเติบโต

ตามวัย

ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  และกีฬา
ส่งเสริมและสนบัสนนุการศึกษาทุกระดับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาสังคม  คุณธรรม  และชุมชนเข้มแข็ง

2,6  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ , ด้านศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภมูิปญัญาท้องถิ่น

หนา้ท่ี  62



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.1 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการบริหารจดัการสถานศึกษา เพื่อใหเ้ด็กกอ่นวัยเรียนได้รับ เด็กเล็กของศูนยพ์ฒันา 460,000 460,000 460,000 จ านวนนกัเรียน เด็กนกัเรียน กองการศึกษา

เช่น  อาหารกลางวัน อาหารถกูต้องตามหลักโภชนา เด็กเล็กในสังกดั อบต.คูบวั ที่มสุีขภาพ มพีฒันาการทาง อบต.คูบวั
เพื่อใหเ้ด็กมพีฒันาการครบถว้น จ านวน 100  คน แขง็แรงเติบโต ร่างกายที่แขง็แรง
ทุกด้าน ตามวัยเพิ่มขึ้น สมบรูณ์เจริญเติบโต

ตามวัย

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอก เพื่อเสริมสร้างพฒันาการในการ เด็กเล็กของศูนยพ์ฒันา 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กเล็ก เด็กกอ่นวัยเรียน กองการศึกษา
โรงเรียนส าหรับเด็กกอ่นวัยเรียน เรียนรู้แกเ่ด็กกอ่นวัยเรียน เด็กเล็กในสังกดั อบต.คูบวั มพีฒันาการที่ดี ได้รับการเรียนรู้ อบต.คูบวั

จ านวน 100  คน ตามมาตรฐาน และประสบการณ์
เพิ่มขึ้น นอกเหนอืจาก

หอ้งเรียน

6 โครงการส่งเสริมกจิกรรม เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนได้จดั สนบัสนนุการจดักจิกรรม 80,000 80,000 80,000 จ านวนนกัเรียน เด็กนกัเรียนได้ กองการศึกษา
วันวิชาการของโรงเรียน แสดงผลงานทางวิชาการ และ วันวิชาการของโรงเรียน ที่มคีวามรู้ เพิ่มพนูความรู้ อบต.คูบวั
ในสังกดั สพฐ. ในเขตต าบลคูบวั ได้รับความรู้ทางวิชาการ ต่างๆ ในสังกดั สพฐ. เขตต าบลคูบัว เพิ่มขึ้น มากยิ่งขึ้น

เพิ่มขึ้น จ านวน  4  แหง่
แหง่ละ  20,000  บาท

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ท่ี  63

2,6  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ , ด้านศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภมูิปญัญาท้องถิ่น
ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  และกีฬา
ส่งเสริมและสนบัสนนุการศึกษาทุกระดับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาสังคม  คุณธรรม  และชุมชนเข้มแข็ง



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.1 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนในระดับ สนบัสนนุการจดักจิกรรม 40,000 40,000 40,000 จ านวนนกัเรียน เด็กนกัเรียนได้ กองการศึกษา

ใหแ้กเ่ด็กนกัเรียนระดับมธัยม มธัยม มคีวามรู้และมทัีกษะ ส่งเสริมทักษะอาชีพใหแ้ก่ ที่มคีวามรู้ เพิ่มพนูความรู้ อบต.คูบวั

โรงเรียนแคทรายวิทยา ด้านการประกอบอาชีพ นกัเรียนในระดับมธัยมศึกษา ด้านการประกอบ และทกัษะในการ

จ านวน  1  แหง่ อาชพีเพิ่มขึ้น ประกอบอาชพีได้

8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และ เพื่อส่งเสริมและพฒันาทกัษะ จดัหาส่ือวัสดุอปุกรณ์ 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เรียนมทีกัษะ ผู้เรียนมโีอกาสได้ใช้ กองการศึกษา

เพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การใช้ภาษาองักฤษ ในการส่ือสารในการเรียน ภาษาองักฤษดีขึ้น เวลาในการพฒันาทกัษะ อบต.คูบวั

ใหก้บัเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อการส่ือสารเตรียมการ การสอน ,วิทยากรจดั การใชภ้าษาองักฤษ

สู่ประชาคมอาเซียน กจิกรรมพฒันาทักษะ เพื่อการส่ือสาร

ใหแ้กเ่ด็ก เยาวชนและ ได้อยา่งคล่องแคล่ว

ประชาชน ต าบลคูบวั

9 โครงการส่งเสริมกจิกรรมพฒันา เพื่อใหน้กัเรียนได้มกีารพฒันา สนบัสนนุการจดักจิกรรม 40,000 40,000 40,000 จ านวนนกัเรียน เด็กนกัเรียนได้รับ กองการศึกษา

ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกดั สพฐ. องค์ความรู้และมส่ีวนร่วมในการ พฒันาผู้เรียนของโรงเรียน ได้มกีารพฒันา การพฒันามากยิ่ง อบต.คูบวั

เขตต าบลคูบวั จดักจิกรรมกลุ่มเรียนรู้ ในสังกดั สพฐ. ต าบลคูบวั เพิ่มขึ้น ขึ้น

จ านวน  4  แหง่

2,6  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ , ด้านศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภมูิปญัญาท้องถิ่น
ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  และกีฬา
ส่งเสริมและสนบัสนนุการศึกษาทุกระดับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาสังคม  คุณธรรม  และชุมชนเข้มแข็ง

หนา้ท่ี  64



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.1 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ วัสดุการศึกษา เพื่อให้เป็นศูนย์เด็กเล็กท่ีมีความ ครุภัณฑ์ 150,000 150,000 150,000 จ านวนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา

ส่ือการเรียนการสอน พร้อมในการจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เด็กเล็กท่ีได้รับวัสดุ ทางการเรียนการสอน อบต.คูบัว

ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีได้มาตรฐาน ส่ือการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ ต่างๆ ดีขึ้น

ในสังกัด อบต.คูบัว จ านวน 3 ศูนย์

11 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เพื่อให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด 250,000 250,000 250,000 จ านวนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีสถานท่ีเรียน กองการศึกษา

ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ เป็นสถานท่ีจัดการเรียนการ อบต.คูบัว  จ านวน  3  ศูนย์ เด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ ท่ีเหมาะสม อบต.คูบัว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอนท่ีเหมาะสม สามารถ

ในสังกัด อบต.คูบัว ประกอบกิจกรรมต่างๆ

ท่ีหลากหลาย

12 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 10,000 10,000 10,000 จ านวนคร้ังต่อปี เด็กมีพัฒนาการและ กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กปฐมวัย ส าหรับเด็กปฐมวัย  ครู ท่ีมีการด าเนินการ ทักษะในด้านต่างๆ อบต.คูบัว

เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมี ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ปกครอง อย่างเหมาะสม

ส่วนร่วม ท้ัง อบต. ผู้ปกครอง คณะกรรมการ ศพด. ผู้ปกครองมีความรู้

คณะกรรมการ ศพด. และ บุคลากรทางการศึกษา ความเข้าใจในการ

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เล้ียงดูบุตรหลาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาสังคม  คุณธรรม  และชุมชนเข้มแข็ง

2,6  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ , ด้านศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภมูิปญัญาท้องถิ่น
ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  และกีฬา
ส่งเสริมและสนบัสนนุการศึกษาทุกระดับ

ที่ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ท่ี  65

โครงการ



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.2 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการวันพอ่และวันแม่ เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กมคีวาม เด็กเล็ก และผู้ปกครอง 15,000 15,000 15,000 จ านวนคร้ังที่มกีาร ปลูกฝังความ กองการศึกษา

แหง่ชาติ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กตัญญูกตเวทีต่อบดิา-มารดา ของ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จดักจิกรรม กตัญญูกตเวที อบต.คูบวั

และต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ ในสังกดั อบต.คูบวั แสดงความกตัญญู แกเ่ด็กนกัเรียน

จ านวน  100 คน ต่อผู้มพีระคุณ

2 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน ด าเนนิการปลีะ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กๆ เด็กๆ มขีวัญก าลังใจ กองการศึกษา

ตระหนกัรู้บทบาทหนา้ท่ี และ เด็ก ๆ ในต าบลคูบวั ที่เขา้ร่วมกจิกรรม ที่ดี และมคีวามสุข อบต.คูบวั

และได้ร่วมกจิกรรมเพื่อ จ านวน  600 คน มคีวามกล้าแสดงออก

เสริมสร้างทักษะความสามารถ และความสามารถ

เพื่มขึ้น

3 โครงการค่ายพทุธบตุร เพื่อปลูกฝังจติใจใหเ้ด็กและ ด าเนนิการปลีะ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็ก และ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

เยาวชนมคีวามประพฤติท่ีดีงาม เด็กและเยาวชน เยาวชนที่มี มคีวามประพฤติที่ดี อบต.คูบวั

มศีีลธรรมในจติใจ ในต าบลคูบวั สุขภาพที่ดีขึ้น มศีีลธรรมในจติใจ

จ านวน  200 คน

2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  และกีฬา
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

หนา้ท่ี  66



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.2 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อปลูกฝังจติส านกึใหเ้ปน็ เด็ก และเยาวชน 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็ก และ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ใหแ้กเ่ด็กและเยาวชน ต าบลคูบวั ผู้มคุีณธรรมและจริยธรรม ในต าบลคูบวั เยาวชนที่มี มคีวามประพฤติที่ดี อบต.คูบวั

จ านวน  200 คน คุณธรรมและ มคุีณธรรม

จริยธรรม และจริยธรรม

เพิ่มขึ้น

หนา้ท่ี  67

2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  และกีฬา
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.3 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบวชศิลจาริณี ถวายเปน็ เพื่อบ าเพญ็ศีล ถวายเปน็พระ ประชาชนในต าบลคูบวั 60,000 60,000 60,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมศีีลธรรม กองการศึกษา

พระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จ ราชกศุลแดพระบาทสมเด็จ จ านวน  100  คน ที่ร่วมแสดงออก และได้แสดงความ อบต.คูบวั

พระเจา้อยู่หวัฯ และสมเด็จพระ พระเจา้อยู่หวัฯ และสมเด็จพระ ถงึความจงรักภกัดี จงรักภกัดีต่อสถาบนั

นางเจา้ฯ พระบรมราชินนีาถ นางเจา้ฯ พระบรมราชินนีาถ พระมหากษตัริย์

2 โครงการประเพณีแหเ่ทียน เพื่อสืบทอดประเพณี วันส าคัญ เด็กนกัเรียน เยาวชน 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้สืบทอด สืบทอดประเพณี กองการศึกษา

