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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 

 

 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

อ าเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุร ี
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

                              
 

ค าน า 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จัดท าขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)       
พ.ศ. 2559  ตามแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นกระบวนการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท า
งบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้  เช่น  การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ให้น าโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 ไปใช้ กรณีที่จะน าโครงการพัฒนาที่อยู่ในปี พ.ศ. 2562 ,2563 
หรือ 2564 ไปด าเนินการจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559   
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทาง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์  และจุดยืนทางยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขึ้น  โดยผ่านกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
ชุมชน/หมู่บ้าน ประจ าปี 2560 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมก าหนดปัญหาความต้องการที่จะแก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุด  ตรงประเด็น  เพ่ือช่วยตัดสินใจและส่งผลให้การบริหารราชการท้องถิ่น เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ฉบับนี้ จะเป็นกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณตามโครงการที่วางไว้ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและสังคมโดยรวมต่อไป  

    
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

พฤศจิกายน  2559 
 
 

 
 



หน้าที่  1 
สารบัญ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี   (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

   
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ด้านกายภาพ หน้าที่ 3-5 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง หน้าที่ 5 
๓. ประชากร หน้าที่ 6  
๔. สภาพทางสังคม หน้าที่ 7 
๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน หน้าที่ 8  
๖. ระบบเศรษฐกิจ หน้าที่ 8-10 
๗. เศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) หน้าที่ 11-12 
๘. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม หน้าที่ 12-13 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ หน้าที่ 13-14 

 

ส่วนที่  2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 
1. สรุปผลการด้าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 หน้าที่ 15-21 
2. ผลที่ได้รับจากการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 หน้าที่ 22-24 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด้าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 หน้าที่ 24 
 

ส่วนที่  3  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค    

-แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ป ี  หน้าที่ 25-29  
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  หน้าที่ 29-30 
-แผนโมเดลประเทศไทย 4.0   หน้าที่ 31-33  
-แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๑   หน้าที่ 33-35 
-แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี  หน้าที่ 36  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 
  หน้าที่ 37 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว  อ้าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
-วิสัยทัศน์  หน้าที่ 38 
-ยุทธศาสตร์ หน้าที่ 38 
-เป้าประสงค์ หน้าที่ 38 
-ตัวชี้วัด หน้าที่ 39-40 
-ค่าเป้าหมาย หน้าที่ 41 
-กลยุทธ์ หน้าที่ 42 
-จุดยืนทางยุทธศาสตร์ หน้าที่ 42 
-ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม หน้าที่ 42 



หน้าที่  2 
3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

-การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หน้าที่ 43-45 
-การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง หน้าที่ 46-57 
-ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
 (แบบ ยท.01) หน้าที่ 58-60  
-แผนผังยุทธศาสตร์  (แบบ ยท.02) หน้าที่ 61-62 
-รายละเอียดยุทธศาสตร์  (แบบ ยท.03) หน้าที่ 63-73  

ส่วนที่  4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน หน้าที่ 74 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

-บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (แบบ ผ.07) หน้าที่ 75-77 
-บัญชีโครงการพัฒนาส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ  (แบบ ผ.01) 
 หน้าที่ 78-162 
-บัญชีโครงการพัฒนาส้าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ 
 รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน  (แบบ ผ.02) หน้าที่ 163-168 
-บัญชีโครงการพัฒนาส้าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
 (แบบ ผ.03) หน้าที่ 169-174 
-บัญชีโครงการพัฒนาส้าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด  (แบบ ผ.05) 
 หน้าที่ 175-189 
-บัญชีโครงการพัฒนาส้าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ด้าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ  (แบบ ผ.06)    หน้าที่ 190-191 
-บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (แบบ ผ.08) หน้าที่ 192-205 

ส่วนที่  5  การติดตามและประเมินผล หน้าที่ 206-217 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้อง  แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี   
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง  
    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

            6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 
               โครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                    7. การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 



        หน้าที่  3  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

ของ องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว  อ้าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
 
 
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.  ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว ตั้งอยู่ในเขต อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอเมืองราชบุรี  
ไปทางทิศใต้ระยะทาง  5  กิโลเมตร   ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13  องศา  29  ลิปดาเหนือ  เส้นแวงที่  99  องศา  55  ลิปดา
ตะวันตก   มีเนื้อที่ประมาณ  25  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  15,625  ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนต้าบล ต่างๆ  ดังนี้ 
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ต้าบลดอนตะโก  และต้าบลบ้านไร่  อ้าเภอเมืองราชบุรี 
ทิศใต้            ติดต่อกับ ต้าบลบ่อกระดาน  อ้าเภอปากท่อ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ต้าบลบ้านไร่  อ้าเภอเมืองราชบุรี และต้าบลเกาะศาลพระ อ้าเภอวัดเพลง 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ต้าบลอ่างทอง  และต้าบลดอนตะโก  อ้าเภอเมืองราชบุรี 

แผนที่ตั้งพิกัดหน่วย  
องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว   Lat : 13.478664537568724   Long : 99.8237765502929 

 



หน้าที่  4 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของต้าบลคูบัว เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีล้าห้วยธรรมชาติไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปยัง       
ทิศตะวันออกจ้านวน  2  สาย มีน้้าตลอดปี  รวมทั้งมีคลองชลประทาน  2 สายใหญ่  พ้ืนที่เหมาะแก่การ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร การปศุสัตว์ และเป็นที่อยู่อาศัย  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศของต้าบลคูบัว  จัดอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู  โดยสภาพภูมิอากาศทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพล
ของมรสุมพัดผ่าน เฉลี่ยแล้วอุณหภูมิทั้งปี  ประมาณ  28.3  องศาเซลเซียล   
ฤดูร้อน        อากาศค่อนข้างร้อนและแห้ง  โดยฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  
 เดือนที่อุณหภูมิสูงที่สงสุดคือเดือนเมษายน เฉลี่ย 10 ปี  อยู่ที่ 30.7  องศาเซลเซียล   
ฤดูหนาว      อากาศหนาวเย็นเป็นช่วงๆ  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม  
 เดือนที่มีอุณหภูมิต่้าท่ีสุด คือ ธันวาคม เฉลี่ย 10 ปี  อยู่ที่ 25.6 องศาเซลเซียล 
ฤดูฝน         ฝนตกปานกลาง  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม  
 เดือนที่ฝนตกมากท่ีสุดคือ เดือนตุลาคมมีปริมาณฝนตกรวมเฉลี่ย  10 ปี  อยู่ที่ 92.0  

