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หน้าที่ 2 
 

ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาสามปี   ซ่ึงเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ  และสังคมของท้องถิ่นเพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ  และศักยภาพของท้องถิ่น  อีกทั้งยังเป็นการประสานและ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ   โดยได้ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คูบัว ภายในก าหนดระยะเวลา 3 ปีและ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามล าดับความส าคัญของชุมชนเพ่ือใช้ในการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวแล้วนั้น 

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  มีความจ าเป็นที่ ต้องเพ่ิมเติมโครงการ /กิจกรรม       
ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๙  – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๑) ขึ้น โดยถือปฏิบัติตา มระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๔ วรรค ๑๙  
(การเพ่ิมเติม หมายความว่า การเพ่ิมเติมแผนงานโครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  ให้ปรากฏไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี) และหมวด ๔  ข้อ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการตาม (๑) (๒) (๓) องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
เพ่ิมเติมแผน พัฒนา ท้องถิ่น ดังกล่ าวจะท าให้การด า เนินการจัดท าและประสานแผน พัฒนา ท้องถิ่ น             
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นในปัจจุบันและในอนาคต 

         

       คณะกรรมการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

       องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
           19  พฤษภาคม  2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้าที่ 3 
 

 เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 

ตามที่ องค์การบริ หารส่วนต าบลคูบั ว  ได้อนุมั ติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี           
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  เม่ือวันที่  25  มิถุนายน  ๒๕๕๘  โดยได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ         
ไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ           
เม่ือวันที่  21  กันยายน  ๒๕๕๘  นั้น 

เนื่องจาก  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ิมเติม 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕59 – ๒๕61) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันอีก
ทั้งใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงมีความต้องการและความ
จ าเป็นที่ต้องด าเนินงานตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้น จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมโครงการที่ยังมิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน /
โครงการของแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
น าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงเก่ียวกับการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑)  
ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นส าคัญ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๔ วรรค ๑๙  (การเพ่ิมเติม หมายความว่า           
การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี ) และข้อ ๒๒ 
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี              
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง      

  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  

   ด้วยเหตุผลและความจ าเป็น ครั้งนี้ จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 - 2561) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑) ต่อที่ปร ะชุ มคณะกรรมการ พัฒนา และสภา องค์กา รบริห ารส่ วนต า บล คูบั ว                    
ตามรายละเอียดโครงการ  ตามล าดับดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 4 
 

เหตุผลและความจ าเป็นในการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๑) 
โครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑)   มีจ านวน   10   โครงการ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
(๑.๑) แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการคมนาคม  มีจ านวน  ๒  โครงการ  ดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 8 ขวา แม่กลอง 

(ฝั่งขวา) หมู่ที่ 1 บ้านตากแดด  ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ถึงเขตติดต่อต าบลบ้านไร่ 
งบประมาณ  2,000,000 บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น 
โดยประสานขอให้กองแผนและงบประมาณ อบจ.ราชบุรี และกองช่างของ อบต.คูบัว  ตรวจสอบแล้ว 

เส้นทางดังกล่าวอยู่ในบัญชีโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ามะกาซ่ึงได้อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
ใช้ที่ราชพัสดุ ก่อสร้างถนนลงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตบนคันคลองระบายน้ า 8 ขวา แม่กลอง 
(ฝัง่ขวา) ต้ังแต่กิโลเมตรที่  3+644 ถึง กิโลเมตรที่ 5+094 หมู่ที่ 1 (บ้านสวน) ต าบลคูบัว  เชื่อมต่อบ้านไร่อู่เรือ  
ต าบลบ้านไร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง  8 เมตร ยาว 1,450 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) 
รวมพ้ืนที่ 11,600 ตารางเมตร  ซ่ึงอยู่ในความครอบครองของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ามะกา        
กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และเพ่ือเป็นการกระจายอ านาจ ในการปกครองตนเองตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบและกฎหมายดังกล่าว ซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ 
ของการประสานแผนพัฒนาเสนอโครงการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีแก้ไขปัญหาในด้านการคมนาคม   
เพ่ือให้การสัญจรไป-มาของผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ปลอดฝุ่น  สะดวก และปลอดภัย  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฉลอง  สืบนา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 15 
งบประมาณ   72,000  บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น 
เพ่ือการจัดบริการสาธารณะด้านการคมนาคม แก้ไขปัญหาพ้ืนฐาน ในหมู่ที่ 15  ซ่ึงมีแนวทางการ 

