










 

รายงานแสดงผลการปฏบิตัิงานตามนโยบาย 

ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

ประจ าปพีุทธศักราช 2565 

 



หน้าที่ 1 
 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

ประจ าปี พุทธศักราช 2565 
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ที่เคารพ 

  ตามที่กระผม นายประยง  พิมเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้แถลง
นโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
ในสมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565  
ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ 7 ด้าน ประกอบด้วย  
1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพด้านการศึกษาและความต้องการของชุมชน 
 2. สนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่นับถือ และส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 
              ของศาสนา 
 3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์เด็กเล็ก ให้มีความเข้าใจในการพัฒนาความรู้ 
              เด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. จัดระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงทุก หมู่บ้าน   น้ าไหล ไฟสว่าง ปรับปรุงถนนหนทาง 
 2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุด เสี่ยงภัยและที่เป็นอันตรายต่อชุมชนท าทุกหมู่บ้าน 
 3. สัญญาณอินเทอร์เน็ต (WIFI) ทุก หมู่บ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับกล้องวงจรปิด 
 4. จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 
3.นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 1. ส่งเสริมเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมรายได้ของประชาชน 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
 3. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
 4. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านเกษตร 
4. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬาเพ่ือให้ ลูกหลานประชาชนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพที่ดี  
     และห่างไกลกับยาเสพติด 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ ทั้งในระดับหมู่บ้านและในระดับต าบล  
              ตลอดทั้งการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ 
 3. สนับสนุนการหาสถานที่ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและอนามัยที่ดีของชุมชน 
5. นโยบายด้านสังคม 
 1. สนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส 
 2. สนับสนุนกิจการของผู้น าชุมชน กลุ่มสตรี อสม. อปพร. 
6. นโยบายด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 1. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้มีความม่ันคง เข้มแข็งเพ่ือให้บริการและการจัดการ 
              สาธารณะในต าบลคูบัวให้ดีขึ้น 
 2. สนบัสนุนให้ข้าราชการ ลูกจา้ง พนักงานจ้าง มีคุณภาพชีวติที่ดี เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป 

 



หน้าที่ 2 
 

7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 1. จัดภูมิทัศน์สวนสาธารณะ และสถานที่ต่างๆให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยว
ของต าบลคูบัว  
 2. อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งต้นน้ าล าธาร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชน  
 3. จัดท าระบบน้ าประปาสะอาดให้ดียิ่งขึ้น และเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคของประชาชนทั้ง
ต าบลคูบัว  
 4. สนับสนุนโครงการขุดลอกคลองต่างๆ เพ่ือการระบายน้ าที่ดีขึ้น และป้องกันปัญหาน้ าท่วม 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอยตาม ถนน และตรอกซอยต่างๆ อย่างทั่วถึง 

ในช่วงปีแรกของการบริหารราชการ ที่จะครบรอบหนึ่งปี (17 มกราคม 2565 ถึง 16 มกราคม 2566) 
กระผมและคณะได้เข้ามาด าเนินงานตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้พัฒนาและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนในทุกหมู่บ้านได้รับ
ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด อย่างมุ่งมั่น และทุ่มเท โดยระดมสรรพก าลังในการด าเนินงานด้วยการบริหาร
จัดท าโครงการ การจัดท ากิจกรรมต่างๆขึ้น ผ่านการมอบหมายงานในแต่ละด้านให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัวได้ลงมือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของ
ประชาชนเพื่อตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนให้ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างดีที่สุด เพ่ือให้สอดคล้อง
ทั้งเวลาและล าดับความส าคัญของปัญหาได้ครอบคลุมทุกภารกิจหน้าที่ให้เข้าถึงและครอบคลุมประชาชนทุกพ้ืนที่
โดยในการปฏิบัติราชการได้ปรับเปลี่ยนกระบวนหรือวิธีการท างานน าแนวทางการบริหารงานแนวใหม่ ททท.        
(ท าทันที) มาใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นได้สร้างกระบวนการ การท างาน
ร่วมกันเป็นทีม ระบบกลุ่มพัฒนา อบต.คูบัว (ทีมเวิร์ค/Teamwork) การร่วมแรงร่วมใจท างานให้ได้งานดี ดี          
เกิดขึ้นกับประชาชน ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดการด าเนินงานจากข้อจ ากัดในทาง
ปฏิบัติงานยังมีหลายประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่สมัยที่ผ่านมาด้วยข้อจ ากัดด้านทรัพยากรเครื่องมือ
เครื่องใช้ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงินงบประมาณที่
จ ากัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน การคลัง ตลอดจนระบบริหารจัดการภาครัฐที่เป็นอุปสรรค          
การปฏิบัติตามกฎหมาย แนวทาง มาตรฐาน และระเบียบต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ อย่างเช่น การขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่เขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และการขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 มาตรา 28 ฯลฯ เพ่ือด าเนินงานโครงการหรือ                
การด าเนินงานพัฒนาในท้องที่ต าบลคูบัว อาจท าให้งานสะดุดและล่าช้าไปในช่วงปีแรกของการบริหารจัดการโครงการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58 และมาตรา 58/5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวเป็นประจ าทุกปี 
 กระผม จึงใคร่ขอน าเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
โดยสรุป ดังนี้ 

ท่านประธานสภาที่เคารพ นโยบายที่คณะบริหารได้แถลงต่อสภาฯ  มีทั้งหมด  7  นโยบาย  คือ 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 3 
1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพด้านการศึกษาและความต้องการของชุมชน 
 2. สนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่นับถือ และส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญของศาสนา 
 3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์เด็กเล็ก ให้มีความเข้าใจในการพัฒนาความรู้เด็กปฐมวัย 
     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลผลิตทางนโยบาย ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้น  ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

 (บาท) 
(1) โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัด 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ อบต.คูบัว และส าหรับเด็กนักเรียน 
ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ต าบลคูบัว  

ใช้งบโครงการ ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 817,840.28 บาท 

(2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และ เพ่ิมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  
ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน  

ใช้งบโครงการ ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 51,540 บาท 

(3) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล  
อนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถม สังกัด สพฐ.  
ในเขตพ้ืนที่ต าบลคูบัว  

ใช้งบโครงการ ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 1,545,159 บาท 

(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัด อบต.คูบัว  

ใช้งบโครงการ ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 626,083 บาท 

(5) โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนแคทรายวิทยา  

ใช้งบอุดหนุนส่วนราชการ 
ของ อบต.คูบัว 

จ านวน 20,000 บาท 
(6) โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. 
ในเขตต าบลคูบัว (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว) 

ใช้งบอุดหนุนส่วนราชการ 
ของ อบต.คูบัว 

จ านวน 20,000 บาท 
(7) โครงการส่งเสริมกิจกรรม วิชาการของโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.  
ในเขตต าบลคูบัว (อุดหนุนโรงเรียนวัดหนามพุงดอ)  