เขา้พรรษา ต าบลคูบวั ทางศาสนาใหค้งอยู่สืบไป และประชาชน ในต าบลคูบวั  ประเพณีวันส าคัญ แหเ่ทยีนเขา้พรรษา อบต.คูบวั

จ านวน  200  คน ทางศาสนาเพิ่มขึ้น ใหค้งอยู่สืบไป

3 โครงการประกวดทอผ้า เพื่อสืบสานภมูปิญัญาท้องถิ่น เด็กนกัเรียน ประชาชน 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้สืบทอด สืบทอดภมูปิญัญา กองการศึกษา

พื้นเมอืง (ผ้าซ่ินตีนจก) ไท-ยวน การทอผ้าพื้นเมอืง (ผ้าซ่ินตีนจก) ท่ีมคีวามสนใจ ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่ อบต.คูบวั

ต าบลคูบวั ใหค้งอยู่สืบไป จ านวน 100 คน เพิ่มขึ้น สืบไป

2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  และกีฬา
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  วฒันธรรม  และภมูิปญัญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

หนา้ท่ี  68



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.3 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการประเพณี เพื่อสืบสานประเพณีไทย ประชาชนต าบลคูบวั 120,000 120,000 120,000 จ านวนประชาชน สืบสานประเพณีไทย กองการศึกษา

ลอยกระทง ต าบลคูบวั ใหค้งอยู่สืบไป และประชาชนท่ัวไป ที่มาร่วมงาน ใหค้งอยู่สืบไป อบต.คูบวั

เขา้ร่วมงานประเพณี เพิ่มขึ้น

จ านวน  300 คน

5 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง ประชาชนต าบลคูบวั 150,000 150,000 150,000 จ านวนประชาชน สืบสานประเพณีไทย กองการศึกษา

เชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น วัฒนธรรมของต าบลคูบวัใหเ้ปน็ และประชาชนท่ัวไป ที่ได้รับรู้ ใหค้งอยู่สืบไป อบต.คูบวั

ท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย เขา้ร่วมงานประเพณี วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

จ านวน  300 คน เพิ่มขึ้น

6 โครงการสนบัสนนุการจดังาน เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ไท-ยวน สนบัสนนุการจดังานสืบสาน 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้สืบสาน วัฒนธรรมทอ้งถิ่น กองการศึกษา

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ของต าบลคูบวัใหค้งอยู่สืบไป วัฒนธรรม ไท-ยวน วัฒนธรรมไทย  ไท-ยวน คงอยู่สืบไป อบต.คูบวั

ไท-ยวน ต าบลคูบวั ท้องถิ่น ต าบลคูบวั เพิ่มขึ้น

จ านวน 1 คร้ัง ต่อปี

2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  และกีฬา
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  วฒันธรรม  และภมูิปญัญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

หนา้ท่ี  69



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.3 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการสนบัสนนุอ าเภอเมอืง เพื่อสนบัสนนุการท่องเที่ยว สนบัสนนุการท่องเท่ียว 15,000 15,000 15,000 จ านวนคร้ังที่ เศรษฐกจิ กองการศึกษา

ราชบรีุ "ท่องเท่ียวราชบรีุ จงัหวัดราชบรีุ ประจ าจงัหวัดราชบรีุ สนบัสนนุ การทอ่งเที่ยว อบต.คูบวั

ของดี เมอืงโอง่" ประจ าป ี2560 จ านวนปลีะ  1 คร้ัง การทอ่งเที่ยว ในจงัหวัดราชบรีุ

ราชบรีุ ดีขึ้น

หนา้ท่ี  70

2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  และกีฬา
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  วฒันธรรม  และภมูิปญัญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.4 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแขง่ขนักฬีาโรงเรียนระดับ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน โรงเรียนระดับประถม 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็ก และ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ประถม หา่งไกลต้านยาเสพติด มนี้ าใจนกักฬีา รู้รักสามคัคี ในเขต ต าบลคูบวั เยาวชน หนัมา มนี้ าใจนกักฬีา อบต.คูบวั

 "คูบวัเกมส์" และมสุีขภาพท่ีแขง็แรง จ านวน  4  แหง่ สนใจเล่นกฬีา รู้รักสามคัคี และ

หา่งไกลยาเสพติด เพิ่มขึ้น มสุีขภาพที่แขง็แรง 

หา่งไกลยาเสพติด

2 โครงการแขง่ขนักฬีาประชาชน เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ หมู่บา้นในเขตต าบลคูบวั 120,000 120,000 120,000 จ านวนเยาวชน เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

ต้านภยัยาเสพติด ต าบลคูบวั ประชาชนได้ออกก าลังกาย จ านวน  15  หมู่บา้น และประชาชน มสุีขภาพที่แขง็แรง อบต.คูบวั

มสุีขภาพท่ีแขง็แรง หา่งไกล หนัมาสนใจเล่น หา่งไกลยาเสพติด

ยาเสพติด เพิ่มขึ้น

3 โครงการส่งนกักฬีาเขา้ร่วม เพื่อใหป้ระชาชนได้ออกก าลังกาย ประชาชนผู้มคีวามสนใจ 30,000 30,000 30,000 จ านวนนกักฬีา ประชาชนมสุีขภาพ กองการศึกษา

การแขง่ขนัฟตุบอลอาวุโส มสุีขภาพร่างกายแขง็แรง เขา้ร่วมการแขง่ขนั ของต าบลคูบวั ร่างกายที่แขง็แรง อบต.คูบวั

จ านวน   15   คน เพิ่มขึ้น

หนา้ท่ี  71

รายละเอียดโครงการพัฒนา

พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง
2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  และกีฬา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ส่งเสริมการกีฬา และนนัทนาการ



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.4 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย 300,000 200,000 100,000 จ านวนหมู่บา้นที่มี ประชาชนมี กองการศึกษา

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ และประชาชนในหมู่บา้น และจดัต้ังศูนยส่์งเสริม เคร่ืองออกก าลังกาย สุขภาพ อบต.คูบวั

ต้านภยัยาเสพติด ต าบลคูบวั ได้ออกก าลังกายและใช้เวลา สุขภาพประจ าหมู่บา้น ร่างกายที่

ว่างใหเ้กดิประโยชน์ จ านวน  9  หมู่บา้น แขง็แรง

หมู่ท่ี 1  จ านวน  3-5  ชุด

หมู่ท่ี 2  จ านวน  2-5  ชุด

หมู่ท่ี 3  จ านวน  3-5  ชุด

หมู่ท่ี 6  จ านวน  3-5  ชุด

หมู่ท่ี 7  จ านวน  3-5  ชุด

หมู่ท่ี 10  จ านวน  3-5  ชุด

หมู่ท่ี 11  จ านวน  3-5  ชุด

หมู่ท่ี 13  จ านวน  3-5  ชุด

หมู่ท่ี 14  จ านวน  4  ชุด

ด าเนนิการตามแผนชุมชน

ด้วยงบประมาณจดัสรร

ประจ าป ีและเงินเหลือจา่ย

หนา้ท่ี  72

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง

2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  และกีฬา
ส่งเสริมการกีฬา และนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4.1 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะ เพื่อรักษาความสะอาด จา้งเหมาบริษัทเอกชนในการก าจดัขยะ 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของความ มพีื้นที่รองรับขยะ ส านกังานปลัด

มลูฝอย ภายในต าบลเนื่องจากภายใน มลูฝอยต่างๆ บนที่ดินของผู้รับจ้าง ส าเร็จในการ เพยีงพอตลอดระยะ อบต.คูบวั

ต าบลไมม่พีื้นที่ที่สามารถเปน็ ที่มกีารก าจัดขยะอย่างถูกต้อง ก าจัดขยะมลูฝอย เวลาสัญญา

ที่ก าจัดขยะมลูฝอยได้ ตามหลักสุขาภบิาล ได้ตามแผนงาน

2 โครงการจัดซ้ือถังขยะพลาสติก เพื่อใหป้ระชาชนได้มภีาชนะ ถังขยะพสาสติกทรงกลม ไมม่ฝีาปดิ 30,000 30,000 30,000 จ านวนถังขยะ สามารถรองรับขยะ ส านกังานปลัด

สาธารณะในบริเวณชุมชนหมู่บา้น ไว้ส าหรับรองรับขยะมลูฝอย ขนาดความจุ 200 ลิตร จ านวน มเีพิ่มขึ้น เนื่องจากการทิ้งขยะ อบต.คูบวั

และสวนสาธารณะ  50 ใบ ไมเ่ปน็ที่เปน็ทาง

3 โครงการ อปท. และโรงเรียนในเขต เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม จัดอบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชน 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของจ านวน เกดิความตระหนกั ส านกังานปลัด

อบต. รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก การใช้ภาชนะที่เปน็พลาสติก นกัเรียน เยาวชน และผู้น าชุมชน ผู้เข้ารับการอบรม งดการใช้ภาชนะจาก อบต.คูบวั

และปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และโฟมใหล้ดนอ้ยลง ในเขต อบต. มคีวามเข้าใจ โฟมใส่อาหาร

4 ขอรับเงินอดุหนนุจัดซ้ือรถบรรทกุขยะ เพื่อใหม้รีถบรรทกุขยะมลูฝอย จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คัน  2,300,000 จ านวนยานพาหนะ ไมม่ขียะตกค้าง อบจ.ราชบรีุ

จ านวน  1  คัน  เพิ่มประสิทธิภาพ ที่มปีระสิทธิภาพในการเกบ็ขน ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ ปริมาตรกระบอก ที่ต้องใช้ในการ ไมม่โีรคที่เกดิจาก อบต.คูบวั

การเกบ็รวบรวมขยะมลูฝอย ขยะและจัดการส่ิงแวดล้อม สูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย ก าจัดขยะเพิ่มขึ้น แหล่งก าเนดิขยะ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั ทางกายภาพใหส้ะอาด (คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

ถูกสุขลักษณะมาตรฐาน

หน้าที่  73

5  พฒันาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ าบดัน้ าเสีย
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
การจัดการขยะมูลฝอยในต าบลคูบวั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและภาคเอกชนการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4.2 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงภมูทิศันภ์ายใน เพื่อปรับปรุงภมูทิศันภ์ายใน ปรับปรุงภมูทิศัน ์ภายในเขต 40,000 40,000 40,000 จ านวนหมู่บา้น ส่ิงแวดล้อมภายใน ส านกังานปลัด