ใช้เงินเหลือจ่ายตามกรอบงบประมาณซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่จัดท าขึ้นเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์
ร่วมกัน โครงการนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาในด้านการคมนาคมให้มีถนนที่ได้มาตรฐานในการคมนาคม  
ท าให้การสัญจร ไป-มา ของผู้ใช้เส้นทางเดินทางสะดวก และปลอดภัย 
 

(1.2) แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งก่อสร้างชุมชน   มีจ านวน  1  โครงการ  ดังนี้ 
1. โครงการติดต้ังตาข่ายพลาสติกกันนกพิราบบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5                     

 ข้าง รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ  ต าบลคูบัว    งบประมาณ  150,000  บาท 
เหตุผลและความจ าเป็น 
โดยศาลาอเนกประสงค์หลังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้รับมอบมาจากองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดราชบุรีและได้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของประชาชน แต่สภาพภายในอาคารมีความสกปรกจากการ
ถ่ายมูลของนกพิราบ และทางองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้รับเรื่องจากชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพเฉลิมพระเกียรติต าบลคูบัว ซ่ึงให้แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยด าเนินการติดต้ังตาข่ายพลาสติก
เพ่ือไม่ให้นกเข้ามาอยู่อาศัย สภาพของอาคารก็จะสะอาด  ถูกสุขภาวะอนามัยปลอดจากเชื้อโรคมูลของนก       
และจะไม่เป็นภาระมากในเรื่องของการท าความสะอาดศาลาอเนกประสงค์ 

 
 



หน้าที่ 5 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา 
(3.๑) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ  มีจ านวน   4  โครงการ   ดังนี้ 
๑.  โครงการติดต้ังฝักบัวและโถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนวัดแคทราย สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว     งบประมาณ   14,000  บาท 
เหตุผลและความจ าเป็น 
คือ ห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้มีเพียงห้องน้ าเดียว ไม่มีแยกระหว่างห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง 

อีกทั้งรูปแบบห้องน้ าไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  โดยแนวทางด าเนินการแก้ไขปัญหานี้  เพ่ือต้องการให้มีห้องน้ าที่ เหมาะสม            
ถูกสุขลักษณะ เพียงพอต่อนักเรียนชาย-หญิง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สมศ. 

2.  โครงการต่อเติมหลังคาเหล็ก แผ่นเมทัลชีท  (Metal Sheet)  พร้อมเสา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดแคทราย  สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว     งบประมาณ   280,800  บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น 
คือ ปัญหาที่เกิด เนื่องจากว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งนี้ ยังไม่มีหลังคาด้านหลังบริเวณสนามเด็กเล่น

เพ่ือกันแดดและฝน มีเพียงแสลมพลาสติกและเสาไม้ที่ ต้ังพลางแสงแดดไว้ชั่วคราว ดังนั้นเป้าหมายโครงการนี้
ต้องการต่อเติมหลังคาเหล็กโดยใช้แผ่นเมทัลชีท ป้องกันแสงแดดและฝนตกในขณะเด็กนักเรียนท ากิจกรรม 
โดยใช้วัสดุมุงหลังคาทีค่งทนถาวรและราคาประหยัด 

 3.  โครงการจัดซ้ือและติดต้ังถังบรรจุน้ าพร้อมปั้มน้ า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแคทราย 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว          งบประมาณ  30,000  บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น 
คือ ระบบน้ าใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีปัญหาขณะน้ าประปาไม่ไหลถังเก็บน้ าเดิมรั่วซึม 

ในการแก้ไขปัญหานี้  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือและติดต้ังถังน้ าพลาสติกชนิดไฟเบอร์กลาส  ขนาดจุ  2,000  ลิตร           
จ านวน  2  ถัง พร้อมปั้มน้ า ไม่น้อยกว่า 3  แรง  2 นิ้ว  จ านวน  1  ชุด เพ่ือให้มีถังบรรจุน้ าและติดต้ังป้ัม 
ตัวใหม่ดูดน้ าจากถังเก็บน้ าก็จะสามารถแก้ไขปัญหาระบบน้ าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ 