ใช้งบอุดหนุนส่วนราชการ 
ของ อบต.คูบัว 

จ านวน 20,000 บาท 
(8) โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ให้กับเด็กและเยาวชน ภายในต าบลคูบัว  

ใช้งบโครงการ ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 59,980 บาท 

(9) โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชน 
ภายในต าบลคูบัว  

ใช้งบโครงการ ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 49,930 บาท 

(10) โครงการแห่เทียนพรรษา ต าบลคูบัว  ใช้งบโครงการ ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 13,948 บาท 

(11) โครงการจัดการประกวดทอผ้า พ้ืนเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก) ไท-ยวน คูบัว  ใช้งบโครงการ ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 10,195 บาท 

(12) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ใช้งบโครงการ ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 37,090 บาท 

(13) โครงการอบรมให้ความรู้แนวทาง การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน  

ใช้งบโครงการ ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 22,540 บาท 



หน้าที่ 4 

โครงการ/กิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ  

(บาท) 
(14) การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุน 
การด าเนินงานของโรงเรียน ร่วมให้ค าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือ พัฒนาโรงเรียน 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลคูบัว ทั้ง 5 โรงเรียน  

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

(15) การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว  
บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันทอดผ้าป่าระดมทุน 
หารายไดพั้ฒนาโรงอาหารที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรม ร่วมกับภาคประชาชน 
ต าบลคูบัว 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของ อบต.คูบัว 

(16) สนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนแต่ละแห่ง รวมถึงการให้ความร่วมมือ 
ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร เช่น วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
โดยอาศัยทุนส่วนตัว  การร่วมระดมเงิน การลงแรงพัฒนาโรงเรียนเป็นครั้งคราว  
ช่วยแก้ไขปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสถานที่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนต่างๆในเขตต าบลคูบัว และความร่วมมือจากกลุ่มผู้น าชุมชน  
ได้มีส่วนช่วยพัฒนาตามวาระและโอกาสต่างๆ เช่น งานวันเด็ก งานวัฒนธรรม 
ประเพณี งานท าบุญต่างๆ เป็นต้น 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของ อบต.คูบัว 

(17) กิจกรรมประชุมก าหนดแผนปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ในบริบทของเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน 
เพ่ือก าหนดเป้าหมายและแนวทางต่างๆ ได้แก่ การดูแลสุขภาพอนามัย 
การรับประทานอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) การส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้
เสริมสร้างพัฒนาการให้แก่ลูกหลานในชุมชนให้ได้รับการดูแลบ่มเพาะอุปนิสัย
ที่ดีงามทั้งความประพฤติ มารยาท หรือความคาดหวังที่ผู้ปกครองมีต่อ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการพัฒนาทางการศึกษาของบุตรหลานให้ได้รับการ
เตรียมความพร้อม พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาอย่างเหมาะสม 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของ อบต.คูบัว 

 
2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. จัดระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงทุก หมู่บ้าน  น้ าไหล ไฟสว่าง ปรับปรุงถนนหนทาง 
 2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุด เสี่ยงภัยและที่เป็นอันตรายต่อชุมชนท าทุกหมู่บ้าน 
 3. สัญญาณอินเทอร์เน็ต (WIFI) ทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับกล้องวงจรปิด 
 4. จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 
ผลผลิตทางนโยบายด้าน ที่เกิดขึ้น นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

 (บาท) 
(1) จัดหาวัสดุอื่น (ลูกรัง หินคลุก) เพ่ือซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ช ารุด 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน  

ใช้งบวัสดุอื่น ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 200,000 บาท 

(2) ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ า ฝาปิดบ่อพัก ตะแกรงเหล็กระบายน้ า 
เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน หรือเป้าหมายปัญหาที่เกิดข้ึนทางถนนให้ 
แต่ละหมู่บ้าน ได้แก่ เปลี่ยนฝาเก่าท่ีช ารุดเสียหาย ที่หมู่ที่ 8  หมู่ที่ 14 เป็นต้น 

ใช้งบวัสดุก่อสร้าง ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 73,883 บาท 

 
 



หน้าที่ 5 

โครงการ/กิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

 (บาท) 
(3) โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 15 บ้านไร่โรงเจ  
(โครงการประสานแผน อบจ.ราชบุรี)  

เป็นงบ ของอบจ.ราชบุรี 
จ านวน 5,258,000 บาท 

 
(4) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายเลียบคลองชลประทาน 8 ขวา แม่กลอง (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 1 บ้านตากแดด  
(โครงการประสานแผน อบจ.ราชบุรี) 

เป็นงบ ของอบจ.ราชบุรี 
จ านวน 1,734,000 บาท 

(5) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รบ.ถ.1-0015 สายบ้านท่าสนุ่น–บ้านคูบัว ต าบลบ้านไร่ ต าบลคูบัว 
(โครงการประสานแผน อบจ.ราชบุรี) 

เป็นงบ ของอบจ.ราชบุรี 
จ านวน 3,150,000 บาท 

(6) โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโพธิ์ ต าบลคูบัว   
สถานะโครงการ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างงานก่อสร้างเข้าด าเนินการก่อสร้าง   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(โครงการประสานแผน อบจ.ราชบุรี) 

เป็นงบ ของอบจ.ราชบุรี 
ตั้งไว้ จ านวน 1,358,000 บาท   

อยู่ระหว่างด าเนินงาน 

(7) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างก าแพงกันดินบริเวณโรงผลิต
น้ าประปา องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หมู่ที่ 12 
 

เป็นงบเงินกู้ 
โครงการเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล 

จ านวน 1,605,000 บาท 
(8) โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกอบกุล  
หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบัว  

เป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จ านวน 2,548,443.45 บาท   

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(9) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสาย 
บุญประชารังสรรค์ บ้านต้นแหน  ซอย 4 ถึง ซอย 2  หมู่ที่ 13 ต าบลคูบัว 

เป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จ านวน 2,200,898.25 บาท 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(10) กิจกรรมประสานงานส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขตราชบุรี ขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการ
พาดสายส่งสัญญาณที่ระโยงระยางหย่อนต่ าลงมาตามจุดต่างๆภายใน 
พื้นที่ต าบลคูบัว ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ข้อมูลข่าวสารจากประชาชนที่
ประสบเหตุและแจ้งเตือนภัยสายสัญญาณสื่อสารที่ระโยงระยางหย่อนต่ าลงมาเกะกะ
บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในบริเวณที่มีชุมชนที่อยู่อาศัย            
ซึ่งสายสัญญาณสื่อสาร (สายเคเบิ้ล) ตกลงมาระโยงระยางหย่อนต่ าตกลงมาและรกรุงรัง
ห้อยขวางทางเข้าออกตามพื้นที่ต่างๆหลายจุด โดยพบเห็นทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาการพาด
สัญญาณสื่อสารดังกล่าวบนเสาไฟฟ้าจนท าให้เสียทัศนียภาพของสถานที่และที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหากรณีจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดผ่านเสาไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เข้าไปรัดตรึง จัดเก็บให้เรียบร้อย  
ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ.2565 ได้เร่ิมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปแล้วหลายจุด  
แต่ก็ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จการแก้ไขการพาดสาย และหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าจึงเป็นภาระหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขจัด
ปัญหาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสาธารณะของประชาชน 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของ อบต.คูบัว 