เขตต าบลคูบวัใหส้วยงามนา่อยู่ ต าบลคูบวัใหส้วยงาม ต าบลคูบวั   จ านวน  15  หมู่บา้น ที่ได้รับการ ต าบลคูบวัสะอาด อบต.คูบวั

ปรับปรุงภมูทิศัน์ สวยงามนา่อยู่

ใหส้วยงามขึ้น

2 โครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อปลูกฝังใหป้ระชาชน ประชาชน เด็กนกัเรียน และเยาชน 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง ประชาชน ส านกังานปลัด

รักษพ์ทิกัษส่ิ์งแวดล้อม และร่วม มจีิตส านกึในการช่วยกนัรักษา ในต าบลคูบวั และเจ้าหนา้ที่รัฐ ที่ได้จัดท า ได้ตระหนกัถึงปญัหา อบต.คูบวั

รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ส่ิงแวดล้อมภายในต าบลคูบวั ในสังกดั ส่วนราชการ ในเขต อบต. กจิกรรม และช่วยกนัสร้าง

ด้วยการขับขี่รถจักรยาน และลดมลพษิทางอากาศ ได้เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  200  คน สมดุล ส่ิงแวดล้อม

ในทอ้งถิ่น

3 โครงการปลูกต้นไม ้ไมด้อกไมป้ระดับ เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียว ด าเนนิการภายในต าบลคูบวั 10,000 10,000 10,000 จ านวนคร้ังต่อปี สภาพแวดล้อม ส านกังานปลัด

และหญ้าแฝก ในเขต อบต.คูบวั และเพื่อการอนรัุกษ์ ในพื้นที่สองข้างทาง ใกล้แหล่งน้ า ที่มกีารด าเนนิ ภายในต าบล อบต.คูบวั

ทรัพยากรธรรมชาติและ พื้นที่สาธารณะในหมู่บา้น โครงการปลูก มคีวามสวยงาม

ส่ิงแวดล้อม 15  หมู่บา้น ต้นไม้ และอดุมสมบรูณ์

มากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและภาคเอกชนการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5  การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพษิต่างๆ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพษิ ต่างๆ

หน้าที่  74



แบบ ผ. 01

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนา

4.3 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกคลองซอย เพื่อก าจัดส่ิงกีดขวางทางน้ า คลองซอย (คลองไส้ไก่) 150,000 150,000 150,000 จ านวนคลอง แหล่งน้ าธรรมชาติ กองช่าง

(คลองไส้ไก)่ ภายในต าบลคูบัว และขุดลอกคลองที่ต้ืนเขิน ในต าบลคูบัว  กรณีเป็นโครงการพัฒนา ซอย (คลองไส้ไก่) ได้รับการดูแลรักษา อบต.คูบัว

ให้หมู่บ้านเสนอเสนอขอสอดคล้องกับ ที่ได้รับการ และมีการใช้
ความต้องการประชาชนในพื้นที่ ขุดลอกเพิ่มขึ้น ประโยชน์มากขึ้น

2 โครงการขุดลอกคลองก าจัดวัชพืช เพื่อก าจัดวัชพืชในคลองและ ขุดลอกคลอง ตะกอนและก าจัดวัชพืช 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนคลอง แหล่งน้ าธรรมชาติ กรมชลประทาน

และส่ิงปฏิกูลในคลองสาธารณะ ให้การระบายน้ าได้สะดวก ในคลองและคันคลองภายในต าบลคูบัว ที่ด าเนินการ ได้รับการดูแลรักษา อบจ.ราชบุรี

ภายในต าบลคูบัว  เพื่อป้องกันการเกิดน้ าท่วม ด้วยเคร่ืองจักร ตามแบบส ารวจพื้นที่ ขุดลอก และมีการใช้ อบต.คูบัว

และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอด ตามปริมาณงาน  และแบบแปลนที่ ประโยชน์มากขึ้น
แนวคลอง ระเบียบราชการก าหนด

เป้าหมาย ปี 2560  หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 6

และหมู่บ้านที่ประชาคมเสนอเพิ่ม

3 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าคลอง เพื่อเป็นแหล่งน้ าต้นทุนส าหรับ ๑) ขดุลอก ขนาดความกว้าง  3.00 - 4.00 เมตร 2,198,300 ความจุเก็บกักน้ า ความจุเก็บกักน้ า ส านักงาน

ระบายน้ าสาธารณะ  (คลองราชินี) อุปโภค บริโภค และเพื่อส่งเสริม ความยาว  850  เมตร  ความลึก  1.00 - 1.50  เมตร เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ทรัพยากรน้ า

หมู่ที่  6  ต าบลคูบัว การเกษตรครัวเรือน 2) อาคารทางน้ าเขา้ แบบท่อเหล่ียม  ขนาด  2 4,925  ลบ.ม. ภาค  7  ราชบุรี
อ าเภอเมืองราชบุรี (1.75X1.75 เมตร)   จ านวน  3  แหง่  ด าเนินโครงการ พื้นที่การเกษตร

ขุดลอกล าน้ า   ความกวา้ง    1.00 - 3.00    เมตร ได้รับประโยชน์
ความยาว   1,550   เมตร   ความลึก   1.00   เมตร จ านวน  106  ไร่
โครงการของรัฐ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

วา่ด้วยการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน  พ .ศ. 2548

หน้าที่  75

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและภาคเอกชนการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5  การบริหารจัดการและอนรัุกษฟ์ื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การบ ารุงรักษาแหล่งน้ าในต าบลคูบวั



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.1 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดัหาวัสดุ/พสัดุ เพื่อความสะดวกในการ จดัซ้ือใหท้ั้งองค์กรมลัีกษณะ 500,000 500,000 500,000 จดัซ้ือทั้งองค์กร มคีวามพร้อมในการ ส านกังานปลัด

ท างานของพนกังานและ เปน็วัสดุโดยสภาพไมค่งทน ท างานและการให้ กองคลัง
การใหบ้ริการประชาชน ถาวร หรือตามปกติมอีายุ บริการประชาชน กองชา่ง

การใช้งานไมย่นืยาว  เช่น กองการศึกษา
วัสดุส านกังาน รายละเอยีดตาม อบต.คูบวั
วัสดุงานบา้นงานครัว บนัทกึของ
วัสดุพาหนะ และขนส่ง ส่วนราชการ
วัสดุคอมพวิเตอร์ แต่ละส่วน
วัสดุเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน
วัสดุอื่นๆ  ฯลฯ

2 โครงการจดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 787,000 จ านวนพาหนะ การปฏบิติังานของ ส านกังานปลัด
แบบดับเบิ้ลแค็บ และภารกจิท่ีได้รับมอบหมาย แบบดับเบิ้ลแค๊บ จ านวน  1 ที่ใชอ้อกปฏบิติังาน บคุลากร อบต. อบต.คูบวั

คัน ขนาด  1 ตัน ขบัเคล่ือน ในหนา้ที่ มคีวามสะดวก
2  ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบ มสีมรรถนะพร้อม เพิ่มศักยภาพ
ไมต่่ ากว่า  2,400  ซีซี ใชง้านเหมาะสม ใหก้บัองค์กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาการบริหารจัดการและเสริมสร้างความมั่นคง

4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  

หนา้ท่ี  76

ด้านการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร
ส่งเสริมการปฏบิติังานของบคุลากรใหม้ีประสิทธภิาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 5

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่ 

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา

5.1 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจดัหาครุภณัฑ์ เพื่อความพร้อมในการท างาน จดัซ้ือครุภณัฑ์ท่ีมสีภาพคงทน 350,000 จดัซ้ือทั้งองค์กร เกดิความสะดวกในการ ส านกังานปลัด

ของพนกังานและการให้ ถาวร หรือปกติท่ีมอีายกุาร รายละเอยีดตาม ท างานและการให้ กองคลัง

บริการประชาชน ใช้งานยนืยาว ไมส้ิ่นเปลือง บนัทกึของ บริการประชาชน กองชา่ง

รายการครุภณัฑ์ส านกังาน ส่วนราชการ และสามารถ กองการศึกษา

1.  ตู้เกบ็เอกสาร แต่ละส่วน รองรับภารกจิ อบต.คูบวั

กองช่าง  1  ตู้ มากขึ้น

ส านกังานปลัด  1 ตู้

กองการศึกษา  1 ตู้

กองคลัง  1  ตู้

2. เกา้อี้ส านกังาน

กองคลัง   3  ตัว

ส านกังานปลัด  1 ตัว

กองการศึกษา  2 ตัว

กองช่าง  1 ตัว

3. เคร่ืองถา่ยเอกสาร

ส านกังานปลัด 1 เคร่ือง

หนา้ท่ี  77

4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว  

ด้านการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร

ส่งเสริมการปฏบิติังานของบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

พฒันาการบริหารจดัการและเสริมสร้างความมั่นคง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 5

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่ 

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา

5.1 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)

รายการครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

4. เคร่ืองคอมพวิเตอร์

ส านกังานปลัด  1 เคร่ือง

รายการครุภณัฑ์ส ารวจ

5.  กล้องวัดมมุ  

ชนิดอา่นค่ามมุได้ละเอยีด  5  ฟิลิปดา 

(ระบบอตัโนมติั)

กองช่าง  1  ชุด

รายการครุภณัฑ์กอ่สร้าง

6.  เคร่ืองตบดิน

กองช่าง  1  เคร่ือง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ท่ี  78

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

พฒันาการบริหารจดัการและเสริมสร้างความมั่นคง

4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว  

ด้านการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร

ส่งเสริมการปฏบิติังานของบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพ



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.1 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ เพื่อใหเ้กดิความคล่องตัวในการ จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ 52,500 จ านวนพาหนะ การปฏบิติังานของ กองชา่ง

ขนาด  110  ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา ออกส ารวจ ตรวจงาน และขนส่ง ขนาด 110 ซีซี  ปริมาตร ที่ใชอ้อกปฏบิติังาน บคุลากร อบต.มคีวาม อบต.คูบวั

พร้อมติดต้ังชุดพว่งขา้งรถจกัรยานยนต์ วัสดุกอ่สร้าง กระบอกสูบ 100 ซีซี พร้อม ในหนา้ที่ สะดวกและสามารถ