มิลลิเมตร โดยฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม และจะตกชุกในเดือน
ตุลาคม ช่วงฤดูฝนมีความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 10 ปี  อยู่ที่ 71.5 เปอร์เซ็นต์ 

1.4  ลักษณะดิน 
ลักษณะดินในต้าบลคูบัว  ส่วนใหญ่สภาพดินเป็นดินเหนียว เหมาะแก่การปลูกข้าว ไม้ผล และพืชผัก  
จ้าแนกลักษณะความเหมาะสมและข้อจ้ากัดของดินต้าบลคูบัว  แบ่งออกเป็น  8   กลุ่ม  ดังนี้ 

1.  กลุ่มชุดดินที่ 2   เนื้อดินเป็นดินเหนียว การระบายน้้าเลว ในช่วงฤดูฝนจะมีน้้าขังอยู่ที่ผิวดิน 
ระหว่าง  4-6 เดือน มีศักยภาพเหมาะสมที่จะใช้ท้านาในช่วงฤดูฝน แต่สามารถปลูกพืชผักพืชไร่ พืชผัก 
หรือพืชอ่ืนที่มีอายุสั้นได้ในช่วงฤดูแล้ง 

2.  กลุ่มชุดดินที่ 3   เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวดินบนเป็นสีเทาเข้ม สีน้้าตาลปนเทาเข้ม ดินล่าง 
เป็นสีเทาหรือสีน้้าตาลอ่อน มีศักยภาพเหมาะสมในการท้านา อย่างไรก็ตามดินชุดนี้สามารถเปลี่ยนสภาพ
การใช้ประโยชน์จากนาข้าวเป็นปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักได้ ถ้าได้มีการพัฒนาที่ดิน 

3.  กลุ่มชุดดินที่ 6   เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีส้าน้้าตาลปนเทาหรือสีเทา        
มีศักยภาพเหมาะสมที่จะใช้ท้านาในช่วงฤดูฝนและในช่วงฤดูแล้งสามารถปลูกพืชผัก หรือพืชอ่ืนที่มีอายุสั้นได้  

4.  กลุ่มชุดดินที่ 7    เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินมีสีน้้าตาล หรือสีน้้าตาลปนเทา มีศักยภาพ 
ความเหมาะสมในการท้านามากกว่าปลูกไร่  ไม้ผล  และพืชผัก   

5.  กลุ่มชุดดินที่ 16  เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง  สีดินมีสีน้้าตาลอ่อน หรือสีน้้าตาลปนเทา  
มีศักยภาพท่ีจะใช้ท้านามากกว่าปลูกพืชไร่ ไม้ผลและพืชผัก   

6.  กลุ่มชุดดินที่ 18  เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหยาบ มีศักยภาพเหมาะสมในการท้านา 
มากกว่าการปลูกพืชไร่ พืชผักและผลไม้ ยกเว้นถ้าได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้้าขังและการระบายน้้าของดิน 

7.  กลุ่มชุดดินที่ 33  เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง  สีดินมีสีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนแดงบางแห่ง  
มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิด ทั้งพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และท้านาข้าว  

8.  กลุ่มชุดดินที่ 36  เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว หรือ 
ดินร่วนเหนียวปนทราย  มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่  ไม้ผล  ไม้ยืนต้น และปลูกผักบางชนิด         
ไม่เหมาะสมในการท้านา 
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1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
พ้ืนที่ต้าบลคูบัว  มีแหล่งน้้าธรรมชาติ  จ้านวน  2  สาย ได้แก่  คลองชลประทาน และคลองน้้าทิ้งชลประทาน  
นอกจากนี้ยังมแีหล่งน้้าที่สร้างขึ้น  คือ ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  จ้านวน  1  แห่ง บ่อน้้าตื้น และน้้าของ
ประปาเทศบาลเมืองราชบุรี ลักษณะแหล่งน้้ายังคงความอุดมสมบูรณ์ เพราะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดินอุ้มน้้าได้ดี  
เพราะที่แหล่งน้้าอยู่ในเขตลุ่มน้้าหลัก แม่กลองฝั่งขวา  และอยู่ในเขตลุ่มน้้ารอง แม่น้้าอ้อม, ห้วยคูบัว,และห้วยชินสีห์ 

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนที่ของต้าบลคูบัว ไม่มีสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีน้้าท่วมถึง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา 
ปลูกไม้ผล และพืชผัก และท้าเลเลี้ยงสัตว์  

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว  มีพ้ืนที่เขตการปกครองทั้งหมด  15  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
หมู่ที่ 1  บ้านตากแดด     จ้านวน  634  หลังคาเรือน    
หมู่ที่ 2  บ้านระหนอง  จ้านวน  123  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 3  บ้านหนองขันธ์  จ้านวน  254  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 4  บ้านใต้   จ้านวน  156  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 5  บ้านตะโก  จ้านวน  112  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 6  บ้านสระโบสถ์  จ้านวน  250  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 7  บ้านใหม่  จ้านวน  187  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 8  บ้านหนองยายแก้ว จ้านวน  124  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 9  บ้านฟากห้วย  จ้านวน  377  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 10  บ้านท่าช้าง  จ้านวน  175  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 11  บ้านโพธิ์  จ้านวน  222  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 12  บ้านหัวนา  จ้านวน  125  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 13  บ้านต้นแหน  จ้านวน  167  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 14  บ้านหนามพุงดอ จ้านวน  197  หลังคาเรือน  
หมู่ที่ 15  บ้านไร่มะม่วง  จ้านวน  284  หลังคาเรือน 