 



หน้าที่ 6 

โครงการ/กิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

 (บาท) 
(11) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
จ านวน 3 จุด 3 ตัว 
จุดที่ 1 จ านวน 1 ตัว หวัสะพานด้านซ้ายหลังบ้านคุณทราย ,  
จุดที่ 2 จ านวน 1 ตัว ปากทางเข้าบ้านนายสุขสวัสดิ์ รุจิรงค์นางกูล , 
จุดที่ 3 จ านวน 1 ตัว แยกร้านค้าตามืด 
สถานะโครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ใช้งบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ของ อบต.คูบัว 

ตั้งงบประมาณไว้ 
จ านวน 189,780 บาท  

 

(12) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
จ านวน 3 จุด 3 ตัว 
จุดที่ 1 จ านวน 1 ตัว ศาลากลางหมู่บ้าน ,  
จุดที่ 2 จ านวน 1 ตัว บริเวณหน้าวัดท่าช้าง , 
จุดที่ 3 จ านวน 1 ตัว ปากซอยที่สาม 
สถานะโครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ใช้งบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ของ อบต.คูบัว 

ตั้งงบประมาณไว้ 
จ านวน 198,953 บาท  

 

(13) โครงการระบบเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดเสียงตามสาย  
ควบคุมจากเครื่องส่ง - ล าโพง ฯลฯ 
ติดตั้งจุดเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ที่ช ารุดและไม่คุ้มค่าการซ่อมแซม 
จ านวน 6 จุด (ใช้ล าโพงจุดเดิม) 
จุดที่ 1 (หมู่ที่ 1)   เสาไฟฟ้าริมถนนสาย 3339 หน้าห้องแถวเส็งชัย SK 
จุดที่ 2 (หมู่ที่ 4)   เสาไฟฟ้าข้างแท็งค์น้ าเก่า 4 แยกสะพาน 
จุดที่ 3 (หมู่ที่ 6)   บนแท็งค์น้ า ข้างศาลา หมู่ที่ 6 
จุดที่ 4 (หมู่ที่ 7)   เสาไฟฟ้า หลังศาลารอรถปากซอย 1 
จุดที่ 5 (หมู่ที่ 8)   เสาไฟฟ้าหน้าบ้าน นภัสวรรณ บ้านเลขท่ี 84 หมู่ที่ 8 
จุดที่ 6 (หมู่ที่ 10) เสาไฟฟ้า สามแยก บ้านอดีต ส.อบต.สัมฤทธิ์ แสงสี 
ติดตั้งจุดใหม่เพ่ิมเตมิ จ านวน 3 จุด ตามท่ีหมู่บ้านร้องขอ (ติดตั้งล าโพงใหม่) 
จุดที่ 7 (หมู่ที่ 3)  บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าร้านตัดผม บ้านนายไพรงาม ชมม่ิง  
                       บ้านเลขท่ี 47 หมู่ที่ 3 
จุดที่ 8 (หมู่ที่ 9)   หอกระจายข่าวข้างศาลาหมู่บ้าน 
จุดที่ 9 (หมู่ที่ 15) บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าบ้านนายอาชวิศร์ ถาวรสุข  
                       บ้านเลขท่ี 18/3 หมู่ที่ 15 
สถานะโครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ใช้งบครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ของ อบต.คูบัว 

ตั้งงบประมาณไว้ 
จ านวน 462,561 บาท  
(โอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี 2565  
เพ่ือตั้งจ่ายใหม่) 

 

(14) โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์และเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

ใช้งบค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
ของ อบต.คูบัว 

จ านวน 26,494.69 บาท 
(15) โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล 
สูบน้ าได้ 1750 ลิตร ต่อนาที จ านวน 2 เครื่อง 

ใช้งบครุภัณฑ์การเกษตร 
ของ อบต.คูบัว 

จ านวน 125,700 บาท 
(16) โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร (ชนิดมือถือ) เพ่ือสนับสนุนภารกิจงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภัย
ต่างๆ  จ านวน 2 เครื่อง 

ใช้งบครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ของ อบต.คูบัว 

จ านวน 24,500 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

 (บาท) 
(17) กิจกรรมส ารวจ/ตรวจสอบ กล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
และสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติคที่ช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้การได้  
ให้กลับใช้การไดป้กติ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยประสานงานกับบริษัท 
ที่รับจ้างติดตั้งกล้องเข้าด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วจ านวน 2 หมู่บ้าน  
ได้แก่ หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 9   

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของ อบต.คูบัว 

(18) กิจกรรมซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน 82-1154 ราชบุรี 
มีการช ารุดเสื่อมสภาพให้กลับมาใช้การได้เป็นปกติ 

ใช้งบค่าซ่อมแซม 
ยานพาหนะและขนส่ง 

ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 8,132 บาท 

(19) กิจกรรมการก ากับดูแล ควบคุม การให้บริการน้ าสะอาด การให้บริการ
รถยนต์บรรทุกน้ า การบริการขนส่งน้ าแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 
ที่แจ้งความประสงค์ขอรับบริการ โดยจะมีภารกิจในเรื่องดับเพลิงด้วย 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของ อบต.คูบัว 

(20) กิจกรรมส ารวจการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ตีเส้นจราจร  
สถานะ  อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของ อบต.คูบัว 

(21) กิจกรรมซ่อมแซมพ้ืนผิวจราจรทางถนนด้วยวัสดุปูยางมะตอย 
แก้ไขปัญหาเฉพาะจุดที่มีปัญหาเพ่ือให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านปลอดภัย 
และการท ายางมะตอยกั้นผิวทางถนน ตามค าร้องขอจากประชาชน 
บนพ้ืนผิวถนนที่ต้องการให้รถชะลอความเร็ว เขตชุมชนที่ต้องการควบคุม
ความเร็วของยานพหานะ 

ใช้งบวัสดุก่อสร้าง 
ของ อบต.คูบัว 

จ านวน 96,458.91 บาท 

(22) กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามถนน 
ภายในหมู่บ้านและตัดแต่งก่ิงต้นไม้ป้องกันอันตรายจากกิ่งไม้หักโค่นทับ 
หรือเกี่ยวสายไฟฟ้า รวมถึงการด าเนินการไถปรับวัชพืชที่ปกคลุมไหล่ทางถนน
การตัดหญ้า การตัดแต่งภูมิทัศน์ตามสถานที่ต่างๆ ในหมู่บ้าน 
ได้เกิดความสวยงาม สภาพแวดล้อมถนนหนทาง คงความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
สะอาด สะดวก และมีความปลอดภัย 