1 ชุด ติดต้ังพว่งขา้ง  จ านวน 1  ชุด มสีมรรถนะพร้อม รองรับภารกจิการท า

ใชง้านเหมาะสม กจิกรรมต่างๆ มากขึ้น

5 โครงการขยาย/ต่อเติม/ซ่อมแซม/ เพื่ออ านวยความสะดวก ด าเนนิการขยายต่อเติม/ 500,000 จ านวนคร้ังที่ได้ พนกังาน และ ส านกังานปลัด

ตกแต่ง/ปา้ย บอร์ด /กั้นผนงัหอ้ง ประชาชนในการติดต่อราชการ ซ่อมแซม/ตกแต่ง/ปา้ยบอร์ด/ ขยายต่อเติม ประชาชนผู้มารับ อบต.คูบวั

ภายในท่ีท าการ อบต.คูบวั และใหภ้ายในส านกังานมคีวาม กั้นผนงัหอ้ง ภายใน ซ่อมแซม บริการเกดิความ

เปน็ระเบยีบเรียบร้อยและ ท่ีท าการ อบต.คูบวั ตกแต่ง ที่ท าการ สะดวกในการให้

เกดิประโยชนใ์ช้สอยมากท่ีสุด อบต. บริการและรับบริการ

6 โครงการขยาย/ต่อเติม/ซ่อมแซม/ เพื่ออ านวยความสะดวก ด าเนนิการขยายต่อเติม/ 100,000 จ านวนคร้ังที่ได้ บริเวณศูนยเ์ด็กเล็ก กองการศึกษา

ตกแต่ง/ปา้ย บอร์ด /กั้นผนงัหอ้ง ประชาชนในการติดต่อราชการ ซ่อมแซม/ตกแต่ง/ปา้ยบอร์ด/ ขยายต่อเติม มสีภาพแวดล้อม อบต.คูบวั

ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.คูบวั และให้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กั้นผนงัหอ้ง ภายใน ซ่อมแซม ภายในที่เหมาะสม

มคีวามเปน็ระเบยีบเรียบร้อย ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.คูบวั ตกแต่ง ศูนยพ์ฒันา เกดิผลดีต่อการจดัการ

และเกดิประโยชนใ์ช้สอย เด็กเล็ก อบต. เรียนการสอนตอเนื่อง

มากท่ีสุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาการบริหารจัดการและเสริมสร้างความมั่นคง

หนา้ท่ี  79

4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
ด้านการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร
ส่งเสริมการปฏบิติังานของบคุลากรใหม้ีประสิทธภิาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.1 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการเคร่ืองรับสัญญาณเสียงไร้สาย เพื่อทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ เคร่ืองรับสัญญาณเสียงไร้สาย 150,000 จ านวนจุดท่ีเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชน ส านักงานปลัด

ของ อบต. คูบวั และติดต้ังเพิ่มครอบคลุมให้กว้างขึน้ พร้อมอุปกรณ์ท่ีท าการติดต้ัง และซ่อมบ ารุงการ ได้รับข้อมูลข่าวสารของ อบต.คูบัว
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ กระจายเสียงในต าบล ทางราชการอย่างท่ัวถึง
ของราชการอย่างท่ัวถึง และติดต้ังเพิ่มครอบคลุมให้กว้างขึน้

8 โครงการปรับปรุง /ติดต้ัง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ด าเนินการ จ านวน  4 หมู่บ้าน 250,000 จ านวนเสียงตามสาย ประชาชนได้รับฟัง ส านักงานปลัด
เสียงตามสาย /หอกระจายขา่ว ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล หมู่ท่ี 6   ติดต้ังล าโพงหอกระจาย หอกระจายข่าว ข้อมูลข่าวสาร อบต.คูบัว
ประจ าหมู่บา้น อย่างท่ัวถึง ข่าวพร้อมสาย ภายในหมู่บ้าน ท่ีได้รับการติดต้ัง ได้อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 9  ติดต้ังล าโพงหอกระจาย และซ่อมบ ารุง
ข่าวพร้อมสาย ภายในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี  10 (เพิ่ม) บริเวณศาลาทาง
บ้านยายองค์ ซอย  4 
หมู่ท่ี 11  ติดต้ังล าโพงหอกระจาย
ข่าวพร้อมสาย ภายในหมู่บ้าน

9 โครงการปรับปรุงและพฒันา เพื่อใหม้หีอ้งประชุมท่ีเหมาะแก่ ด าเนนิการปรับปรุง 100,000 จ านวนคร้ังต่อปี สถานที่หอ้งประชมุ ส านกังานปลัด
หอ้งประชุม อบต.คูบวั การจดัประชุมราชการ และ หอ้งประชุมส่วนกลาง ที่มกีารปรับปรุง มคีวามสวยงาม อบต.คูบวั

การอบรมสัมมนา อ านวยความ อบต.คูบวั หอ้งประชมุ มคีวามเปน็ระเบยีบ
สะดวกใหแ้กผู้่เขา้ใช้หอ้งประชุม เรียบร้อย
ได้เปน็อยา่งดี

หนา้ท่ี  80

พฒันาการบริหารจัดการและเสริมสร้างความมั่นคง
4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  

ด้านการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร
ส่งเสริมการปฏบิติังานของบคุลากรใหม้ีประสิทธภิาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.1 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้บั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการจดัซ้ือระบบเคร่ืองเสียง เพื่อใช้ประชุมในกจิกรรมต่าง ๆ เคร่ืองควบคุมและจา่ยไฟชดุไมโครโฟน 99,000 จ านวนชุดเคร่ืองเสียง สามารรถเพิ่มประสิทธิภาพ ส านักงานปลัด
หอ้งประชุมพร้อมติดต้ัง ของ อบต.คูบัว พร้อมเคร่ืองเล่นและบันทึกเสียง ท่ีได้รับการติดต้ัง การจัดประชุม และ อบต.คูบัว

พร้อมอุปกรณ์ครบชุดไมโครโฟน กิจกรรมต่างๆ ของ อบต.

๑. ชุดประธาน

2. ชุดผู้เข้าร่วมประชุม

จ านวน  20  ตัว  ติดต้ังท่ี

ห้องประชุม อบต.คูบัว

11 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ เพือ่ใหส้ภาพแวดล้อมภายใน ด าเนินการปรับปรุงสภาพ 10,000 จ านวนคร้ังต่อปี ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.คูบัว และภายนอกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก แวดล้อมทางภมูิทัศน์ ทีม่ีการปรับ มีความสวยงาม อบต.คูบัว

ดี และเหมาะสม และช่วยสร้าง บริเวณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ภมูิทัศ์ทีท่ าการ มีความเป็นระเบียบ

บรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการจดัการ อบต.คูบัว อบต. กอ่ใหเ้กดิประโยชน์

เรียนการสอนตรงตามมาตรฐาน ต่อผู้เรียน

12 โครงการบ ารุงรักษา/ปรับปรุง เพือ่บ ารุงรักษาหรือปรับปรุง ด าเนินการบ ารุงรักษา และ 200,000 200,000 200,000 จ านวนทรัพยสิ์น การท างานและการ ส านักงานปลัด

ซ่อมแซมทรัพยสิ์น ต่างๆ ซ่อมแซมใหท้รัพยสิ์นต่างๆ ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพยสิ์น ทีม่ีการบ ารุงรักษา ใหบ้ริการประชาชน กองคลัง

ของ อบต.คูบัว ใหอ้ยูใ่นสภาพใช้งานได้อยูเ่สมอ ต่างๆ ของ อบต.คูบัว หรือซ่อมแซม มีประสิทธภิาพ กองช่าง

และประสิทธผิล กองการศึกษา

มากขึน้ อบต.คูบัว

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

พฒันาการบริหารจัดการและเสริมสร้างความมั่นคง
4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  

ด้านการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร
ส่งเสริมการปฏบิติังานของบคุลากรใหม้ีประสิทธภิาพ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หนา้ท่ี  81



แบบ ผ. 01

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 5

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่ 

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา

5.1 แนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการจัดซ้ือรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินท่ีต้องการ จัดซ้ือรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 2,500,000 จ านวนเคร่ืองมือ การปฏิบัติงานของ อบจ.ราชบุรี

เพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมไฟฟ้า ใช้รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า และ 6  ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล  4  สูบ เคร่ืองใช้ท่ีมีสมรรถนะ เจ้าหน้าท่ีมีความ อบต.คูบัว

อบต.คูบัว เพื่อรองรับงานช้ันสูง  ท่ีมี แรงม้าไม่น้อยกว่า  150  แรงม้า สูงในการท างาน สะดวก

ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า พร้อมติดต้ังกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เพิ่มศักยภาพ

12 เมตร ได้ทันต่อความ ยกได้สูงไม่น้อยกว่า  12  เมตร ให้กับองค์กร

ต้องการของประชาชน จ านวน  1  คัน

14 โครงการอินเทอร์เน็ต Internet เพื่ออ านวยความสะดวกในการ ระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถ 10,000 ศูนย์พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการ กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท างานของครูผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน เด็กเล็ก จ านวน ปฏิบัติงานผ่านระบบ อบต.คูบัว

และการใช้งานระบบเครือข่าย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตภายใน 1  ศูนย์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

สารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน มีอินเตอร์เน็ต สารสนเทศทางการศึกษา

ในการรับ-ส่ง และสืบค้น ข้อมูล แคทราย  สังกัด อบต.คูบัว ใช้งาน ท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย  1  แห่ง ได้อย่างเป็นระบบ

15 โครงการจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ เพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พร้อม เล่ือยโซ่ยนต์ก าลังเคร่ืองจักรกล 70,000 จ านวนเคร่ืองมือ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ส านักงานปลัด

ด าเนินกิจกรรมตัดแต่งกิ่งต้นไม้  3  แรงม้า  ปริมาตรกระบอกสูบ เคร่ืองใช้ในการ ปฏิบัติงาน สามารถบริการ กองช่าง

ในท่ีสาธารณะ และในการช่วยเหลือ 50  ซีซี  แผ่นบังคับโซ่ความยาว ในการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รวดเร็ว อบต.คูบัว

ผู้ประสบภัย กรณีต้นไม้ใหญ่หักโค่น 12  นิ้ว  เคร่ืองยนต์เบนซิน ท่ีทันสมัย ทันสถานการณ์