2.2  การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว เลือกตั้งผู้แทนองค์การบริหารส่วนต้าบลมีผู้แทน  
2  ฝ่าย  ได้แก่  ผู้บริหารท้องถิ่น  (นายก อบต.) จ้านวน  1  คน และสมาชิกสภาท้องถิ่น  (ส.อบต.) หมู่บ้าน
ละ 2  คน  มีวาระการท้างาน 4 ปี   ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล            
พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  แบ่งเขตการเลือกตั้งตามเขตการปกครอง   15  หมู่บ้าน   ดังนี้ 
หมู่ที่ 1  บ้านตากแดด     ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ้านวน  1,111  คน    
หมู่ที่ 2  บ้านระหนอง  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ้านวน  353  คน   
หมู่ที่ 3  บ้านหนองขันธ์  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ้านวน  572  คน  
หมู่ที่ 4  บ้านใต้   ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ้านวน  502  คน 
หมู่ที่ 5  บ้านตะโก  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ้านวน  270  คน  
หมู่ที่ 6  บ้านสระโบสถ์  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ้านวน  577  คน 
หมู่ที่ 7  บ้านใหม่  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ้านวน  536  คน  

http://www.sac.or.th/databases/archaeology/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://www.sac.or.th/databases/archaeology/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://www.sac.or.th/databases/archaeology/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://www.sac.or.th/databases/archaeology/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B9%8C
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หมู่ที่ 8  บ้านหนองยายแก้ว ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ้านวน  342  คน 
หมู่ที่ 9  บ้านฟากห้วย  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ้านวน  861  คน 
หมู่ที่ 10  บ้านท่าช้าง  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ้านวน  523  คน 
หมู่ที่ 11  บ้านโพธิ์  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ้านวน  703  คน 
หมู่ที่ 12  บ้านหัวนา  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ้านวน  357  คน 
หมู่ที่ 13  บ้านต้นแหน  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ้านวน  500  คน 
หมู่ที่ 14  บ้านหนามพุงดอ ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ้านวน  676  คน 
หมู่ที่ 15  บ้านไร่มะม่วง  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ้านวน  715  คน  
(จากข้อมูลจ้านวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ  วันที่ 7 สิงหาคม 2559) รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  8,598  คน        
3.  ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ต้าบลคูบัวมีจ้านวนประชากรรวมทั้งสิ้น  10,748  คน  แยกเป็น  ชาย   5,108  คน  หญิง  5,640  คน 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย  431.36  ต่อตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม  2559) 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร รวม (คน) 

ชาย (คน) หญิง (คน) 
1 บ้านตากแดด    652 726 1,378 
2 บ้านระหนอง 204 244 448 
3 บ้านหนองขันธ์ 329 379 708 
4 บ้านใต้  290 311 601 
5 บ้านตะโก 153 171 324 
6 บ้านสระโบสถ์ 349 377 726 
7 บ้านใหม่ 312 352 664 
8 บ้านหนองยายแก้ว 195 207 402 
9 บ้านฟากห้วย 514 564 1,078 

10 บ้านท่าช้าง 312 361 673 
11 บ้านโพธิ์ 406 473 879 
12 บ้านหัวนา 232 229 461 
13 บ้านต้นแหน 296 341 637 
14 บ้านหนามพุงดอ 436 450 886 
15 บ้านไร่มะม่วง 450 469 919 

รวม 5,130 5,654 10,784 

3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
แยกตามช่วงอายุ  ชาย หญิง       หมายเหต ุ
จ้านวนประชากรเยาวชน 1,097 1,064 อายุต่้ากว่า 18 ปี 
จ้านวนประชากร 3,342 3,617 อายุ 18 - 60 ปี 
จ้านวนประชากรผู้สูงอายุ 687 977 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม      5,126  คน 5,658  คน ทั้งสิ้น  10,784  คน 
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4.  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 
ต้าบลคูบัว มีความพร้อมส้าหรับให้บริการทางการศึกษา   ดังนี้  
(1)  มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  (ม.1-ม.3)  จ้านวน  1  แห่ง  คือ  โรงเรียนแคทรายวิทยา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 12   
ซึ่งเพียงพอต่อจ้านวนนักเรียน  แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะนิยมไปเรียนต่อในโรงเรียนเขตอ้าเภอเมืองราชบุรี   
(2)  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  มีจ้านวน  4  แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว   ตั้งอยู่หมู่ที่  3  
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์  ตั้งอยู่หมู่ที่  11  โรงเรียนวัดแคทราย ตั้งอยู่หมู่ที่  12 และโรงเรียนวัดหนามพุงดอ 
ตั้งอยู่หมู่ที่  14   
(3)  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว  จ้านวน  3  แห่ง  คือ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนามพุงดอ  ตั้งอยู่หมู่ที่  14  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแคทราย  
ตั้งอยู่หมู่ที่  12   และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว  ตั้งอยู่หมู่ที่  3    
(4)  มีศูนย์การเรียนชุมชน (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ้าต้าบลคูบัว) 
จ้านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ประจ้า  หมู่ที่ 2 

4.2  สาธารณสุข 
ต้าบลคูบัว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล  จ้านวน  2  แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลคูบัว  
ตั้งอยู่หมู่ที่  8   และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีต้าบลคูบัว 
ตั้งอยู่หมู่ที่  5  มีระบบความพร้อมส้าหรับการด้าเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่ให้ประชาชนในเขตต้าบลคูบัว      
มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการเฝ้าระวังป้องกันโรคต่าง ๆ อย่างทั่วถึงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและอันตราย
ต่อสุขภาพของประชาชน 

4.1  อาชญากรรม 
อาชญากรรมในพื้นที่เกี่ยวกับผู้กระท าผิดที่มีแนวโน้มไปในทางที่ผิดกฎหมาย จะมีก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน และ
เจ้าหน้าที่ต้ารวจในการปฏิบัติหน้าที่คอยสอดส่องตรวจตรา และสังเกตสถานการณ์ว่าบุคคลใดหรือผู้ใดทั้งภายใน
และภายนอกจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอาชญากรรมและการกระท้าผิด โดยมีป้อมสายตรวจต้ารวจชุมชน
ต้าบลคูบัว ตั้งท้าการอยู่หน้าวัดโขลงสุวรรณคีรี  จ้านวน  1  แห่ง  มีเจ้าหน้าที่ต้ารวจประจ้าพ้ืนที่ดูแลป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการประชุมรักษาความมั่นคงประจ้าต้าบลคูบัว เดือนละ  1  ครั้ง 

4.4  ยาเสพติด 
ต้าบลคูบัว ยังมสีถานการณ์ปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ส่วนใหญ่เป็นการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในกลุ่มประชากรผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มเยาวชน แต่มีจ้านวนน้อย และในสถานศึกษายังไม่พบ
การแพร่ระบาดของยาเสพติด และมีผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการรุนแรง แต่อย่างใด 