ใช้งบวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ของ อบต.คูบัว 

จ านวน 395,5047 บาท 

(23) กิจกรรมการประสานงานแขวงทางหลวงสมุทรสงครามและเจ้าหน้าที่ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีเข้ามาด าเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ฟิวส์ป้องกันหม้อแปลงที่เสียให้กับโคมไฟส่องสว่างของถนนสาย 3338 - 3339  
รวมถึงการเข้ามาด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ดับตลอดเส้นทางถนน 
ทางหลวงแผ่นดินสาย 3338 - 3339  ตั้งแต่หมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ที่ 15 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของ อบต.คูบัว 

(24) กิจกรรมการประสานงาน/อ านวยความสะดวกเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีเข้ามาด าเนินการย้ายเสาไฟฟ้าออกจากอาคารที่พัก
อาศัยของประชาชนรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพไฟฟ้าในหลายหมู่บ้าน 
ได้แก่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของ อบต.คูบัว 

(25) กิจกรรมการลงพ้ืนที่ประสานงานในชุมชนอย่างรอบด้าน ท าความเข้าใจ
ตรงกันในความร่วมมือ การด าเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างส่วนราชการต่างๆ และผู้น าชุมชน การวางแผนประสานงานบูรณาการ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตรงจุดตรงเป้าหมาย  

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของ อบต.คูบัว 
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3.นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 1. ส่งเสริมเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมรายได้ของประชาชน 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
 3. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
 4. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านเกษตร 
ผลผลิตทางนโยบายด้าน ที่เกิดขึ้น นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ  

(บาท) 
(1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ในระดับต าบลเพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ
ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของแต่ละหมู่บ้าน  
และหน่วยงานราชการ ซ่ึงได้วางแผนท าโครงการด้านๆต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งหมู่บ้านได้เสนอมามีหลายโครงการ เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนลาดยาง ก่อสร้างทางระบายน้ า โครงการที่ถูกเสนอบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวเพ่ือวางรากฐาน 
เตรียมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2. ด้านการก่อสร้างอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เพ่ือใช้ส าหรับ
การปฏิบัติราชการ รองรับและประสานงานกับบุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการสาธารณะต่างๆ เตรียมรองรับการ
เติบโตขององค์กรในอนาคต 
3. ด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดตีนตะขาบเพ่ือรองรับการแก้ไขปัญหาการจัดท า
บริการสาธารณะบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนด้านการระบายน้ า  
การเกษตร ขุดลอกก าจัดผักตบชวา และงานอ่ืนๆ เฉพาะกิจ/งานส าคัญๆ 
ส าหรับบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  เป็นต้น 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

(2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว กาดวิถีชุมชนต าบลคูบัว 
การออกเยี่ยมเยียน ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเข้าใจกับกลุ่มประชาชน
ในพ้ืนที่ให้เกิดความเข้มแข็ง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างฝ่ายบริหารกับ
ประชาชน เสริมสร้างในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และเข้าร่วมกิจกรรมตามโอกาส
ต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมต่างๆ เชิญชวนนักท่องเที่ยว 
มาเยือนท่องเที่ยวให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของ อบต.คูบัว 

(3) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงาน กลุ่มสตรีและแม่บ้าน 
ต าบลคูบัว ฝีกอาชีพท าขนมมงคลของไทย 

ใช้งบโครงการ  
ของ อบต.คูบัว 

จ านวน 6,840 บาท 
(4) กิจกรรมประสานงาน/อ านวยความสะดวกส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชนในการออกหน่วยให้บริการประชาชน Fix it Center ของวิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี ในการด าเนินการช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหาและการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในต าบลคูบัวด้านการซ่อมบ ารุง การดูแลรักษาเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน เครื่องใช้อุปกรณ์ทาง
การเกษตร ซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ เปลี่ยนมุ้งลวดประตู-หน้าต่าง เย็บและ
ซ่อมแซมผ้าที่ช ารุด  ฯลฯ 

เป็นงบด าเนินการ 
จากหน่วยงาน 

 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
ให้บริการประชาชน 

จ านวน 2 วัน 
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โครงการ/กิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ  

(บาท) 
(5) กิจกรรมส่งเสริม อบต.คูบัว เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการประสานงาน/ 
การอ านวยความสะดวกให้บริการน าสู่แหล่งศึกษาดูงานในพ้ืนที่ต้นแบบด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในพ้ืนที่ต าบลคูบัวในโอกาสส าคัญๆ ดังนี้ 
1. วันที่ 26 มิถุนายน 2565  ต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาท่านนายแพทย์พลเดช  
ปิ่นประทีป พร้อมคณะฯ จ านวน 50 ท่าน ที่ อบต.คูบัว และพาเยี่ยมชม 
ศูนย์ทอผ้าจกบ้านใต ้หมู่ 4 และกาดวิถีชุมชนต าบลคูบัว เพ่ือได้ให้ทางคณะท่าน 
สว.ได้รับทราบขอมูลทางกายภาพ เพื่อได้มีโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
และสังคม ให้กับต าบลคูบัว 
2. ต้อนรับคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กและเยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จ านวน 15 ท่าน ที่ อบต.คูบัว  
และพาเยี่ยมชมศูนย์ทอผ้าจกไท – ยวน และให้ช่วยแก้ไขปัญหาในประเด็น 
ส่งเสริมรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เพ่ิมพูนขึ้น 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของ อบต.คูบัว 

(6) กิจกรรมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ สื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์
ในท้องถิ่นต าบลคูบัว กาดวิถีชุมชนต าบลคูบัว แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ไท-ยวน 

เป็นงบประมาณ 
จากบ้านพักเด็กและครอบครัว

จังหวัดราชบุรี  

3.นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ   
 1. ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬาเพ่ือให้ ลูกหลานประชาชนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพที่ดี  
     และห่างไกลกับยาเสพติด 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ ทั้งในระดับหมู่บ้านและในระดับต าบล  
              ตลอดทั้งการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ 
 3. สนับสนุนการหาสถานที่ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และอนามัยที่ดีของชุมชน 
ผลผลิตทางนโยบายด้าน ที่เกิดขึ้น นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ  ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ  

(บาท) 
(1) กิจกรรมตรวจซ่อมแซม ปรับปรุงเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งที่เก่า ช ารุด 
ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ในแต่ละหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 2 

ใช้งบค่าซ่อมแซมและบ ารุง
ทรัพย์สิน ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 42,350 บาท 