ในช่วงมรสุม  ภัยพิบัติ จ านวน    2   เคร่ือง

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

พฒันาการบริหารจดัการและเสริมสร้างความมั่นคง

4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว  

ด้านการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร

ส่งเสริมการปฏบิติังานของบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

หนา้ท่ี  82

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.2 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จดัท าแผนท่ีภาษ ี 300,000 300,000 300,000 อตัราค่าภาษี การจดัเกบ็ภาษี กองคลัง

ในการจดัเกบ็ภาษี จ านวน 1 คร้ัง ต่อปี ที่จดัเกบ็ได้เพิ่มขึ้น มปีระสิทธิภาพ อบต.คูบวั

มากยิ่งขึ้น

2 โครงการพฒันาระบบเว็บไซด์ และ เพือ่ใหก้ารท างานมีประสิทธภิาพ พฒันาเว็บไซด์และเทคโนโลยี 15,000 15,000 15,000 จ านวนคร้ังที่ได้ การท างานของ อบต. ส านกังานปลัด

เทคโนโลยสีารสนเทศ และมกีารบริการประชาชน สารสนเทศ อบต.คูบวั พฒันาระบบเว็บไซด์ มปีระสิทธิภาพ อบต.คูบวั

ท่ีสะดวก รวดเร็ว จ านวน  1  คร้ังต่อปี และเทคโนโลยี และสะดวกรวดเร็ว

3 โครงการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ เพื่อประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชน ด าเนนิการจ านวน 1 คร้ังต่อปี 50,000 50,000 50,000 จ านวนส่ือ ประชาชนได้รับรู้ ส านกังานปลัด

ปา้ยไวนลิ/วารสาร/แผ่นพบั เพื่อ ได้รับรู้ขอ้มลูขา่วสารและผลงาน ประชาชนสัมพนัธ์ ขอ้มลูขา่วสาร อบต.คูบวั

รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปี ของ อบต. ท่ีได้ด าเนนิการใน ที่ อบต.จดัท าขึ้น ของ อบต.เพิ่มขึ้น

ของ อบต.คูบวั รอบปท่ีีผ่านมา

ส่งเสริมการบริหารงานองค์กรใหม้ีประสิทธภิาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ท่ี  83

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาการบริหารจัดการและเสริมสร้างความมั่นคง

4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  
ด้านการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.2 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการสนบัสนนุศูนยป์ระสาน เพื่อสนบัสนนุศูนยป์ระสาน ด าเนนิการสนบัสนนุ 17,000 17,000 17,000 จ านวนคร้ัง เพิ่มประสิทธิภาพ อปท.ในเขต

งานการด าเนนิงานตามอ านาจ งานการด าเนนิงานตาม งบประมาณ ให ้อปท. ที่ใหก้ารสนบัสนนุฯ การท างานของ อ าเภอเมอืง

หนา้ท่ีของ อปท. อ าเภอเมอืงราชบรีุ อ านาจหนา้ท่ีของ อปท. ท่ีเปน็เจา้ภาพศูนยป์ระสานงาน ศูนยป์ระสานงาน ราชบรีุ

อ าเภอเมอืงราชบรีุ จ านวน  1  คร้ังต่อปี การด าเนนิงาน

ตามอ านาจหนา้ที่

5 โครงการส ารวจความพงึพอใจ เพื่อใหอ้งค์กร/สถาบนัศึกษา ด าเนนิการประเมนิ 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชน ได้ผลจากการส ารวจ ส านกังานปลัด

ของประชาชนในการด าเนนิงาน ท่ีเปน็กลางด าเนนิการส ารวจ ปลีะ  1  คร้ัง ที่พงึพอใจใน มาปรับปรุงแกไ้ข อบต.คูบวั

และการใหบ้ริการของ อบต.คูบวั ประเมนิความพงึพอใจของ การด าเนนิงาน การด าเนนิงาน

ผู้ใช้บริการในการใช้บริการ และการใหบ้ริการ ของ อบต.คูบวั

จาก อบต.คูบวั น าขอ้มลูไปใช้ ของ อบต. ใหม้ปีระสิทธิภาพ

ในการปรับปรุงการท างาน เพิ่มขึ้น มากยิ่งขึ้น

6 โครงการศึกษาประสิทธิผลของ เพื่อใหอ้งค์กร/สถาบนัศึกษา ด าเนนิการศึกษาวิจยัด้วยวิธี 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังต่อปี ได้ผลจากการศึกษา ส านกังานปลัด

การน าแผนพฒันาสามป ีไปปฏบิติั ท่ีเป็นกลางด าเนินการศึกษาวจิยั เชิงคุณภาพ และความคุ้มค่า ที่มกีารติดตาม รายงานใหผู้้ทีเ่กีย่วขอ้ง อบต.คูบวั

กรณี การติดตามและประเมนิผล ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ถงึประสิทธผิล ปลีะ  1  คร้ัง ประเมนิผล และประชาชนได้ทราบ

แผนพฒันา ในปท่ีีผ่านมา ของแผนพฒันา อบต.คูบวั แผนพฒันา อบต.

4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
ด้านการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร
ส่งเสริมการบริหารงานองค์กรใหม้ีประสิทธภิาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาการบริหารจัดการและเสริมสร้างความมั่นคง

หนา้ท่ี  84



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.2 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ เพื่อการจดัการ/สนบัสนนุ การเลือกต้ังท่ัวไป 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีความรู้ กกต.จ.ราชบรีุ

ประชาธิปไตยในการเลือกต้ัง การเลือกต้ังเปน็ไปด้วยความ หรือการเลือกต้ังของท้องถิ่น ที่มกีารด าเนนิการ เกี่ยวกับการเลือกต้ัง ส านกังานปลัด

เรียบร้อย กระบวนการรณรงค์เสริมสร้าง จดัการ/สนบัสนนุ ส่งผลให้การเลือกต้ัง อบต.คูบวั

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกต้ัง การเลือกต้ัง ทุกระดับเป็นไปด้วย

ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเมือง ความเรียบร้อย

การเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ตามก าหนดระยะเวลา

และเกิดความบริสุทธิ์

ยุติธรรม

8 โครงการเลือกต้ัง หรือ เพื่อสรรหาผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนนิการเลือกต้ัง 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของการ มีผู้บริหารท้องถิ่น ส านกังานปลัด

เลือกต้ังซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อสรรหาผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนนิการเลือกต้ัง และสมาชิกสภา อบต.คูบวั

และสมาชิกสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ในแต่ละปี ท้องถิ่นท าหน้าท่ีแทน

ประชาชนมีความรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาการบริหารจัดการและเสริมสร้างความมั่นคง

หนา้ท่ี  85

4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
ด้านการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร
ส่งเสริมการบริหารงานองค์กรใหม้ีประสิทธภิาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.2 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุให้ จดัประชุมเชิงปฏบิติัการ 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เขา้ร่ววม ทกุหมู่บา้นมแีผนพฒันา ส านกังานปลัด

จดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน ประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน จ านวน  15  หมู่บา้น ประชมุตามความ ชมุชนที่มปีระสิทธิภาพ อบต.คูบวั

ได้มส่ีวนร่วมในกระบวนการ เหมาะสมของ และ อบต.ได้น า

จดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน สภาพพื้นที่แต่ละ มาบรูณาการจดัท า

ด้วยตนเอง และเพื่อใหแ้ผน หมู่บา้น แต่ต้อง และประสานแผนพฒันา

พฒันาสามปขีอง อบต. ไมน่อ้ยกว่า  20 ได้เปน็ไปตาม

สามารถแกไ้ขปญัหาได้ตรง ของครัวเรือน ความต้องการของ

กบัความต้องการของประชาชน ในหมู่บา้น/ชมุชน ประชาชน

มากท่ีสุด

หนา้ท่ี  86

พฒันาการบริหารจัดการและเสริมสร้างความมั่นคง
4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  

ด้านการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร
ส่งเสริมการบริหารงานองค์กรใหม้ีประสิทธภิาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.2 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการส่งเสริมกจิกรรม    เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และ สนับสนุนการจัดกิจกรรม 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ังต่อปทีี่ ประชาชน ส านกังานปลัด

งานพธิี และงานรัฐพธิี เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในท้องถิ่น งานพิธี และงานรัฐพิธี ท่ีรัฐบาล ได้ด าเนนิกจิกรรม เจา้หนา้ที่ของรัฐ อบต.คูบวั

ได้แสดงออกและเห็นความส าคัญ หรือ จังหวัด หรือหน่วยงาน เหน็ความส าคัญ

กิจกรรมวันส าคัญของทาง อื่นๆ ก าหนดจัดขึ้น  เช่น ของวันส าคัญต่างๆ

ราชการ  ได้จัดและด าเนินงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา และเขา้ร่วมกจิกรรม

พิธีต่างๆ ท้ังงานพิธี  และรัฐพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , วันส าคัญ

และพิธีของส่วนราชการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ ตามประกาศ

เพื่อเห็นความส าคัญของการ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ของทางราชการ

เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ และวันส าคัญต่างๆ ท่ีรัฐบาล ทกุคร้ัง

ตามประกาศของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐจัดขึ้น

วันส าคัญตามประกาศราชการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ท่ี  87

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาการบริหารจัดการและเสริมสร้างความมั่นคง

4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
ด้านการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร
ส่งเสริมการบริหารงานองค์กรใหม้ีประสิทธภิาพ



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.3 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมใหค้วามรู้ในเร่ือง เพื่อใหข้า้ราชการ  ลูกจา้ง ด าเนนิการอยา่งนอ้ย 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังต่อปี ขา้ราชการ ลูกจา้ง ส านกังานปลัด

เกี่ยวกบัอ านาจหนา้ท่ี ของ อบต. และ พนกังานจา้ง มคีวามรู้ ปลีะ 1 คร้ัง ที่มกีารด าเนนิโครงการ และพนกังานจา้ง อบต.คูบวั
และในการปฏบิติังานแกข่า้ราชการ ความเขา้ใจ เร่ืองอ านาจหนา้ท่ี เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง ของ อบต. และระเบยีบขอ้ ในหนา้ที่ของ อปท.
อบต.คูบวั กฎหมาย เพื่อพฒันางานใน และการปฏบิติัราชการ

หนา้ท่ีอยา่งต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ได้เปน็อยา่งดี

2 โครงการอบรมส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ เพื่ออบรมใหค้วามรู้แกพ่นกังาน ด าเนนิการจดักจิกรรมอบรม 20,000 20,000 20,000 จ านวนกจิกรรม บคุลากรมคีวามรู้ ส านกังานปลัด