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
ต้าบลคูบัว ยังมีบางครัวเรือนที่มีบ้านอยู่อาศัยไม่มั่นคง และยังมีผู้ด้อยโอกาสที่ยากจนที่ควรได้รับการ
ช่วยเหลือแก้ไขเฉพาะราย ด้วยการจัดสวัสดิการสังคมและเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ โดยมีหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว และหน่วยงานอื่นช่วยเหลือพ้ืนฐานแก่ผู้ประสบความเดือดร้อน 
ข้อมูลเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ  1,574  คน 
ผู้พิการ    259  คน 
ผู้ป่วยโรคเอดส์     14  คน 
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5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 
(1)   มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางถนน  สายหลัก  4  เส้นทาง  ดังนี้ 
 1.1 ถนนลาดยางจากตัวเมืองราชบุรี ผ่านมายังต้าบลคูบัวจนถึงสี่แยกห้วยชินสีห์ ระยะทาง  10  กิโลเมตร 
 1.2  ถนนลาดยางจากศาลากลางจังหวัด ตรงมาทางบ้านดอนแจง  ต้าบลดอนตะโก  ถึง  หมู่ที่ 9   
             บ้านท่าช้าง  ต้าบลคูบัว  ระยะทาง  6  กิโลเมตร 

1.3  ถนนลาดยางสายท่าสนุ่น – คูบัว เชื่อมต่อมาจากถนนสายราชบุรี – วัดเพลง   ระยะทาง  2.7  กิโลเมตร 
1.4  ถนนเลียบคลองชลประทาน จากสี่แยกห้วยชินสีห์ผ่านมาทางหมู่ 11  หมู่ 9 และหมู่ที ่1  ต้าบลคูบวั      
      ระยะทาง  7  กิโลเมตร 

(2)   มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางรถไฟ โดยมสีถานีรถไฟบ้านคูบัว ระยะทางออกจากสถานีรถไฟราชบุรี 
      ลงมาทางใต้ ถึงสถานีรถไฟบ้านคูบัว ระยะทาง  5 กิโลเมตร 
(3)  ระบบขนส่งสาธารณะตา้บลคูบัว มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3338 และทางหลวงแผ่นดิน  
      หมายเลข 3339  เป็นทางสายหลักในการเชื่อมต่อระหว่างต้าบล สู่จังหวัดราชบุรี  ประชาชนใช้ 
      ยานพาหนะทางบก  เป็นหลัก  เช่น  รถยนต์ และรถมอเตอร์ไซด์  ส้าหรับการคมนาคม มีรถประจ้า 
      ทางสายคูบัว – ราชบุรี  ในการคมนาคมขนส่งในเขตต้าบลคูบัว 

5.2  การไฟฟ้า 
ระบบจ่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่ต้าบลคูบัว อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  
ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และทั่วถึงทุกหลังคาเรือน   

5.3  การประปา 
ระบบประปาในพ้ืนที่ต้าบลคูบัว ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้้าจากคลองชลประทานผลิตประปา         
เป็นประปาผิวดินขนาดใหญ่ของท้องถิ่น และของหมู่บ้าน และมีหมู่บ้านใช้น้้าประปาของเทศบาลเมืองราชบุรี 
จ่ายน้้าไดท้ั่วถึงทุกครัวเรือน มีน้้าใช้สะอาดส้าหรับอุปโภค-บริโภคเพียงพอ 

5.4  โทรศัพท์ 
ระบบโทรศัพท์ในพ้ืนที่ต้าบลคูบัว  ได้แก่ โทรศัพท์สาธารณะ ในความรับผิดชอบของบริษัท ทีโอที จ้ากัด 
(มหาชน) และการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีเครือข่ายสัญญาณ ทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่  

5.5  ไปรษณีย์ หรือการสื่อสาร หรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ต้าบลคูบัว ไม่มีที่ท้าการไปรษณีย์ในพ้ืนที่ เนื่องจากอยู่ใกล้เขตเมือง ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปใช้
บริการได้ที่ท้าการไปรษณีย์จังหวัดโดยตรง ห่างจากต้าบลคูบัว ประมาณ 5  กิโลเมตร ส้าหรับการขนส่ง
ทางไปรษณีย์จะมีพนักงานไปรษณีย์ท้าหน้าที่จัดส่งจดหมายและพัสดุภายในเขตต้าบลคูบัวให้กับ
ผู้รับบริการ 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 
ภาคเกษตรกรรมต้าบลคูบัว  ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพหลัก  ได้แก่  การท้านาข้าว  การท้าสวนผัก
และผลไม้  การท้านา  เป็นการเช่าที่ดินท้านา  50-60 % ของเกษตรกรที่ท้านา ท้านาแบบหว่านน้้าตม 
ได้ผลผลิตเฉลี่ย 70-75  ถัง/ไร่  การท้าสวนผัก เป็นการท้าสวนผักโดยซื้อเมล็ดพันธุ์จากผู้ค้า ปลูกพืชซ้้าๆ        
ที่เดิมๆ ผลตอบแทนจากการท้านาและท้าสวนผักในปัจจุบัน เมื่อหักค่าใช้จ่าย และค่าแรงแล้ว ได้ก้าไร
น้อยมาก  ถ้าเป็นช่วงราคาผลผลิตตกต่้า หรือเกิดภัยธรรมชาติ จะเกิดการขาดทุน 
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6.2  การประมง 
ภาคการประมงต้าบลคูบัว  มีแหล่งท้าการประมงไม่มากนัก เนื่องจากท้าเลเป็นพ้ืนที่ท้านาข้าว โดยใช้แหล่งน้้า
ชลประทานเป็นแหล่งที่ให้ผลผลิตทางการประมง  และอาศัยน้้าฝน ส่วนใหญ่จะเพาะเลี้ยงโดยขุดบ่อเลี้ยง 
ส่วนพ้ืนที่มีการเลี้ยงและจ้าหน่ายจะเป็นการเลี้ยงในลักษณะอาชีพเสริม ที่ตั้ งบ่อมักจะอยู่ใกล้บ้าน                
ในฤดูแล้งจะขาดน้้า ฤดูฝนน้้าจะหลากท่วมบ่อเป็นประจ้า  ชนิดสัตว์น้้าที่เลี้ยง ส่วนใหญ่จึงเป็นลักษณะ
ปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ  ไม่มีการดูแลรักษา พันธุ์ปลาที่น้ามาปล่อยเป็นปลากินพืช เช่น ปลานิล         
ปลาตะเพียนขาว  ปลาดุก  ฯลฯ  ส่วนที่มีการเลี้ยงและจ้าหน่ายเป็นอาชีพหลักนั้น จะเป็นการเลี้ยงกุ้งขาว       
ในพ้ืนที ่ซึ่งมีไม่ก่ีครัวเรือน  