(2) กิจกรรมตรวจซ่อมแซม ปรับปรุงเครื่องเล่นสนามประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ไม่ปลอดภัยทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ ตัวอาคาร ห้องน้ า        
ห้องส้วม อุปกรณ์ดับเพลิง ของเล่น วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้  ตู้เก็บยา ให้ได้รับการ
ปรับปรุงและแก้ไข 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

(3 )กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน  
ท้องถิ่นอ าเภอเมืองราชบุรีคัพ ครั้งที่ 1/2565 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของ อบต.คูบัว 

(4) กิจกรรมสนับสนุนสื่อ คนไทยหัวใจสีขาว “รู้คิด รู้ทัน  ป้องกันยาเสพติด  
สร้างภูมิคุ้มกัน เด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด” 

เป็นงบประมาณ 
จากบ้านพักเด็กและครอบครัว

จังหวัดราชบุรี 
(5) กิจกรรมสนับสนุนสื่อการรณรงค์ต่อต้านการพนันช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 
2022 ดูบอลได้โดยไม่ต้องพนัน 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 



5. นโยบายด้านสังคม                 หน้าที่ 10  
 1. สนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส 
 2. สนับสนุนกิจการของผู้น าชุมชน กลุ่มสตรี อสม. อปพร. 
มีผลผลิตทางนโยบายด้าน ที่เกิดขึ้น นโยบายด้านสังคม  ดังนี้ 

  โครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณ 
 (บาท) 

(1) กิจกรรมช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่ต าบลคูบัว  จ านวน 4 ครัวเรือน  
ในหมู่ ท่ี 6 หมู่ 10 หมู่ ท่ี 13 หมู่ ท่ี 15 ตามโครงการของอ าเภอเมืองราชบุรี 
ประกอบด้วย นายอ าเภอเมืองราชบุรี ท้องถิ่นอ าเภอเมืองราชบุรี พัฒนาชุมชน
อ าเภอเมืองราชบุรี  เกษตรอ าเภอเมืองราชบุรี  และสาธารณสุขอ าเภอเมืองราชบุรี 

เป็นงบประมาณจากอ าเภอ 

(2) กิจกรรมติดตามความคืบหน้าการด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 
ท่ีอยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ หมู่ท่ี 13 บ้านต้นแหน  
ตามท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุจากเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี 

เป็นงบประมาณจากอ าเภอ 

(3) กิจกรรมประสานงาน/การอ านวยความสะดวกในการลงพื้นท่ีของนางธิวัลรัตน์ 
อังกินันทน์ ทีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะเพื่อตรวจเยี่ยม
ผู้ทุพลภาพในเขตพื้นที่ต าบลคูบัว 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของ อบต.คูบัว 

(4) กิจรรมให้การอ านวยความสะดวกลงพื้นท่ีท าบัตรประชาชนให้ผู้พิการติดเตียง ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
(5) โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุ   
 ขึ้นทะเบียนตามสิทธิ จ านวน 2,034 คน 

ใช้งบกลาง ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 15,598,400 บาท 

(6) โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ หรือทุพพลภาพ 
 ขึ้นทะเบียนตามสิทธิ จ านวน 347 คน 

ใช้งบกลาง ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 3,337,000 บาท 

(7) โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์  
 ขึ้นทะเบียนตามสิทธิ จ านวน 14 คน 

ใช้งบกลาง ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 90,000 บาท 

(8) โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนท่ีเกิดจากภัยพิบัติและสาธารณภัย 
 

ใช้งบกลาง ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 633,309 บาท 

(9) กิจกรรมเข้าร่วมการรวมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุในการเข้าสังคมท ากิจกรรมต่างๆ 
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกันในการเตรียมความพร้อมโครงการสร้าง 
สังคมห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ และโครงการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายผู้สูงวัย 
เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีในอนาคต 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของ อบต.คูบัว 

(10) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
 ในเขตต าบลคูบัว  

ใช้งบกลาง ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 25,456 บาท 

(11) โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัย ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน 
ให้แก่ประชาชน “ส่งเสริมหลักสูตรการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ า” 

ใช้งบโครงการ ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 14,082 บาท 

(12) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานสถานท่ีกลางส าหรับ  
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา 
ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

ใช้งบอุดหนุนส่วนราชการ 
 ของ อบต.คูบัว 

จ านวน 18,000 บาท 
 

(13) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในวันอานันทมหิดล เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่              
การณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ก าจัดลูกน้ ายูงลาย พ่นหมอกควัน การเย่ียม/         
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยกไร้/ผู้ป่วยติดเตียง และการท าความสะอาดพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชนก์ิจกรรมปลูกต้นไม้ มอบทรายอะเบท ให้แก่ อสม.ประจ าหมู่บ้าน 

ใช้งบโครงการ ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 23,778.40 บาท 



หน้าที่ 11 
6. นโยบายด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
 1. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้มีความม่ันคง เข้มแข็งเพ่ือให้บริการและการจัดการสาธารณะ 
     ในต าบลคูบัวให้ดีขึ้น 
 2. สนับสนุนให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป 
ผลผลิตทางนโยบายด้าน ที่เกิดขึ้น นโยบายด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ  

(บาท) 
(1) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง  ใช้งบโครงการ ของ อบต.คูบัว 

จ านวน 55,236.50 บาท 
(2) กิจกรรมประสานส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ/จังหวัด ออกท าหมันหมา-แมว 
เพ่ีอตัดวงจรเกิดใหม่ในพื้นที่เป้าหมาย ที่อยู่ในตามวัดในต าบลคูบัว  

เป็นงบประมาณ 
จากส านักงานปศุสัตว์ 

(3) โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัว  ใช้งบโครงการ ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 340,767 บาท 

(4) โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ (สปสช.) ต าบลคูบัว  ใช้งบกลาง ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 250,000 บาท 

(5) กิจกรรมสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  

เป็นงบประมาณ 
จากบ้านพักเด็กและครอบครัว

จังหวัดราชบุรี 
(6) กิจกรรมประชาสัมพันธ์/การประสานงานการให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 
(เข็มกระตุ้น) ให้แก่ประชาชนต าบลคูบัว ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 
เริ่มกลับมามีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากขึ้น ซึ่งวิธีการลดความรุนแรงของโรค 
ได้นั้นก็ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของ อบต.คูบัว 

(7) กิจกรรมสนับสนับสนุนคลินิกหมอครอบครัวต าบลคูบัว 
โดยระดมความร่วมมือ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร เช่น  
ความพร้อมด้านสถานที่ในการเปิดให้บริการคลินิกบริการปฐมภูมิ โดยอาศัยทุนส่วนตัว 
การร่วมระดมเงนิ การลงแรงพฒันาสถานท่ี โดยเครอืข่ายของกลุม่วัยรุ่น (หมู่ท่ี 14- 15)  
สร้างเรื่องดีดีเพ่ือพัฒนาพัฒนาสังคม งานการกุศล ร่วมแรงช่วยแก้ไขปัญหา 
ในการพัฒนาสถานที่ ของทีมหมอ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านคูบัว
และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ต าบลคูบัว และความร่วมมือจากกลุ่มผู้น าชุมชน 
กลุ่มอาสาสมัคร อสม. ได้มีส่วนช่วยพัฒนา ตามวาระ และโอกาสต่างๆ  