4.  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์พัดลมติดฝาผนังและเดินสายปลั๊กไฟพัดลม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน 
วัดแคทราย  สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว         งบประมาณ  8,000  บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น 
 คือ สภาพอากาศ ซ่ึงปัจจุบันสภาพอากาศร้อนอันอาจเป็นปัญหาต่อการเรียนการสอน โดยส่วนใหญ่
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดพัดลม ฉะนั้น สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน        
ให้เหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้จากบรรยากาศที่น่าเรียน เพ่ือให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานกา รศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์จัดซ้ือครุ ภัณฑ์พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ ว             
เพ่ือระบายอากาศ จ านวน  4 เครื่อง เป้าหมาย  ติดที่หน้าห้องน้ า จ านวน  1  เครื่อง  ติดทีโ่รงอาหารกินข้าว  
จ านวน  2  เครื่อง  และติดที่ล้างจาน  จ านวน  1  เครื่อง  ก็จะสามารถช่วยคลายร้อนให้มีบรรยากาศเย็นสด
ชื่นน่าอยู่น่าเรียนและเหมาะสมเป็นสถานศึกษาแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและ
นักเรียน 

 
  
 
 
 



หน้าที่ 6 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

(5.๑) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
มีจ านวน   3   โครงการ   ดังนี้ 

 ๑. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดต้ังส านัก/กอง  
งบประมาณ    183,000   บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น 
การจัดการภายในส านัก/กอง ในปัจจุบันจ าเป็นจะต้องจัดหาวัสดุถาวรและครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอต่อการใช้งานและการบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการและต้อนรับ  ส่วนราชการต่างๆ ที่ เก่ียวข้อง           
จากการส ารวจความต้องการครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศภายในส านักงาน พบว่า เครื่องปรับอากาศ  
จ านวน  5  เครื่อง  มีการช ารุดเสื่อมสภาพ  คือ  มีการใช้งานมากว่า  10 ปี ส่วนใหญ่สิ้นเปลืองพลังงาน
ไฟฟ้าและค่าบ ารุงรักษา   ดังนั้น  การจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ครั้งนี้  วัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการใช้งานในระยะยาวและช่วยในการสนับสนุนด้านการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลดี
ต่อการปฏิบัติงาน 

2.โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดต้ัง ห้องประชุม อบต.หลังเก่า   
งบประมาณ   135,000  บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น 
เนื่องจาก จ านวนเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุม อบต. หลังเก่า ติดต้ังไม่เพียงพอ ขนาดของ

ห้องประชุมมีขนาดกว้าง  ท าให้ระบบท าความเย็น กระจายไม่ทั่วถึงทุกมุมของห้อง  ดังนั้น การจัดหา
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ วัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้งานในระยะยาวและช่วยในการ
สนับสนุนการจัดประชุม อบรมสัมมนา ฯลฯ  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการจัดประชุมรูปแบบต่างๆ 
จึงมีความจ าเป็นในการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีสมรรถนะใช้งานที่เหมาะสมกับสถานที่  

3. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลักภายในอาคารส านักงาน อบต. หลังเก่า                                               
งบประมาณ    55,000   บาท  

เหตุผลและความจ าเป็น 
 เนื่องจาก กระแสไฟฟ้าไม่เพยงพอต่อการใช้งานประจ าวัน (ไฟตก) บ่อยครั้งส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในส านักงาน  อาทิ  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร และกล้องวงจรปิด ฯลฯ 
ช ารุดเสียหายจากเหตุดังกล่าว  จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงการจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยการเปลี่ยนขนาด        
สายเมนใหม่  จากเดิมขนาด  16  ตารางมิลลิเมตรเป็นขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร เพ่ือป้องกันการช ารุด
เสียหาย และประหยัดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
รวมจ านวนโครงการท้ังหมด  จ านวน  10  โครงการ  งบประมาณ  2,927,800  บาท 



      
 

         
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559–2561)  
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวอ าเภอเมืองราชบรุีจังหวัดราชบุรี  

เพ่ิมเติม  (ครั้งที่ 1)  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมลูค่าผลผลติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   1  ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ    
1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการคมนาคม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน        
8 ขวา  แม่กลอง  (ฝั่งขวา) หมู่ท่ี 1            
บ้านตากแดด  ต าบลคูบัว 
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
ถึงเขตติดต่อต าบลบ้านไร่ 