6.3  การปศุสัตว์ 
ภาคการปศุสัตว์ในต้าบลคูบัว  มีเพียงไม่ก่ีครัวเรือน ประกอบอาชีพเลี้ยงและจ้าหน่ายสัตว์  ได้แก่ เลี้ยงสุกร 
ไก่พ้ืนเมือง  ไก่เนื้อ  เป็ด วัวเนื้อ ฯลฯ 

6.4  การบริการ 
ภาคการบริการในต้าบลคูบัว ส่วนใหญ่มีสถานประกอบการค้าและการบริการที่ขายสินค้าและบริการ        
ขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็นต่อชีวิตประจ้าวัน  เช่น  ร้าค้าขายของช้า  ร้านขายอาหาร  ร้านขายผักและผลไม้ และ
ร้านขายผ้า  ส่วนใหญ่เป็นประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภทเบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑ์สินค้าของช้า ที่ให้บริการ
ในละแวกชุมชน และในด้านการท่องเที่ยวภายในต้าบล 

6.5  การท่องเที่ยว 
ภาคการท่องเที่ยวต้าบลคูบัว มีโบราณสถานที่น่าสนใจและมีคุณค่าควรแก่การศึกษาที่ส้าคัญ  ได้แก่ 
โบราณสถานหมายเลข 1 โคกนายใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านระหนอง  โบราณสถานหมายเลข 18          
วัดโขลงสุวรรณคีรี  ตั้งอยู่ ในวัดโขลงสุวรรณคีรี  โบราณสถานหมายเลข 24 และ 25 ตั้ งอยู่หมู่ที่ 6         
บ้านสระโบสถ์   โบราณสถานหมายเลข 8  วัดคูบัว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านตะโก  และยังมีศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว  เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของต้าบลคูบัวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง  

6.6  การอุตสาหกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมในต้าบลคูบัว มีสถานประกอบการอุตสาหกรรม  จ้านวน  3 แห่ง  ได้แก่ 
อุตสาหกรรมทอผ้า  จ้านวน  2  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 2  และหมู่ที่ 8   และอุตสาหกรรมพลาสติก  
จ้านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ภายในต้าบลคูบัว มีร้านจ้าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งตั้งอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ มีการค้าขายปลีก             
ปั้มน้้ามัน  ร้านซ่อมรถยนต์  ร้านเสริมสวย ร้ายอาหาร ร้านกระจกอลูมิเนียม  ร้านโกดังขายหีบศพ  เป็นต้น 
นอกจากนี้ประชากรยังประกอบอาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน  ได้แก่  การทอผ้าซิ่นตีนจก  การท้าของช้าร่วย 
และการท้าผลิตภัณฑ์แปรูปจากไม้  เป็นต้น  และมีกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ  ดังนี้   (จากข้อมูลจากสภาองค์กรชุมชน) 
๑. กลุ่มแม่บ้าน  หมู่ที่ 1   2. กลุ่ม อสม.  หมู่ที่ 1 
3. กลุ่มผู้ใช้น้้าประปา  หมู่ที่ 2   4. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา  หมู่ที่ 2  
5. กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์  หมู่ที่ 2    6. กลุ่มผู้ใช้น้้า  หมู่ที่ 3 
7. กลุ่มสตรี  หมู่ที่ 3    8. กลุ่มเกษตรกรท้านา  หมู่ที่ 2  
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9. กลุ่มศูนย์ส่งเสริมอาชีพทอผ้าจก  บ้านใต้  หมู่ที่ 4        10. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้านใต้  หมู่ที่ 4 
11. กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านใต้  หมู่ที่ 4   12. กลุ่มเกษตรกรท้านา  หมู่ที่ 5  
13. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์  หมู่ที่ 5   14. กลุ่มทอผ้าจก  หมู่ที่ 5  
15. กลุ่มบ้านตะโก อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  หมู่ที่ 5   16. กลุ่มอาชีพขนมไทย  หมู่ที่ 5  
17. กลุ่มเกษตรกร  หมู่ที่ 6   18. กลุ่มเลี้ยงกบ  หมู่ที่ 6  
19. กลุ่มพัฒนาบ้านโพธิ์งาม  หมู่ที่ 6   20. กลุ่มจักรสานชุมชนบ้านใหม่  หมู่ที่ 7  
21. กลุ่มชมรมผู้สูงอายดุอกล้าดวน รพ.สต.บ้านคูบวั  หมู่ที่ 8  22. กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน หมู่ที่ 10 
23. กลุ่มชุมชนพอเพียงบ้านโพธิ์  หมู่ที่ 11  24. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านโพธิ์  หมู่ที่ 11 
25. กลุ่มทอผ้า (ผ้าจก)   หมู่ที่ 12   26. กลุ่มต้าข้าวซ้อมมือ  หมู่ที่ 12  
27. กลุ่มเรารักบ้านเกิด  หมู่ที่ 13   28. กลุ่มหัตถกรรมเครื่องไม้บ้านต้นแหน   หมู่ที่ 13 
29. กลุ่มเกษตรผู้ท้านา   หมู่ที่ 14      30. กลุ่ม อสม.ประจ้าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 14  
31. กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน  หมู่ที่ 10  32. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 14  
33. กลุ่มส่งเสริมพัฒนากรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1  34. กลุ่มกองบุญสวัสดิการชุมชนต้าบลคูบัว 
35. กลุ่มส่งเสริมพัฒนาคณะกรรมการหมู่บ้านตะโก   หมู่ที่ 5  

การประกอบอาชีพ   (ข้อมูลจาก จปฐ. ระดับต้าบล ปี 2559)   
1. อาชีพเกษตรกรรมท้านา     จ้านวน  351  คน 2. อาชีพเกษตรกรรม  ท้าไร่    จ้านวน  24  คน 
3. อาชีพเกษตรกรรม  ท้าสวน  จ้านวน    68  คน  4. อาชีพเกษตรกรรม  ปศุสัตว์  จ้านวน   7  คน 
5. อาชีพรับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ้านวน  487  คน    6. อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ   จ้านวน  47  คน 
7. อาชีพพนักงานบริษัท              จ้านวน    37  คน 8. อาชีพรับจ้างทั่วไป       จ้านวน  3,290  คน 
9. อาชีพค้าขาย จ้านวน  523  คน 10. อาชีพธุรกิจส่วนตัว     จา้นวน    300  คน 
11. อาชีพอ่ืนๆ จ้านวน  609  คน 