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของ อบต.คูบัว 

(8) โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง  
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับเรื่องงานในหน้าที่  

ใช้งบโครงการ ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 17,210 บาท 

(9) โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาพัฒนา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ของ อบต.คูบัว 
ให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีความรับผิดชอบ  

ใช้งบโครงการ ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 23,890 บาท 

(10) โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง ใช้งบครุภัณฑ์การเกษตร 
 ของ อบต.คูบัว 

จ านวน 59,000 บาท 
 



หน้าที่ 12 
7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 1. จัดภูมิทัศน์สวนสาธารณะ และสถานที่ต่างๆให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวของต าบลคูบัว  
 2. อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งต้นน้ าล าธาร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  
 3. จัดท าระบบน้ าประปาสะอาดให้ดียิ่งขึ้น และเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคของประชาชนทั้งต าบลคูบัว  
 4. สนับสนุนโครงการขุดลอกคลองต่างๆ เพื่อการระบายน้ าที่ดีข้ึน และป้องกันปัญหาน้ าท่วม 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอยตาม ถนน และตรอกซอยต่างๆ อย่างทั่วถึง 
ผลผลิตทางนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ  

(บาท) 
(1) กิจรรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
แผ้วถางวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 15 และบริเวณแหล่ง
ท่อเที่ยวกาดวิถีชุมชนต าบลคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี และบริเวณเส้นทางการ
ท่องเที่ยวภายในต าบลคูบัว หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 15 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของ อบต.คูบัว 

(2) โครงการขุดลอกคลองซอย (คลองไส้ไก่) ภายในต าบลคูบัว  
บริเวณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 15 
 

ใช้งบโครงการ ของ อบต.คูบัว 
จ านวน 18,823.99 บาท 

(3) โครงการก าจัดผักตบชวา และวัชพืชน้ าในแหล่งน้ า คลองสาธารณะต่างๆ 
ภายในต าบลคูบัว โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักร รถแบ็คโฮ  
พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง จากหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ของ อบต.คูบัว 

(4) กิจกรรมประสานงาน/อ านวยการสนับสนุนการด าเนินการเร่งระบายน้ า 
คลองชลประทานเพื่อป้องกันอุทกภัยน้ าท่วม โดยประสานด าเนินการ  ดังนี้ 
1. การเก็บผักตบชวาขึ้นจากคลอง ช่วงที่รถแบ็คโฮ เข้าด าเนินการไม่ได้ 
โดยใช้เรือเก็บผักตบชวา จ านวน 1 ล า จากการสนับสนุนของส านักชลประทาน 
ที่ 13 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (ห้วยชินสีห์) 
2. การติดต้ังเครื่องสูบน้ าช่วยเร่งระบายน้ าคลองฯพื้นที่เสี่ยงรับมือสถานการณ์ฝนตก
ติดต่อกันหลายวันโดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 ราชบุรี  
3. ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครพลังมวลชน ประชาชนจิตอาสาร่วมด้วย
ช่วยกันเก็บผักตบชวาขั้นจากแหล่งน้ า ได้แก่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 เป็นต้น 
 

ใช้งบประมาณค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ของ อบต.คูบัว 

จ านวน 13,000 บาท 

(5) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3  
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การศึกษาดูงาน 
การคัดแยกขยะอินทรีย์ การคัดแยกขยะรีไซเคิล การคัดแยกขยะอันตราย 
การคัดแยกขยะทั่วไป 
 

ใช้งบกองทุนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 155,850 บาท 

(6) กิจกรรมเชิญชวนประชาชนในพื้นท่ีต าบลคูบัวก าจัดขยะเปียกลกโลกร้อน 
สถานะโครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ เป้าหมายให้ครบ 100 % 
 

ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

(7) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย  
จ านวน 1 คัน 
สถานะโครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ใช้งบครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง ของ อบต.คูบัว 

งบประมาณตั้งไว้ 
จ านวน 2,400,000 บาท 



หน้าที่ 13 

โครงการ/กิจกรรม 
การใช้จ่ายงบประมาณ  

(บาท) 
(8) โครงการขยายเขตประปา  หมู่ที่ 1 ต าบลคูบัว 
สถานะโครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ใช้เงินสะสมของ อบต.คูบัว 
ตั้งงบประมาณไว้ 

จ านวน 757,400 บาท 
(9) โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปา องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  (หมู่ที่ 12) 
สถานะโครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ใช้เงินสะสมของ อบต.คูบัว 
ตั้งงบประมาณไว้ 

จ านวน 7,971,000 บาท 
  

(10) กิจกรรมการก ากับดูแล ควบคุม การให้บริการน้ าประปา 
ตั้งแต่ข้ันตอนการผลิต ปริมาณน้ า แรงดัน วิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ าประปา 
การด าเนินการโบลว์น้ าระบายตะกอนปลายเส้นท่อจ่ายน้ า ระบบท่อเมนจ่ายน้ า
แก้ไขปัญหาท่อน้ าแตก ท่อน้ ารั่ว รวมถึงการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของ
ประชาชนที่มีต่อคุณภาพน้ าที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ น้ ามีสีเหลืองขุ่น กลิ่นคลอรีน 
ได้ติดตามตรวจสอบเร่งแก้ไขตามขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นปกติสม่ าเสมอ 
 

ใช้งบวัสดุวิทยาศาสตร์ 
หรือการแพทย์ 
ของ อบต.คูบัว 

จ านวน 906,554.50 บาท 
งบกิจการประปา 

 

 
 

ท้ังนี้โครงการต่างๆท่ีได้มีการด าเนินการในพื้นท่ีต าบลคูบัวสามารถติดตามดูได้จากรายงานติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว http://www.kubua.go.th/ 
(หัวข้อ) เมนูรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับชมภาพการด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีผ่านมาทาง
เฟสบุ๊ค  https://www.facebook.com/kubua.go.th 
 
 
 
 

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

http://www.kubua.go.th/
http://www.kubua.go.th/


หน้าที่ 14 

ภาพประกอบการเผยแพร่ผลการด าเนินงานบางส่วน 

จากการประสานงานหน่วยงานภายนอก ประจ าปีพุทธศักราช 2565 
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว กับ หน่วยงานต่างๆ 

 ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน การที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวจะพัฒนาท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความต้องการและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้หมดทุกอย่างคงท าได้ไม่ครบเพราะขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูบัว ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถมีอ านาจเข้าไปก้าวล่วงใดๆในภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นได้ เช่น หน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานเคเบิลโทรศัพท์ หน่วยงานชลประทาน หน่วยงานทางหลวง ฯลฯ  

 เมื่อได้มีการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในท้องถิ่นแล้วก็จะน าเรื่อง
เข้าสู่กระบวนการทันที โดยประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในพ้ืนที่และก็จะติดตามผลจากส่วนราชการนั้นๆอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้น บางเรื่องก็ท าได้ทันที           
บางเรื่องก็ความล่าช้า บางเรื่องก็ต้องด าเนินการตามกฎหมาย แต่ทุกเรื่องผู้บริหารองค์การบริห ารส่วนต าบลคูบัวให้
ความส าคัญกับการด าเนินงาน เอาใจใส่ ดูแล ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ภารกิจต่างๆ ที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆ หรือองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่สามารถแก้ไขปัญหาจนเสร็จสิ้น  บรรลุเป้าหมาย มีดังนี้ 

หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
1. ย้ายเสาไฟฟ้าออกจากที่พักอาศัย หมู่ที ่3 
2. ปัญหากระแสไฟฟ้าตก หมู่ที ่2 , 3 , 6 , 7 , 9 , 10 , 11 , 13 
3. ตัดต้นไม้กดทับสายไฟ หมู่ที่ 7 , 15 
4. กระแสไฟฟ้าตก เสาไฟเอียง เสาไฟเต้ียกว่ามาตรฐาน ต้นไม้ละเสาไฟ หมู่ที่ 2 , 6 , 11  
5. ปักเสาไฟพาดสาย หมู่ที่ 4 , 6 , 10  
6. เสาไฟฟ้าเอียง หมู่ที่ 3 , 4 , 6 , 10 
 

 

 



                                                       
หน้าที่ 15 

 
หน่วยงานแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 
1. ขอหน้ากากยางเพ่ือซ่อมถนน  
2. ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างถนน 3338  (13 ต้น )  
3. ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างถนน 3339  
 

 
 

 
 
หน่วยงานทรัพยากรน้ าภาค 7 ราชบุรี 

1. ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ าในการแก้ปัญหาน้ าท่วมของประชาชน  (1 เครื่อง)  
 

  
 
 



หน้าที่ 16 
 
หน่วยงาน อบจ.ราชบุรี 

1. สนับสนุนรถแบ็คโฮ ส าหรับก าจัดผักตบชวา ภายในคลองสาธารณะต าบลคูบัว 
 

 
 

 
 
หน่วยงาน  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาฝั่งขวา ราชบุรี (ส านักชลประทานที่ 13) 
1. สนับสนุนเรือเก็บผักตบชวาคลองราชินี หมู่ที่ 2 เลียบทางรถไฟ 
 

 
 
 



หน้าที่ 17 
 
หน่วยงานอ าเภอเมืองราชบุรีร่วมกับสภากาชาด 
1. ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ (กลุ่มคนผู้เปาะบาง) หมู่ที ่13  จ านวน 1 หลัง 
 

 

   
  วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ท่านนายกประยง พิมเพราะ ได้ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชน สูบน้ าท่วมใน
ท้องที่ต าบลคูบัว โดยน าเครื่องสูบน้ า ปั๊มจุ่มน้ า ไดโว่ สูบน้ าท่วม และใช้รถแบ็คโฮเล็กขุดทางน้ าข้างถนนท้องที่บ้านใหม่ 
หมู่ที่ 7 ระบายน้ าท่วมในพื้นที่ลงสู่คลองราชินีและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมอีกหลายจุด ในท้องที่หมู่ที่ 11 วัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 5 
บ้านตะโก ฯลฯ พร้อมนี้ รองไชยนต์ รุจจารี รองนายก อบต.คูบัว ได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ า         
ขนาด 12 นิ้ว จ านวน 1 เครื่องจากหน่วยงานส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 ติดตั้งสูบน้ าที่ฝายน้ าล้น หมู่ที่ 3 พร้อมกับ
ขอความอนุเคราะห์เรือเก็บผักตบชวา จากส านักชลประทานที่ 13 โครงการบ ารุงรักษาคลองส่งน้ าราชบุรี ฝั่งขวา         
(ห้วยชินสีห์) จ านวน 1 ล า พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เก็บวัชพืช บริเวณคลองราชินี หมู่ที่ 2 และคลองคูบัว (ห้วยล่าง)              
หมู่ที่ 2 - ถึงหมู่ท่ี 3 

 
 
 
 

   



หน้าที่ 18 
 
             วันที่ 17 ตุลาคม 2565 หน่วยงานหมวดการทางห้วยชินสีห์ ภายใต้การบริหารจัดการของแขวงทางหลวง
สมุ ท ร ส งค ร า ม  ก ร มทา ง หลว ง  ไ ด้ ม า ด า เ นิ น ก า ร แก้ ไ ข จุ ดที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ  ห ลุ ม ที่ ค อส ะพาน  หมู่ ที่ 1  
บ้ านตากแดด  และแก้ ไขจุดที่ หวันจะเกิด อุบัติ เหตุ  บริ เ วณหลุมกลางสะพาน หมู่ ที่  3-4 ถนนทางหลวง 
สาย 3339 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  วั นที่  28 ตุ ล าคม  2565 ปลั ด อ า เ ภ อ  พร้ อมด้ ว ย เ จ้ า หน้ า ที่ อ า เ ภ อ เ มื อ ง  แล ะ  ส า นั กบ ริ ห า ร 
การทะเบียน จ.ราชบุรี ลงพื้นที่ท าบัตรประชาชนให้ผู้พิการติดเตียง  หมู่ที่ 7   (ชื่อ นายโกมิล คงนิล) 
 โดยมีนายไชยนต์ รุจจารี รองนายก อบต.คูบัว พร้อมด้วยผู้น าชุมชน ให้การอ านวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 19 
 

  วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ท่านรองนายก ไชยนต์ รุจจารี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที ่อบต.คูบัว ที่ได้รับ
มอบหมายจากท่านนายก อบต.คูบัว ได้ลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 15 ประปาหมู่บ้านน้ ารั่ว   
หมู่ที่ 13 ลงหม้อแปลงใหม่ เรียบร้อย รอปล่อยกระแสไฟ 
หมู่ที่ 12 ฝนตกหนักน้ าท่วมตั้งแต่เม่ือวาน สูบน้ าระบายออกจากจุดที่ท่วมขัง วัดแคทรายน้ าท่วม ดูหาทางระบายน้ า
ร่วมกับท่าน ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกับอาสาสมัครจิตอาสาพัฒนาฯในหมู่บ้าน 
ร่วมมือกันก าจัดผักตบชวา เปิดทางระบายน้ าในคลองคูบัวโดยภาพประกอบ ดังนี้ 
(1) คณะผู้บริหาร อบต.คูบัวร่วมกับกลุ่มผู้น า ประชาชนจิตอาสา ท าการพัฒนาสวนสาธารณะ อบต.คูบัว  
โดยทีมงานวัยรุ่น หมู่ 14 - หมู่ 15 เพ่ือพัฒนาสังคมและทีมงานกองช่าง โดยใช้รถกระเช้า เลื่อยโซ่ยนต์ และเครื่องตัดหญ้า 
(2) เจ้าหน้าที่ อบต.คูบัว พร้อมด้วยรถแบ็คโฮเข้าท าการเก็บผักตบชวาขึ้นจากคลองชลประทาน เขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 
(3) การด าเนินการของรถแบ็คโฮลอกผักตบชวาและวัชพืชในเขตคลองราชินี เลียบทางรถไฟ ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 20 
 

  วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายกประยง พิมเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
มอบหมายให้รองไชยนต์ รุจจารี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว พร้อมด้วย ส.อบต.สมควร กลมมิตร์ และ
เจ้าหน้าที่กองช่าง น าฝาเหล็กปิดท่อระบายน้ ามาเปลี่ยนตัวเก่าท่ีช ารุดเสียหายที่ หมู่ที่ 8 ต าบลคูบัว 
   
 

 
วันที่ 12 กันยายน 2565 นายกประยง พิมเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง
ประสานผู้น าชุมชนเพ่ือน าฝาเหล็กปิดท่อระบายน้ า มาเปลี่ยนตัวเก่า ที่ช ารุดเสียหาย หมู่ที่ 12 และหมู่ท่ี 13 ต าบลคูบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 21 
 

  วันที่ 12 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะตามจุดต่างๆ หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 6 ต าบลคูบัว 

 
  วันที่ 8  กันยายน 2565  ท่านนายก ประยง พิมเพราะ พร้อมด้วยหัวหน้า ส านักปลัด อบต.คูบัว และทีมงาน 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ได้เข้าส ารวจพื้นที่น้ าท่วม ในบริเวณพ้ืนนาข้าวของเกษตรกร  
ประชาชน หมู่ที่ 2 เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือ และ เร่งระบายน้ าท่วมเป็นการเร่งด่วน 

 
 
 

    
 
 
 
 
   
 
 
 



หน้าที่ 22 
 
  วั นที่  25 สิ งหาคม 2565 นายกอบต .คูบั ว  น า โดยนายประยง  พิม เพราะ  รอง ไชยนต์  รุ จจารี   
คณ ะผู้ บ ริ ห า ร ฯ  อบ ต . คู บั ว  แ ล ะ  ส ม าชิ ก สภ า  อบต . หมู่ ที่ 8 ( น า ย ส มค ว ร  กล ม มิ ต ร์ )  ผ ญบ . หมู่ ที่ 8  
ผช.ผญบ.หมู่ที่ 7  หมู่ที่  8 เจ้าหน้าที่  อบต.คูบัว  ในวันนี้ยังคงเดินหน้าให้การช่วยเหลือพ้ืนที่น้ าท่วม  หมู่ที่  8  
ขุดระบายน้ าสองข้างทาง โดยได้รับความอนุ เคราะห์จากหน่วยงาน องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดราชบุรี  
ต้ องขอขอบพระคุณ  นายก อบจ . ราชบุ รี  นายวิ วัฒน์  นิติ กาญจนา  และนายถนอมชั ย  ลิ ขิ ต ไพบู ลย์ กิ จ  
หัวหน้าฝ่าย เครื่องจักรกล กองช่าง อบจ.ราชบุรี และทาง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม เข้ามาบูรณาการช่วยเหลือ              
พ่ีน้องประชาชน สร้างประโยชน์ยิ่งต่อส่วนรวม 

  วันที่  2 สิ งหาคม 2565 นายกประยง  พิม เพราะ  นายกองค์ การบริ หารส่ วนต าบลคูบั ว  
ได้มอบหมายให้รองไชยนต์ รุจจารี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 13 ต าบลคูบัว พร้อมด้วย       
ประธานสภา อบต.คูบัว (นางสาวณัชสุดา ยิ่งงามแก้ว) ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  
ด าเนินการขุดเจาะวางเสาไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 23 
 

 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายกประยง พิมเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มอบหมายให้
ร อ ง ไ ช ย น ต์  รุ จ จ า รี  ร อ ง น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล คู บั ว  พ ร้ อ ม ด้ ว ย ก า นั น ,ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น  
และประชาชนจิตอาสา ร่ วมกัน พัฒนาหมู่ บ้ านทั้ ง  15 หมู่ บ้ าน  ปรับปรุ งภูมิทั ศน์  ท าความสะอาดถนน  
ตั ดหญ้ า  ตั ดแต่ งกิ่ ง ต้ น ไม้  เ พ่ื อถวาย เป็ นพระร าชกุ ศล  และแสดงออกถึ ง คว ามจงรั กภั กดี  และส านึ ก 
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
 

 

  วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองไชยนต์ รุจจารี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว พร้อมด้วย       
ส . อ บ ต . สุ บิ น  พ ง ษ์ สุ ทั ศ   ส . อ บ ต . ณ ร ง ค์  เ ที ย น ว ง ศ์  ส . อ บ ต . วิ เ ชี ย ร  ปู่ ใ จ  แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ 
ก อ ง ช่ า ง ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร เ ท ย า ง ม ะ ต อ ย ใ น ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม ถ น น ที่ เ ป็ น ห ลุ ม บ่ อ  เ พ่ื อ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า  
ให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้แก่  ในหมู่ที่ 3  หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 14  และหมู่ท่ี 15 ต าบลคูบัว  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



หน้าที่ 24 
  
  วันที่ 15  พฤศจิกายน  2565 ด าเนินงานปรับปรุงเสาไฟฟ้าพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรมส่งเสริม อบต.คูบัว เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการประสานงานการอ านวยความสะดวกให้บริการน าสู่
แหล่งศึกษาดูงานในพ้ืนที่ต้นแบบด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภายในพ้ืนที่ต าบลคูบัวในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565   มีดังนี ้
   1. วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ต้อนรับคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กและเยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จ านวน 15 ท่าน มาเยี่ยมชมศูนย์ท่อผ้าจกไท – ยวน และส่งเสริมรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

 

 

 

 

 2. วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ต้อนรับวุฒิสภา ท่านนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป พร้อมคณะฯ 
จ านวน 50 ท่าน มาเยี่ยมชมศูนย์ทอผ้าจกบ้านใต ้หมู่ที ่4 และกาดวิถีชุมชนต าบลคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี 
เพ่ือจะให้ทางคณะท่าน สว.ไดร้ับทราบข้อมูลทางกายภาพ และได้มีโยบายแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับต าบลคูบัว 
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