พนกังานส่วนท้องถิ่น  ลูกจา้ง ส่วนท้องถิ่น ลูกจา้งท่ีมหีนา้ท่ี ถา่ยทอดวิชาการและ ที่ได้จดัอบรม ความเขา้ใจ ส่งผล กองคลัง

ท่ีมหีนา้ท่ีรับผิดชอบและส่วนงานต่างๆ รับผิดชอบ และส่วนอื่นๆ ประสบการณ์ตรง ต่อการปฏบิติังานได้ อบต.คูบวั

ท่ีเกี่ยวขอ้งใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจ ท่ีเกี่ยวขอ้งใหม้คีวามรู้ความ อยา่งนอ้ยปลีะ  1  เร่ือง อยา่งมปีระสิทธิภาพ

เกี่ยวกับเร่ืองงานในหน้าท่ี  เช่น งานระบบ ความเขา้ใจถงึแนวทางปฏบิติั และประสิทธิผล

บัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. E-LAAS ท่ีถกูต้องและสามารถน าไป

เทคนิคความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ ปฏบิติัได้จริง

และกระบวนการท าโครงการ แบบ PDCA

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมชิอบในองค์กรภาครัฐ

4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
ด้านการบริหารจัดการองค์กรและพฒันาศักยภาพบคุลากร
ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพบคุลากรในองค์กร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ท่ี  88

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาการบริหารจัดการและเสริมสร้างความมั่นคง



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.3 แนวทางการพัฒนา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการจดัฝึกอบรมสัมมนาพฒันา เพื่อพฒันาคุณภาพและ คณะผู้บริหาร อบต. 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ังต่อปี การบริหารจดัการ ส านกังานปลัด

ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น สมรรถนะการปฏบิติังาน สมาชิกสภา อบต. ที่มกีารด าเนนิโครงการ ของ อบต. เปน็ไป อบต.คูบวั

ขา้ราชการ พนกังานส่วนต าบล ของ อบต.คูบวั ภายใต้หลัก พนกังานส่วนต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง ธรรมาภบิาล ลูกจา้งประจ า ได้รับความไว้วางใจ

ของ อบต.คูบวั ใหม้คุีณภาพสูง พนกังานจา้ง จากประชาชน

มคุีณธรรม จริยธรรม และ จ านวน  50  คน ซ่ึงชว่ยใหก้ารท างาน

มคีวามรับผิดชอบ ได้รับการฝึกอบรมสัมมนาและ มคีวามคล่องตัวและ

ศึกษาดูงาน อปท. ตัวอยา่งท่ี ง่ายมากขึ้น

เปน็ต้นแบบ The Best Practice

อนัจะน าผลท่ีได้จากการฝึก

อบรมสัมมนามาปรับใช้เปน็

แนวทางในการปฏบิติังาน   

เพื่อพฒันาระบบบริหาร

จดัการท่ีดีขององค์กร

GOOD GOVERNANCE

หนา้ท่ี  89

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
พฒันาการบริหารจัดการและเสริมสร้างความมั่นคง

4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
ด้านการบริหารจัดการองค์กรและพฒันาศักยภาพบคุลากร
ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพบคุลากรในองค์กร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

ล าดับ โครงการ ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม หน่วยงานรับผิดชอบ

1 วางทอ่ระบายน้้าพร้อมขยายผิวจราจรถนนลาดยาง  1,995,000 1,995,000 อบจ.ราชบรีุ
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต  หมู่ที่  11 ฟากหว้ย บา้นโพธิ ์ กองช่าง
ถึงหมู่ที่ 15  บา้นไร่โรงเจ   ต้าบลคูบวั อบต.คูบวั
อ้าเภอเมอืงราชบรีุ   จังหวัดราชบรีุ

2 ขอรับเงินอดุหนนุจัดซ้ือรถบรรทกุขยะ จ้านวน 1 คัน 2,300,000 2,300,000 อบจ.ราชบรีุ
เพิ่มประสิทธิภาพการเกบ็รวบรวมขยะมลูฝอย ส้านกังานปลัด
องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบวั  อ้าเภอเมอืงราชบรีุ อบต.คูบวั

4,295,000 4,295,000รวมทัง้สิ้นจ านวน   2  โครงการ
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บญัชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1,๕

งบประมาณ



แบบ ผ. 03

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภค  และสาธารณปูการ

     แนวทางการพฒันา

     1.1 พฒันาระบบคมนาคม 20 17,226,500 14 7,636,500 6 1,572,500 40 26,435,500

     1.2 พฒันาระบบระบายน้ า 7 2,865,000 10 2,693,800 4 1,014,000 21 6,572,800

     1.3 พฒันาระบบประปา  แหล่งน้ าบริโภค 8 3,895,000 2 1,700,000 2 273,500 12 5,868,500

     1.4 พฒันาระบบไฟฟา้สาธารณะ และไฟฟา้ส่องสวา่ง 5 730,000 2 130,000 3 430,000 10 1,290,000

     1.5 พฒันาส่ิงก่อสร้างชุมชน 2 130,000 2 60,000 1 10,000           5 200,000

รวม 42 24,846,500 30 12,220,300 16 3,300,000 88 40,366,800
2) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม
     แนวทางการพฒันา

     2.1 ส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 7 14,746,000 7 14,746,000 7 14,746,000 21 44,238,000

     2.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 10 925,000 11 965,000 10 925,000 31 2,815,000

     2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 7 1,010,000 7 1,010,000 7 1,010,000 21 3,030,000

     2.4 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และ 11 4,235,000 8 8,700,000 8 1,840,000 27 14,775,000

           ความปลอดภยัในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน

รวม 35 20,916,000 33 25,421,000 32 18,521,000 100 64,858,000

ป ี2562 รวม 3 ปี
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บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

ยทุธศาสตร์
ป ี2560 ป ี2561



แบบ ผ. 03

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และกีฬา
     แนวทางการพฒันา

      3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทกุระดับ 12 4,220,000 12 4,220,000 12 4,220,000 36 12,660,000
      3.2 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน 4 215,000 4 215,000 4 215,000 12 645,000
      3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น 7 515,000 7 515,000 7 515,000 21 1,545,000
      3.4 ส่งเสริมการกฬีา และนนัทนาการ 4 550,000 4 450,000 4 350,000 12 1,350,000

รวม 27 5,500,000 27 5,400,000 27 5,300,000 81 16,200,000
4)  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     แนวทางการพฒันา

     4.1 การจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบลคูบวั 4 3,260,000 3 960,000 3 960,000 10 5,180,000

     4.2 การจัดการส่ิงแวดล้อม และมลพษิต่างๆ 3 80,000 3 80,000 3 80,000 9 240,000

     4.3 การบ ารุงรักษาแหล่งน้ าในต าบลคูบวั 3 3,848,300 2 1,650,000 2 1,650,000 7 7,148,300

รวม 10 7,188,300 8 2,690,000 8 2,690,000 26 12,568,300

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

ยทุธศาสตร์
ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม 3 ปี
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แบบ ผ. 03

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๕)  การพัฒนาดา้นการบรหิารงานและการปฏบิตังิานของบคุลากรในองค์กร

     แนวทางการพฒันา

     5.1 ส่งเสริมการปฏบิติังานของบคุลากรใหม้ีประสิทธภิาพ 14 3,178,500 3 3,200,000 2 700,000 19 7,078,500
     5.2 ส่งเสริมการบริหารงานองค์กรใหม้ีประสิทธภิาพ 10 1,372,000 10 1,372,000 10 1,372,000 30 4,116,000
     5.3 ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพบคุลากรในองค์กร 3 250,000 3 250,000 3 250,000 9 750,000

รวม 27 4,800,500 16 4,822,000 15 2,322,000 58 11,944,500

รวมทัง้สิ้น 141 63,251,300 114 50,553,300 98 32,133,000 353 145,937,600
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บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562)

ยทุธศาสตร์
ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม 3 ปี



 
ส่วนที่  4 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

    

     การติดตามและประเมินผลโครงการ  มีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
  4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  4.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

  ให้น าองค์ประกอบและวิธีการต่างๆ ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ในบทที่ 5 
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาปรับใช้กับส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล โครงการตาม
แผนพัฒนาสามปี รวมถึงการประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) และการประเมินผลกระทบ 
( Impact Evaluation)ใช้เป็นแนวทางการพิจา รณากา รติดตา มและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่ น         
ติดตามและประเมินผลโครงการ ส าหรับแผนพัฒนาสามปี เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
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4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
       1)  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ดังนี้ 

1. ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 29 

2. ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame)  ความสอดคล้อง (Relevance)  
ความเพียงพอ (Adequacy) ความก้าวหน้า (Progress)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(Process Evaluation) เป็นต้น 

3. ก าหนด แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็น 
ที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้าน /ชุมชน ต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ 
และจังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บ้าน /ชุมชน /ต าบล /องค์กร /หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน
กับสิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

        2)  รูปแบบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
เพ่ือให้การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29  แห่งระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
กระทรวงมหาดไทยจึงก าหนดรูปแบบที่ใช้สาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการติดตาม 
และประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสามปี โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล 
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรากฏในบทที่ 5   ในแผนพัฒนาสามปี ปรากฏในส่วนที่ 4 

กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ใช้กรอบเดียวกัน 
ในการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถก าหนดกรอบอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้  
ซ่ึงมีความสอดคล้องกับมิติ หรือบริบทของพ้ืนที่  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 
บทท่ี 5  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและ 
      ประเมินผล 
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ 
     ประเมินผล 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและ 
      ประเมินผล 
4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
4.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ 
     ประเมินผล 
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2.  แบบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2.1  แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ 
ติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์ /แผนงาน ซ่ึงตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
จะเป็นการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยน า เข้า  (Inputs) กระบวนการ  (Processes) ผลผลิต (Outputs) 
และผลกระทบ (Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการท างานต่อไป เง่ือนไขส าคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Key Stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจน
การใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 

2.2  แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ ScorecardModel  
ของ Kaplan & Norton เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า  การท าความเข้าใจองค์กร  ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นใน
องค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น  ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัด
ประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวม
ขององค์กรหรือระบบต่างๆขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและ
ประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้ นในองค์กร  ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น
องค์ประกอบย่อยๆ  เช่น  ด้านการเงิน  ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ  ด้านกระบวนการภายในองค์กรและ       
ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา  เชื่อมต่อและ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้การนาตัวแบบ  Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้น
ความส าคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