ต าบลคูบัว    มีแหล่งรายได้ของครัวเรือน จากทุกแหล่งของหมู่บ้าน/ชุมชน   จ้านวน  38,219,850  บาท  
  มีรายจ่ายของครัวเรือนทั้งหมด   จ้านวน  21,652,000  บาท 

รายได้เฉลี่ยของประชากร   (ตามเกณฑ์  จปฐ. ระดับต้าบล ปี 2559)  
 เฉลี่ยจ้านวน   71,128  บาท/คน/ปี    
 มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน   รวมจ้านวน   209,999  บาท/คน/ปี     
 ครัวเรือนยากจน  (รายได้ไม่ถึง 30.000 บาท คน/ปี)  ปี 2559   ไม่มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.  

รายจ่ายเฉลี่ยของประชากร  (ตามเกณฑ์  จปฐ. ระดับต้าบล ปี 2559)  
   เฉลี่ยจ้านวน   41,800  บาท/คน/ปี    
   มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน   รวมจ้านวน   118,967   บาท/คน/ปี     

6.8  แรงงาน 
แรงงานในต้าบลคูบัวนั้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรประกอบอาชีพท้าการเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 80 
ท้านาปลูกข้าว และปลูกผัก  ที่เหลือประกอบส่วนตัว และรับจ้าง  แรงงงานส่วนใหญ่มีครอบครัวและญาติพ่ีน้อง
การท้างานร่วมกัน มีปริมาณแรงงานเพียงพอ และมีสถานประกอบการในพ้ืนที่ใช้แรงงานต่างชาติในกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ไม่มีสภาพปัญหาขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายอพยพแรงงานไปท้างานนอกพ้ืนที่ 
(ข้อมูล จปฐ. ระดับต้าบล ปี 2559)  มีผู้ว่างงาน  กลุ่มที่ไม่มีอาชีพ  มีจ้านวน  413  คน 
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7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น     (ข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน   

 

 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
พื้นที ่

ถือครอง (ไร่) 
 

ท้านา 
 

พืชผัก 
 

ไม้ผล 
 

ประมง 
 

ปศุสัตว ์
 

อื่นๆ 
บ้านตากแดด                หมู่ที่ 1    1,160 531 140 172 3 10 301 
บ้านระหนอง                หมู่ที่ 2    1,020 450 10 9 1 10 540 
บ้านหนองขันธ ์             หมู่ที่ 3         1,250 849 0 48 9 9 331 
บ้านใต ้                      หมู่ที่ 4    1,000 250 48 42 2 4 654 
บ้านตะโก                    หมู่ที่ 5 736 45 3 35 9 25 619 
บ้านสระโบสถ ์              หมู่ที่ 6    950 868 13 21 1 20 47 
บ้านใหม ่                    หมู่ที่ 7     930 872 0 6 0 24 25 
บ้านหนองยายแก้ว         หมู่ที่ 8    940 358 4 12 0 21 545 
บ้านฟากห้วย                หมู่ที่ 9    1,020 420 12 11 0 13 554 
บ้านท่าช้าง                  หมู่ที่ 10    1,200 945 8 12 6 9 220 
บ้านโพธิ ์                    หมู่ที่ 11    1,040 185 20 32 3 25 775 
บ้านหัวนา                   หมู่ที่ 12    1,250 824 5 15 1 7 398 
บ้านต้นแหน                 หมู่ที่ 13    1,208 1,160 11 5 1 6 24 
บ้านหนามพุงดอ            หมู่ที่ 14    1,200 1,150 10 2 1 3 34 
บ้านไร่ต้นมะม่วง           หมู่ที่ 15    1,420 1,252 28 12 8 20 177 

 

7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ข้อมูลทางด้านการเกษตร (ท านา)  

 
ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 

หมู่บ้าน/ชุมชน จ้านวนครัวเรือน ต้นทุนเฉลี่ย ราคาขายเฉลี่ย จ้านวนครัวเรือน ต้นทุนเฉลี่ย ราคาขายเฉลี่ย 
บ้านระหนอง 30 5,000 7,000 0 0 0 
บ้านสระโบสถ ์ 46 4,600 7,000 0 0 0 
บ้านหนองขันธ ์ 58 5,200 7,200 0 0 0 
บ้านหนองยายแก้ว 23 4,500 6,020 0 0 0 
บ้านหนามพุงดอ 37 5,000 6,900 0 0 0 
บ้านหัวนา 28 4,500 6,020 0 0 0 
บ้านโพธิ ์ 9 4,500 6,020 0 0 0 
บ้านใต ้ 15 5,556 6,800 0 0 0 
บ้านใหม ่ 37 4,600 7,000 0 0 0 
บ้านไร่มะม่วง 50 4,400 7,000 0 0 0 
ข้อมูลราคาขายข้าวเฉลี่ย  จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ปีอ้างอิง รายการ   2558 ราคาขาย หน่วย 

 

ราคาข้าวเปลือกเจ้า ความชืน้ 15% 7,696.48 หน่วย:บาท/ตัน 
ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะล ิ 11,980.74 หน่วย:บาท/ตัน 
ราคาข้าวเปลือกเจ้า ความชืน้ 25% 6,563.86 หน่วย:บาท/ตัน 
ราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว 11,529.57 หน่วย:บาท/ตัน 
ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื้น15% 7,746.72 หน่วย:บาท/ตัน 
ราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดสัน้ 9,768.02 หน่วย:บาท/ตัน 
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7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ าทางการเกษตร (ธรรมชาติ)  
แหล่งน้้าธรรมชาติ เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
แม่น้้า 0 0 0 0 
ห้วย/ล้าธาร 1 8 2 7 
คลอง 3 5 4 4 
หนองน้้า/บึง 0 2 0 2 
น้้าตก 0 0 0 0 
 
แหล่งน้ าทางการเกษตร (ที่มนุษย์สร้าง)  
แหล่งน้้าที่มนุษย์สร้าง เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
แก้มลิง 0 0 0 0 
อ่างเก็บน้้า 0 0 0 0 
ฝาย 2 0 2 0 
สระ 1 3 1 3 
คลองชลประทาน 1 13 2 12 
 