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง 
ในการสัญจร ไป-มา ได้สะดวก 
และสามารถขนส่งผลผลิต 
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้ 
อย่างสะดวก และเพื่อเป็นการ 
ลดมลพิษทางอากาศให้กับ 
ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีขึ้น 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตขนาดผิวจราจร 
กว้าง  6  เมตรไหล่ทางข้างละ  1 เมตร      
ยาว  700  เมตร  หนา  0.05  เมตร         
หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  4,200  ตารางเมตร 
จุดเริม่ต้น   N 13.31156  E 99.49505 
จุดสิ้นสุด   N 13.31286   E 99.50026 

2,000,000   จ านวนครัวเรือน/
จ านวนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวก  รวดเร็ว 

ประชาชน 
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

อบจ.ราชบุรี 

2 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
สายบ้านนางฉลอง  สืบนา 
(ต่อจากของเดิม)  หมู่ท่ี  15 

เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนท่ีได้
มาตรฐานในการคมนาคม             
ไป-มา อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  3  เมตร 
ยาว  40  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  120  ตารางเมตร 
จุดเริม่ต้น   N 13.46546  E 99.81482 
จุดสิ้นสุด    N 13.46577  E 99.81472 

72,000   จ านวนครัวเรือน/
จ านวนประชาชน 
ที่มีการคมนาคม 
สะดวก  รวดเร็ว 

ประชาชน 
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.คูบัว 

 

 

 

หน้าท่ี 7 
 

 

 

 

แบบ ผ.01 



 
        

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559–2561)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบุรี  
เพ่ิมเติม  (ครั้งที่ 1)  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมลูค่าผลผลติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   1  ด้านพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ    
1.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสิ่งก่อสร้างชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

ท าตาข่ายกันนกพิราบบริเวณ 
ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ท่ี 5 
ข้าง รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ คูบัว 

เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสภาพ 
แวดล้อมความสกปรกจาก 
การถ่ายมูล ของนกพิราบ 

ขึ้นโครงติดตั้งตาข่ายพลาสติก 
กว้าง  8   เมตร    ยาว   15  เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 120  ตารางเมตร  
ตามแบบ อบต.คูบัว ก าหนด 

150,000   จ านวนสถานท่ี 
ท่ีด าเนินการ 
แก้ไขปัญหา 

ประชาชนสามารถ 
ท ากิจกรรมไดภ้ายใน 

อาคารที่สะอาด  
ถูกสุขภาวะอนามยั

ปลอดจาก 
เช้ือโรคมูลของนก 

และไม่เป็นภาระต่อ
การท าความสะอาด 

กองช่าง 
อบต.คูบัว 
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แบบ ผ.01 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559–2561)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  
เพ่ิมเติม  (ครั้งที่ 1)  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาสังคม  คุณธรรม  และชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2,6  ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต , ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา 
3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษาทุกระดบั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

ติดต้ังฝักบัวและโถปัสสาวะชาย แบบแขวน
ผนัง  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
แคทรายในสังกัด อบต.คูบัว 

เพื่อปรับปรุงห้องน้ าให้เพียงพอส าหรับ
นักเรียนชาย-หญิง 
ถูกสุขลักษณะและตามเกณฑ ์
มาตรฐาน สมศ. 

ติดต้ังฝักบัว  จ านวน  1  อัน  และ 
ติดต้ังโถปัสสาวะชาย  จ านวน  3  อัน 
ตามแบบ อบต.คูบัว ก าหนด 

14,000   จ านวนหอ้งน้ าที่
เพียงพอต่อ
นักเรียน 

มีจ านวนหอ้งน้ า  
  เพียงพอตอ่นักเรียน     

ถูกสุขลักษณะ 
และตามเกณฑ์
มาตรฐาน สมศ. 