2.3  แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)  เป็นตัวแบบที่สอดคล้อง 
กับการท าแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่า
แผนกับการปฏิบัติที่ เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง (Intermediate Result; Irs) 
ต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การก าหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้     
ท าให้สามารถนาไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
และประเมินผลได้อีกด้วย 

2.4  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model ถือเป็น 
ตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผลซ่ึงตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความ
สอดคล้องระหว่างปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน  กิจกรรม โครงการ
นั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ  ทั้งในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัว
แบบเชิงเหตุผลจะเก่ียวข้องกับการประเมินถึงบริบท  (Context) การด า เนินการ  (Implementation) และ
ผลท่ีเกิดขึ้น (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลท่ีเกิดขึ้นและผลกระทบ 

2.5  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System   
(PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึง 
กับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กร
เพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนา ซ่ึงระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน
อันน าไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป 
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2.6  แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือ 

Problem-Solving Method  การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหา หรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น  ถือเป็น
วิธีการประเมินที่ส าคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การนาความรู้ที่ มีอยู่กลับมาใช้  
(Reusable Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกัน ถือเป็นการทดสอบความรู้ที่ มีอยู่ว่า เหมาะสม
หรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซ่ึงในทางภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหา
ความรู้ที่ค่อนข้างท้าทายเพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การน า วิธีการ
แก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผน  จึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและ
รูปแบบของเนื้อหางานเก่ียวกับการวิพากษ์แผน ซ่ึงจะใส่หรือน าเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ 

2.7  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  การประเมินโดย 
วิธีการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) เป็นวิธีการประเมินที่ให้ความส าคัญกับการกระท า ทั้งในรูป
ของการกระท าหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรม โครงการหรือแผนงานนั้นๆ โดยมุ่งสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ทั้งยังให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้ร่วม
ติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่การ
เรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและก า หนดแผนงานของ
โครงการ  ตลอดจนรูปแบบการดาเนินการโดยเริ่มต้ังแต่การก า หนดประเด็นปัญหา  การวางแผน            
การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพ่ือการถ่ายทอดความรู้
ต่อไป นอกจากนี้ ผลท่ีได้ทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายอีกด้วย 

2.8  แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact Evaluation)  การประเมินผลกระทบเป็นการ 
พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทั้งผลในด้านบวก  - ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ ต้ังใจในระดับ
ต่างๆ อันเกิดจากการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนดไว้การประเมินผลกระทบจะช่วย
ให้ทราบว่าผลการด าเนินอย่างกว้างขวาง เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ฝ่าย โดยการ
ประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น  (Outcomes) และผลกระทบ ต่างๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพลอย่างไรทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้
ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้ก าหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย  ระงับ 
เพ่ิมเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร  และนอกจากนี้ การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

2.9  แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) ตัวแบบประเมินความเสี่ยงเป็น 
เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ  โดยตัวแบบ
ดังกล่าวจะแสดงในรูปของตารางโดยที่ในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง  และแนวต้ังจะแสดง
ความถี่ที่เกิดขึ้น เพ่ือที่จะก าหนดอัตราส าหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่ มีผลต่อความปลอดภัยโดย
ส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการ ประเมิน
อัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ 

2.10  แบบการประเมินตนเอง  (Self-assessment Model)  ตัวแบบในการประเมินตนเอง 
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการก าหนดว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการ 
ปรับปรุงหรือพัฒนา ซ่ึงประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีขั้นตอนในการด าเนินการ  ดังนี้ 
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1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร 
2) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย  
3) ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง  
4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ 
5) ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการและ 
6) ด าเนินการ 

2.11  แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ 
ตามข้อ  2.1-2.10 หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

3)  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
      เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้ 

คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด า เนินการ       
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

     การติตามและประเมินผล โครงการ สาหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของ 
ยุทธศาสตร์และโครงการ   ประกอบด้วย 
1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
3.  การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
4.  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10  คะแนน 
5.  โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5  คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5  คะแนน 
(3) จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 3  คะแนน 
(4) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 5  คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี)  3  คะแนน 
(6) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4  คะแนน 
(7) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 
(8) มีงบประมาณที่ผ่านมา  3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  3  คะแนน 
(9) โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี  ทุกโครงการ  5  คะแนน 
(10) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
(11) ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  4  คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ 5  คะแนน 
(13) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5  คะแนน 
(14) หน่วยงานรับผิดชอบสอบคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04  3  คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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4.2  ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบที่ส าคัญ  3 ประการ  คือ 
       1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งต้ัง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  
       2. เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนด
ขึ้นซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ความจ าเป็นส าคัญในการน ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผน ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์  แบบทดสอบ  แบบวัดความรู้  แบบบันทึกข้อมูล  แบบวัดความรู้  แบบบันทึกการสังเกต  
แบบตรวจสอบ  บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  
        3. กรรมวิธี  อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ ซ่ึงเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ  เช่น  ถนน  แม่น้ า ล าคลอง 
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ต้ังไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้น 
เป็นอย่างไร เป็นต้น ซ่ึงการก าหนดวิธีการเช่นนี้ ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล   (Data analysis)          
ด้วยการน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการก าหนดองค์กรที่
รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการ
ติดตาม และประเมินผล ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
                        (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก                 จ านวนสามคน 
                        (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก     จ านวนสองคน 
                        (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นเลือก      จ านวนสองคน 
                        (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง                   จ านวนสองคน 
                        (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก                    จ านวนสองคน 
                        โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ โดยมีอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29  ดังนี้ 
                        (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                        (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                        (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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                       (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ทั้งนี้ ยังได้ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 
ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ   ดังนี้    

  1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด  
ขอบข่าย  และร ายละเ อียดของงานที่จ ะมอบหมายให้หน่วยงา นหรือบุ คคลภายนอกด า เนินกา ร                   
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
                        3. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
                         4. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล รายงานผลการด าเนินการซ่ึงได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตาม     
และประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น 
                         5. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน และข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความ
เหมาะสม 

     ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ที่  13/2558 ลงวันที่  19  มกราคม 2558  และแต่งต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ที่  25/2558  ลงวันที่  28  มกราคม 2558  ประกอบด้วยคณะกรรมการ   ดังต่อไปนี้ 

๑.  นางสาวณัชสุดา   ยิ่งงามแก้ว    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 13    ประธานกรรมการ 
๒.  นายจารุวัฒน์  คล้ายเคลื่อน    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 2           กรรมการ 
๓.  นายบังเอิญ  พจนารถ    สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 11           กรรมการ 
๔.  นายพรพรหม   ไสยจิตร์     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15/ ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
๕.  นายอรุณ   รักผกา     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1๓/ ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
6.  นายสมาน ชมม่ิง     ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ 
7.  นายวิล  สีแดงเหลือง    ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
8.  นางปิยนุช แก้วเรือง    ผอ.รพ.สต.บ้านคูบัว                 กรรมการ 
9.  นายวิเชิญ  ค าประดิษฐ์    ผอ.โรงเรียนวัดหนามพุงดอ          กรรมการ 
10. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว    หัวหน้าส่วนการบริหาร    กรรมการและเลขานุการ 
๑1. หัวหน้าส านักปลัด อบต.คูบัว    หัวหน้าส่วนการบริหาร              กรรมการ 

      ๑2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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4.3  ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
            ให้น าองค์ประกอบและวิธีการต่างๆ ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ใน
บทท่ี 5  ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาปรับใช้กับ ส่วนที่ 4  แนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ                      
ตามแผนพัฒนาสามปี  รวมถึงการประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) และการประเมินผลกระทบ 
( Impact Evaluation ) ซ่ึงเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ่นใช้แบบรายงาน  3  แบบ  ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ  
                        1. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่ 1  การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                2. แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่ 2  แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

          3. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ  
3.1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท. ในภาพรวม 
3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท. ในแต่ละยทุธศาสตร์ 

ตารางท่ี 1  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

อปท. 

1. ใช้แบบรายงาน
ที่  2  แบบติดตาม
ผลการด าเนินงาน
ของ อปท.  
รายไตรมาส 
(3 เดือน)  
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา 

ทุก  
3 เดือน อปท. 

1. ใช้แบบรายงานที่ 1    
การก ากับการจัดท าแผน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท.  
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา 

เมื่อ อปท. 
ประกาศใช้แผน 

1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1   
แบบประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์  
2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2   
แบบประเมินความพอใจต่อ 
ผลการด าเนินงานของ อปท. 
ในภาพรวม  
3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3   
แบบประเมินความพอใจต่อ 
ผลการด าเนินงานของ อปท. 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
4. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา 

ทุก 1 ปี  
(ภายในเดือน 

ธันวาคม) 
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ตารางท่ี 1 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ (ต่อ) 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน  
2 .วิเคราะห์รายงาน    
ตามแบบ  
3. รายงานผลให้ 
ผู้บริหาร อปท.ทราบ 

15  วัน 
นับตั้งแต่ 
รับรายงาน 

คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน  
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ  
3. เสนอผู้บริหาร อปท.ทราบ 

15 วัน 
นับตั้งแต่ 
รับรายงาน 

ผู้บริหาร 
อปท. 

1. เสนอสภาเพื่อทราบ 
2. ประกาศให้ประชาชนทราบ 

1. ภายในเดือน
ธันวาคม  
2. ประกาศ 
ไม่น้อยกว่า  
30 วัน 

 
        รูปแบบวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา

ข้างต้นเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า การด าเนินโครงการ นั้นอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร
เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน ซ่ึงขึ้นอยู่ กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ซ่ึงผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ( Feedback) 
ทีส่ามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานและการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป 
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ค าชี้แจง :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น............................................................................................................................. 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนท่ี  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ               
การพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

การวัด และการน าเสนอผล 
-ความถี่ในการวัด  :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
-เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี / ไม่มี การด าเนินการนั้น 
 
 

แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม 
และรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
หรือ ไตรมาสที่ 1 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ............................................................................................. 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (    )  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (    )  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 (    )  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (    )  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนท่ี  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่  1         . ปีที่  2        . ปีที่  3     . รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  xx xx xx xx xx xx xx xxxx 

2.          
3.          
ฯลฯ....         