7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
แหล่งน้้ากิน ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
บ่อบาดาลสาธารณะ 13 0 2 0 2 
บ่อน้้าตื้นสาธารณะ 12 0 3 0 2 
ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 1 13 1 6 1 
ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) 14 1 0 1 0 

8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
8.1  การนับถือศาสนา 
ต้าบลคูบัว ประชากรส่วนใหญ่รับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 99.93  และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.07   
  มีวัดในเขตต้าบล  7  แห่ง  ดังนี้ 

(1) วัดทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดตากแดด)  หมู่ที่  1 
(2) วัดคูบัว  หมู่ที่  3 
(3) วัดโขลงสุวรรณคีรี  หมู่ที่  6 
(4) วัดท่าช้าง  หมู่ที่  10 
(5) วัดบ้านโพธิ์  หมู่ที่  11 
(6) วัดแคทราย  หมู่ที ่ 12 
(7) วัดหนามพุงดอ  หมู่ที่  14 

 มีศาลเจ้า โรงเจเปาเก็งเต็ง  (โรงหีบ) หมู่ที่  15 
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8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
ต้าบลคูบัว มีประเพณีและงานประจ้าปีของทุกปี  ที่ประชาชนมีส่วนร่วม  ดังนี้ 
เดือน  มกราคม-มีนาคม งานสืบสานวัฒนธรรม ไท-ยวน ต้าบลคูบัว 
เดือน  เมษายน  งานประจ้าปีปิดทองนมัสการองค์หลวงพ่อแดง-หลวงพ่อด้า  ณ  วัดคูบัว 
   งานสรงน้้าผู้สูงอายุ และสรงน้้าพระ 
เดือน  กรกฎคม  งานแห่เทียนพรรษา 
เดือน  พฤศจิกายน งานลอยกระทง 

8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
ต าบลคูบัว มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ  
หัตถกรรมการทอผ้าด้วยกี่กระตุก ประเภทผ้าซิ่นตีนจก  รองลงมา  เป็นผ้าซิ่นตา  นับเป็นภูมิปัญญาการทอ
ผ้าที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวไท-ยวน ลักษณะลายผ้าโบราณ เช่น ลายดอกเซีย ลายหักนกคู่           
ลายโก้งเก้ง ลายหน้าหมอน และลายนกคู่กินน้้าฮ่วม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นงานหัตถกรรมที่ประชาชน
ต้าบลคูบัวมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษในการอนุรักษ์ด้านการทอผ้าตีนจก       
ให้คงอยู่สืบไป 

ภาษาถิ่น  คือ  ภาษาไท-ยวน  ประชาชนส่วนใหญ่มักจะพูดส้าเนียงภาษา ไท-ยวน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทาง
ภาษาถิ่น  หากทว่าความเจริญทางสังคม ในเด็กและเยาวชนต้าบลคูบัว ไม่ค่อยพูดภาษาถิ่น ไท -ยวน 
เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองมักจะพูดภาษากลาง กับบุตรหลานมากกว่า 

8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น   คือ 
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจากแหล่งต่างๆ ในต้าบลคูบัว  มีศูนย์ผ้าทอต้าบลคูบัว  ได้แก่  กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
ไท-ยวนราชบุรี จ้ากัด  กลุ่มทอผ้าจกแม่บ้าน (บ้านใต้  บ้านตะโก บ้านแคทราย)  ศูนย์สืบทอดศิลปะผ้าจก
ต้าบลคูบัว และผู้ประกอบหัตถกรรมที่อยู่ตามครัวเรือนหมู่บ้านต่างๆ จะเป็นแหล่งผลิตและจ้าหน่าย           
การสั่งทอผ้าตามความต้องการของลูกค้า  มีการแปรรูปผ้าให้กับลูกค้า เช่น เสื้อส้าเร็จรูปส้าหรับสุภาพบุรุษ  
เสื้อส้าเร็จรูปส้าหรับสุภาพสตรี  โอ่งบุผ้าจก กระเป๋าสุภาพสตรี บุผ้าจกส้าหรับใส่กระดาษทิชชู่ พวงกุญแจ   
โมบาย สินค้าและของที่ระลึกจากชุมชนได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป  องค์กร  หน่วยงานต่างๆ  

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
1. แหล่งน้ า  
1.1  น้ าฝน  
มีปริมาณน้้าฝนที่ตกลงมาตามฤดูกาลที่เพียงพอ  ฤดูฝน  ช่วงเวลา พฤษภาคม – ตุลาคม  
ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย   92.0  มิลลิเมตร  น้้าฝนอยู่ในเกณฑ์ ดี 
1.2  การชลประทาน   เป็นไปตามประกาศก้าหนดส่งน้้าและปิดน้้าชลประทาน  โดยประมาณ  ดังนี้ 
ฤดูนาปี    เริ่มส่งน้้าข้าวนาปี   ช่วงเดือน กรกฎาคม     
  หยุดส่งน้้าข้าวนาปี  ช่วงเดือน ธันวาคม  
ฤดูนาปรัง   หยุดส่งน้้าปลูกพืชฤดูแล้ง  ช่วงเดือน มิถุนายน    
  เริ่มส่งน้้าปลูกพืชฤดูแล้ง   ช่วงเดือน กรกฎาคม  
ต้าบลคูบัวอยู่ในเขตชลประทาน มีแหล่งน้้าธรรมชาติเพียงพอ เมื่อฤดูฝนผ่านไปก็ยังมีแหล่งน้้าชลประทาน 
มีน้้าท่า และแหล่งน้้าใต้ดิน พอจะใช้ประโยชน์อย่างเพียงพอ ไม่ประสบปัญหาแหล่งน้้าขาดแคลน  
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9.2  ป่าไม้ 
ในพ้ืนทีต่้าบลคูบัว ไม่อยู่ในเขตป่าไม้ 