กองการศึกษา 
อบต.คูบัว 

2 ต่อเติมหลังคาแผ่นเมทัลชีท(Metal Sheet) 
พร้อมเสาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนวัดแคทรายในสังกัด อบต.คูบัว 

เพื่อป้องกันแสงแดดและฝนตกในขณะ
เด็กนักเรียนท ากิจกรรม 

ต่อเติมหลังคาแผ่นเมทัลชีท 
(Metal Sheet) จากอาคารด้านหลัง 
บริเวณสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้งเสา 
ตามแบบแปลนประมาณการก าหนด 
ขนาดโดยเฉลีย่  กวา้ง  18  เมตร 
ยาว  24  เมตร  สูง  2.80  เมตร 

280,800   จ านวนสถานที่
ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาได้ 

ได้หลังคาที่คงทน
ถาวรและเหมาะสม
ส าหรับจัดกิจกรรม 

แก่เด็กนักเรียน 

กองการศึกษา 
อบต.คูบัว 

3 จัดซื้อและติดตั้งถังบรรจุน้ าพร้อมปั๊มน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแคทราย 
ในสังกัด อบต.คูบัว 

เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ า 
ใชภ้ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อและติดตั้งถังบรรจุน้ าไฟเบอร์กลาส 
ขนาดจุ2,000ลิตร จ านวน  2  ถัง 
พร้อมปั๊มน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรง   
2  นิ้ว  จ านวน  1  ชุด 

30,000   จ านวนถัง  เก็บ
น้ าที่เอื้อต่อระบบ 
การใช้น้ า 

มีจ านวนหอ้งน้ า  
  เพียงพอตอ่นักเรียน     

ถูกสุขลักษณะ 
และตามเกณฑ์
มาตรฐาน สมศ. 

กองการศึกษา 
อบต.คูบัว 

4 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์พัดลม 
ติดฝาผนังและเดินสายปลั๊กไฟพัดลม  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแคทราย  
ในสังกัด อบต.คูบัว 

เพื่อระบายอากาศ และในการจัด
สภาพแวดล้อมภายในหอ้งเรียนให้
เหมาะสมเอื้ออ านวยต่อการพัฒนา
ผู้เรียน 
มีศักยภาพในการเรียนรู้จากบรรยากาศ
ที่น่าเรียน 

จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 
นิ้ว เพื่อระบายอากาศ  
จ านวน  4  เครื่องและเดินสายปลั๊กไฟ 
พัดลมภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  
โรงเรียนวัดแคทราย 

8,000   จ านวนจุดที่ติดตั้ง
พัดลม 
 

ภายในศูนยพ์ัฒนา 
เด็กเล็กมีบรรยากาศ

เย็นสดชื่นน่าอยู ่
น่าเรียนและ
เหมาะสมเป็น
สถานศึกษา 

แหล่งการเรียนรู ้

กองการศึกษา 
อบต.คูบัว 

หน้าท่ี 9 

 

แบบ ผ.01 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

  แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2559–2561)  
 องค์การบรหิารส่วนต าบลคบูัวอ าเภอเมืองราชบรุีจังหวัดราชบรุี  

เพ่ิมเติม  (ครั้งที่ 1)  
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  5  พัฒนาการบริหารจัดการและเสริมสร้างความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว   
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
5.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  
ส านัก/กอง 

เพื่อทดแทนเครื่องเก่าท่ีมีอายุการ 
ใช้งานมานาน สิ้นเปลืองพลังงาน 
และค่าบ ารุงรักษา 
เพื่อให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 

เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  
ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน  

ขนาดไม่ต่ ากว่า  18,000  BTU 
จ านวน  1  เครื่อง 
ติดตั้งภายในอาคาร 
ขนาดไม่ต่ ากว่า  24,000  BTU 
จ านวน  1  เครื่อง    
(ติดตั้งท่ีกองช่าง) 
ขนาดไมต่่ ากว่า  36,000  BTU 
จ านวน  3  เครื่อง    
(ติดตั้งท่ีส านักปลัดฯ) 
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
มาตรฐานงบประมาณ  ๑  
ส านักงบประมาณ ปี  2558 

183,000   จ านวน  1  
โครงการ 

ช่วยประหยัดพลังงาน
และค่าบ ารุงรักษา
และสามารถสร้าง

บรรยากาศท่ีดีในการ
ท างานและ 
การบริการ 

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

อบต.คูบัว 

2 
 
 
 
 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น 
ห้องประชุม อบต. หลังเก่า 

เพื่อติดตั้งเครื่องใหม่ 
เพื่อให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การ
ให้จัดประชุม อบรม สัมมนา และการ
ให้บริการ 

เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น 

ขนาดไม่ต่ ากว่า  33,000  BTU 
จ านวน   3  เครื่อง 
ติดตั้งท่ี ห้องประชุมหลังเก่า 
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
มาตรฐานงบประมาณ  ๑  
ส านักงบประมาณ ปี 2558) 