รวม         

เกณฑ์ในการพิจารณา :  พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการ และงบประมาณ            
ในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่ เฉพาะ
ยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ อปท. ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน ) 
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4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี  1……         ปีท่ี  2……        ปีท่ี  3…..      รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. xx xxx xx xxx xx xxx xx xxx 
2.         
3.         
ฯลฯ....         

รวม         

เกณฑ์ในการพิจารณา  :  พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้อง                      
กับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดมาก ก็แสดงให้เห็นว่า แผนยุทธศาสตร์น้ันเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี  

 
 
5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ……….. 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ทีอยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวน 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
2.              
3.              
ฯลฯ....             

รวม             
 
เกณฑ์ในการพิจารณา :  1. ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามี

โครงการที่เสร็จ เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า 
ในการด าเนินโครงการตามแผนฯ 

                             2. หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็น                  
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณ.............  
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1 xxx xx xxx xx xxx xx 
2.         
3.        
4.        

รวม       
  
เกณฑ์ในการพิจารณา :  น าเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน เพ่ือเป็นข้อมูล

ที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการด าเนินงานตามแผนนั้น  

 
 
ส่วนท่ี 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 ๗.  โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............ 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

1. xxx xx xxx xxx xx 
2.      
3.      
ฯลฯ....      
รวม      

เกณฑ์ในการพิจารณา  :  พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
นั้นเป็นอย่างไร 

 
ส่วนท่ี  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. .............. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
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ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมนิตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
             ตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  ๑  คร้ัง  หลังจากส้ินปีงบประมาณ 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..................................................................................... 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ....................................................................  

ส่วนท่ี 2  ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี ............................... 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ท่ีได้ปฏิบัติ 

1.  xxx xx 
2.  xxx xx 
3.  xxx xx 
ฯลฯ........... xxx xx 

รวม xxx xx 

เกณฑ์ในการพิจารณา   :   หากจ านวนโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนกับโครงการท่ีปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน  
           แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ท่ีก าหนด และหากมี

โครงการท่ีปฏิบัติจริงน้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯท่ีก าหนด 

ส่วนท่ี ๓  ผลการด าเนินงาน 
     ๔.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม xx   
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม xx   
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xx   
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xx   
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xx   
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xx   
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xx   
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xx   

ภาพรวม xx   
 

เกณฑ์ในการพิจารณา  :   หากสัดส่วนของประชาชนท่ีพอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ ๕๐  แสดงว่า   
                                องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด    
                                  แต่ถ้ามีร้อยละของประชาชนท่ีพอใจปานกลาง และพอใจมากน้อยกว่าร้อยละ ๕๐  แสดง

ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ......................................... (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้)   
๑) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม xx 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม xx 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xx 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xx 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xx 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xx 
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xx 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xx 

ภาพรวม xxx 
เกณฑ์ในการพิจารณา  :  หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงาน  

ตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความส าเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ 5 แสดงว่าผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์น้ันๆ ประสบความส าเร็จปานกลาง 
และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง ๑๐ แสดงว่า  ผลด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์น้ันๆ ประสบผลส าเร็จ มากที่สุด 

๒) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จ านวนถนนที่ก่อสร้าง......(ตัวอย่าง) เส้น    
2. ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเร็วขึ้น....(ตัวอย่าง) ร้อยละ    
3. ฯลฯ...........     

   เกณฑ์ในการพิจารณา  :  เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้าน้ี  โดย  
(1) กรณี อปท. เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่วัดเพิ่ม แสดงว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง   

ไปในทางที่ดี เช่น  รายได้  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  เกณฑ์ในการพิจารณา         
จะพิจารณาว่า หลังด าเนินการตามแผนฯ น้ันๆ แล้ว หน่วยที่ท าการวัดเพิ่มขึ้น
หรือไม่ ถ้าเพิ่มแสดงว่า อปท. สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด แต่หากว่า
หน่วยวัดเท่าเดิม หรือลดลง  แสดงว่า อปท. ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน   

(2) กรณี อปท. เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่วัดลดลง แสดงว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง              
ไปในทางที่ดี  เช่น  จ านวนอุบัติเหตุ  จ านวนอาชญากรรม  เกณฑ์ในการพิจารณา                
จะพิจารณาว่า หลังด าเนินการตามแผนฯ น้ันๆ แล้ว  หน่วยที่ท าการวัด  ลดลง
หรือไม่ ถ้าลดแสดงว่า อปท. สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด แต่หากว่า
หน่วยวัดเท่าเดิม หรือเพิ่มขึ้น แสดงว่า อปท. ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน 
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ค าชี้แจง :  แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
              ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง  หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. เพศ  (   )  ชาย .... คน   (   ) หญิง ...... คน 

2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า  20 ปี …..คน (   )  20 - 30  ปี .…..คน (   )  31- 41 ปี....คน 

  (   )  41 – 50 ปี .......คน (   )  51 – 60 ปี .......คน (   )  มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........ คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อ่ืนๆ........คน  

4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  (   )  รับจ้าง....... คน 
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร….คน
  (   )  อ่ืนๆ  (ระบุ) .........คน 
 
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล.............................. 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล......................ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(คน) 
พอใจ 
(คน) 

ไม่พอใจ 
(คน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม xxx   
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม xxx   
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx   
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx   
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx   
7) ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx   
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน xxx   
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   

เกณฑ์ในการพิจารณา  :  ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเท่าใด 

 

แบบ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์ 1  การพัฒนาด้าน..................... (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านท่ีก าหนดไว้)   
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. เพศ  (   )  ชาย ..... คน  (   ) หญิง ....... คน 

2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า  20 ปี …..คน (   )  20 - 30  ปี .…..คน (   )  31- 41 ปี....คน 

  (   )  41 – 50 ปี .......คน (   )  51 – 60 ปี .......คน (   )  มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........ คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อ่ืนๆ........คน  

4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  (   )  รับจ้าง.......คน 
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร….คน
  (   )  อ่ืนๆ  (ระบุ) .........คน 
 
ส่วนท่ี  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนา            
ด้าน............................................................................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้)  
โดยให้คะแนนเต็ม  10 คะแนน  ท่านจะให้คะแนน อปท. ของทา่นเท่าใด ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง  
(คิดเป็นร้อยละ) 

 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม xx 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม xx 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xx 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xx 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xx 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xx 
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xx 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xx 

ภาพรวม xxxx 
 

เกณฑ์ในการพิจารณา :  เป็นค่าคะแนน 0 - 10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 
 
 

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ส าหรับแผนพัฒนาสามปี เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 3 
5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี) 3 
5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 
5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 3 
5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ 5 
5.10 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 5 
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ 4 
5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ 5 
5.13 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 
1.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 

รวม 100 
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แบบการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในส่ีสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis  
เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลกั 
ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็ง  จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงาน
ประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ ได้แก่  S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat  (อุปสรรค)  หลักการส าคัญ  
ก็คือ  การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 
2  ด้าน  คือ   สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์
ภายนอกเพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อม 
ในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ 

10  

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
ในเชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ  เพื่อนามาใช้วัด 
ผลในเชิงปริมาณ  เช่น  การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรมงานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไป 
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ 
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

10  

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
ในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา 
ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ  
ที่ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการ 
ของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ  วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ  หรือ 
ลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness)  ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 

10  
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4. แนวทางการพัฒนาและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ  
(integration)  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 
 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
 
 
5.3 จ านวนวัตถุประสงค์ 
มีความเหมาะสมกับ 
โครงการ 
 
 
 
 
 
5.4 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่ 
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังน้ี 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการ
มีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
5 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)  
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกบั 
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ 
หลักการและเหตุผล  วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน 
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง          
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง  
ในการด าเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้    
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ตอ้ง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวน
เท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท า 
ที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปวา่
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก  ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5  
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5.5 เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้อง ต่อเน่ือง
กับระยะเวลาปี (3 ปี) 
 
 
5.6 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
 
 
5.7 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
 
5.8 มีงบประมาณที่ผ่าน 
มา 3 ปีย้อนหลัง  
ตามความเป็นจริง 
 
 
5.9 โครงการแต่ละ 
โครงการครอบคลุม 
ระยะเวลา 3 ปี            
ทุกโครงการ 
 

5.10 มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด ( KPI)  และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
5.11 ตัวชี้วัด (KPI)  
วัดได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ด าเนินการต่อเน่ืองสามปีเพื่อให้เกิดการพัฒนา 
ทั้งเชิงปริมาณ  (Quantity)  
เชิงคุณภาพ  (Quality) 
ค่าใช้จ่าย  (Cost)  
เวลา  (Time) 

3  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง        
หลักส าคัญ  5 ประการในการจัดทาโครงการ ได้แก่ 
1) ความประหยัด  (Economy) 
2) ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency) 
3) ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness)  
4) ความยุติธรรม  (Equity) และ 
5) ความโปร่งใส  (Transparency) 

4  

การประมาณการราคา เพื่อการพัฒนา 
ต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง  
ราคากลางท้องถิ่น  มีความโปร่งใสในการ 
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

5  

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา  3 ปีย้อนหลัง
ตามหลักความเป็นจริง กรณีมี  2 ปี ก็ให้แสดง  2 ปี 
กรณีมี  1 ปี ก็ให้แสดง  1  ปี โครงการดังกล่าว 
เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้น 
เพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนดระยะเวลาไว้  3 ปี 

3  

โครงการพัฒนาที่ได้จัดท าไว้มีระยะเวลา 
และครอบคลุมทั้ง  3 ปี ทุกโครงการ 
 
 
 

5  

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI)  ที่สามารถวัดได้  (measurable)  
ใช้บอกประสิทธิผล  (effectiveness)  
ใช้บอกประสิทธิภาพ  (efficiency)  ได้ 
 

5  

ตัวชี้วัด  (KPI)  ที่ก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับก าหนดการวัด 
อันเป็นเคร่ืองมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์    
ของโครงการอาจเป็น ร้อยละ จ านวน  เป็นต้น 

4  
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5.12  ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับโครงการ 
 
5.13  ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ 
 
 
5.14  หน่วยงานรับผิดชอบ
หลักสอดคล้องกับแบบ 
ยท. 03 และแบบ ยท. 04 

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ 
ที่ตอบผลว่าด าเนินการได้ตามโครงการ 
ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได้ตั้งไว้ 

5  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผล หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

5  

หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน  แบบ ยท. 03  
แบบ ยท. 04  และ แบบ ผ.01  จะต้องถูกต้อง 
ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา  
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3  
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