135,000   จ านวน  1  
โครงการ 

เกิดความพร้อม        
อ านวยความสะดวก
แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 

และเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค 

(ค่าไฟฟ้า) ลดลง 

ส านักงานปลัด 
อบต.คูบัว 

หน้าท่ี 10 
 

 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559–2561)  

 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวอ าเภอเมืองราชบรุีจังหวัดราชบุรี  
เพ่ิมเติม  (ครั้งที่ 1)  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  พัฒนาการบริหารจัดการและเสริมสรา้งความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว   
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารงานและการปฏิบตัิงานของบุคลากรในองค์กร 
5.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิการปฏิบตัิงานของบุคลากรใหม้ปีระสิทธิภาพ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

3 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลัก
ภายในอาคารส านักงาน อบต.คูบัว 
หลังเก่า 

เพื่อปรับปรุงสายไฟฟ้าเพื่อ
รองรับติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
ภายในอาคารส านักงาน          
อบต.คูบัว หลังเก่า 

เปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าใหม่จากเดิม          
ขนาด  16  ตารางมิลลิเมตร  เป็นขนาด  
50  ตารางมิลลิเมตร จากตู้ควบคุม
ไฟฟ้า ข้างห้องกองช่าง       ไปอาคาร
ห้องประชุม อบต. หลังเก่า  ระยะทาง  
50  เมตร 
1. แรครับสาย 
2. เปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า 
3. เบรกเกอร์  150  แอมป์ 
4. รื้อสายเดิม 

55,000   จ านวน  1  
โครงการ 

เกิดความพร้อม 
ในการปฏิบัติงาน 

และเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค 

(ค่าไฟฟ้า) ลดลง 

กองช่าง 
อบต.คูบัว 
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แบบ ผ.01 



แบบ ผ. 02

ล าดับ โครงการ ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม หน่วยงานรับผิดชอบ

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 2,000,000 2,000,000 อบจ.ราชบรีุ

สายเลียบคลองชลประทาน 8 ขวา แม่กลอง (ฝ่ังขวา)
หมู่ที่ 1 บา้นตากแดด  ต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรีุ
จังหวดัราชบรีุ  ถึงเขตติดต่อต าบลบา้นไร่

2,000,000 2,000,000

หน้าที ่  12

บญัชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
โดย  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

งบประมาณ

รวมจ านวนทั้งสิ้น  1  โครงการ

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1



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 2 2,072,000 2 2,072,000
     1.2 พฒันาระบบระบายน้ า
     1.3 พฒันาระบบประปา และแหล่งน้ า
     1.4 พฒันาระบบไฟฟา้สาธารณะ และไฟฟา้ส่องสวา่ง
     1.5 พฒันาส่ิงก่อสร้างชุมชน 1 150,000 1 150,000

รวม 3 2,222,000 3 2,222,000
2) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม
     แนวทางการพฒันา
     2.1 ส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
     2.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
     2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข
     2.4 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และ
           ความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

รวม

ป ี2561 รวม 3 ปี

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2559 - 2561)

ยทุธศาสตร์
ป ี2559 ป ี2560

เพ่ิมเติม  (ครัง้ที ่1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี 

หน้าที ่ 13



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 4 332,800 4 332,800

      3.2 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน
      3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
      3.4 ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ

รวม 4 332,800 4 332,800
4)  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     แนวทางการพฒันา
     4.1 การจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบลคูบวั
     4.2 การจัดการส่ิงแวดล้อม และมลพษิต่างๆ 

     4.3 การบ ารุงรักษาแหล่งน้ าในต าบลคูบวั

รวม
5.  การพัฒนาดา้นการบรหิารงานและการปฏบิตังิานของบคุลากรในองค์กร

     แนวทางการพฒันา

     5.1 ส่งเสริมการปฏบิติังานของบคุลากรใหม้ีประสิทธภิาพ 3 373,000 3 373,000

     5.2 ส่งเสริมการบริหารงานองค์กรใหม้ีประสิทธภิาพ

     5.3 ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพบคุลากรในองค์กร

รวม 3 373,000 3 373,000

รวมทัง้ส้ิน 10 2,927,800 10 2,927,800

หน้าที ่ 14

ยทุธศาสตร์
ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม 3 ปี
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