9.3  ภูเขา 
ในพ้ืนที่ต้าบลคูบัว  ไม่มีภูเขา 

9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
1. คุณภาพของแหล่งน้ า    
ในพ้ืนที่ของต้าบลคูบัวบางแห่งมีน้้าเสียปล่อยจากบ้านเรือน โรงงาน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้ไหลลงสู่คลอง
ชลประทาน และแหล่งน้้าในพ้ืนที่ไร่นา มีลักษณะเสื่อมโทรม น้้าเสียจากกระแสน้้าชะล้างผิวดินที่มีสารพิษ 
จากสารเคมียาปราบศัตรูพืชจากการเพราะปลูกข้าว  พืชไร่ และพืชผัก สารเคมีตกค้างลงสู่แหล่งน้้า  
เกษตรกรช้าระล้างเครื่องมือในการฉีดสารเคมีลงสู่แหล่งน้้า เป็นตัวก่อให้เกิดน้้าเสียในอนาคตจะมีปัญหาน้้าเสีย  
ต้องรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกข้าว พืชไร่  และพืชผักปลอดสารพิษและแหล่งน้้าในคลองชลประทาน         
บางแห่งมีผักตบชวา วัชพืชน้้าขึ้นปกคลุมหนาแน่น  ต้องเป็นหน้าที่ของทางราชการทุกส่วน และของ
ประชาชนทุกคนต้องเร่งช่วยกันแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามคูคลองให้ต่อเนื่อง 

2. คุณภาพของดิน      
สมรรถนะของพ้ืนดินในต้าบลคูบัว ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี  ถือว่ายังไม่มีปัญหาแต่ละชุดดินเหมาะสม
ส้าหรับท้าการเกษตร  แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับพืช และชนิดที่น้ามาปลูกด้วยว่า มีความต้องการปริมาณแร่ธาตุ
อาหารและสภาพแวดล้อมในการเจริญเจริญเติบโตแตกต่างกัน 

3. คุณภาพทางอากาศ 
ในพ้ืนที่ต้าบลคูบัว ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมไม่มาก  เพราะผังเมืองจะเป็นตัวก้าหนดว่าพ้ืนที่เขตต้าบลคูบัว 
นี้สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ห้ามอะไรบ้าง พ้ืนที่ได้จัดวางอยู่ในโซนพ้ืนที่สีเขียวจึงไม่มีมลพิษทางอากาศ 

4. การจัดการขยะมูลฝอย  
 มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากแหล่งต่างๆ  15  หมู่บ้าน โดยจ้างเหมาเอกชนก้าจัดขยะมูลฝอย  สถานที่ก้าจัด
ห่างจากต้าบลคูบัว  ประมาณ  21  กิโลเมตร ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ปริมาณขยะยัง
เป็นปัญหาเพ่ิมปริมาณมากขึ้น  แนวทางแก้ไขปัญหา คือ การขอความร่วมมือจากประชาชนในการทิ้งขยะ
รวมทั้งการใช้มาตรการทางกฎหมาย การณรงค์ และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่ถูกต้องภายใต้หลักการคือการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยที่แหล่งก้าเนิดและการน้าขยะมูลฝอยกลับไปใช้ซ้้า การน้าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ การปฏิเสธการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ยากต่อการก้าจัด และควรปลูกจิตส้านึกของประชาชนตั้งแต่วัยเด็ก 
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ส่วนที่  2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2557-2560) 

 
 
 
1.   สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2557-2560 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว 
อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวดราชบุรี หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า (Electronic Local Administrative 
Accounting  System  (e-laas)  สรุปการตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลคูบัว  รายละเอียด  ดังนี้ 

 ปีงบประมาณ  2557 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 34,388,000  บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้ 34,388,000  บาท 
 รายรับจริง   50,614,557  บาท 
 รายจ่ายจริง   43,823,088.28 บาท 

 ปีงบประมาณ  2558  
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 35,000,000  บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้ 34,677,500  บาท 
 รายรับจริง   58,501,369.04 บาท 
 รายจ่ายจริง   56,700,916.20 บาท 

 ปีงบประมาณ  2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 36,500,000  บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้ 36,202,140  บาท 
 รายรับจริง   55,404,786.97 บาท 
 รายจ่ายจริง   30,136,257.85 บาท 

 ปีงบประมาณ  2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 53,000,000  บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้ 52,747,000  บาท 
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1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) 
1.2.1  เชิงปริมาณ 
 จากข้อมูลโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา  ในเชิงปริมาณ  สรุปดังนี้ 

(1)  ผลการน าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)  ไปปฏิบัติ   
 องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559) เมื่อวันที่       

15  มิถุนายน  2556  โดยก้าหนดโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)              
เฉพาะปี พ.ศ. 2557  ก้าหนดไว้  147  โครงการ   งบประมาณ   40,729,500  บาท  
สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 32 16 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 45 14 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา 
    วัฒนธรรม และกีฬา 39 17 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 1 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและ 
    การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 26 12 

รวม 147 60 

  นายอ้าเภอเมืองราชบุรี ได้ลงนามอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี เมื่อวันที่           
3  ธันวาคม  2556  และนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2556  มีโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติฯ  (แผนการด้าเนินงาน)  จ้านวน  60  โครงการ  มีรายจ่ายงบประมาณที่เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติฯ 
จ้านวนเงิน  32,760,900  บาท   

  สรุป  จ้านวนโครงการที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559) เฉพาะปี พ.ศ. 2557 
ก้าหนดไว้  147  โครงการ  ปฏิบัติได้จริง  60  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  40.81           
 

(2)  ผลการน าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560)  ไปปฏิบัติ   
 องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560)  เมื่อวันที่       

30  พฤษภาคม  2557  โดยก้าหนดโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560)              
เฉพาะปี พ.ศ. 2558  ก้าหนดไว้   145   โครงการ   งบประมาณ  45,096,290  บาท  
สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

41 28 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 34 18 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา 
    วัฒนธรรม และกีฬา 

31 28 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 2 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและ 
    การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

32 21 

รวม 145 97 

  นายอ้าเภอเมืองราชบุรี ได้ลงนามอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี เมื่อวันที่          
24   กันยายน  2557  และนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   เมื่อวันที่  24  กันยายน  2557   มีโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติฯ  (แผนการด้าเนินงาน)  จ้านวน  109  โครงการ  มีรายจ่ายงบประมาณที่เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติฯ 
จ้านวนเงิน  29,681,500  บาท   
  สรุป  จ้านวนโครงการที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560) เฉพาะปี พ.ศ. 2558 
ก้าหนดไว้  145  โครงการ  ปฏิบัติได้จริง  97  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  66.89            

(3)  ผลการน าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)  ไปปฏิบัติ   
 องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)  เมื่อวันที่       

25  มิถุนายน  2558  โดยก้าหนดโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)              
เฉพาะปี พ.ศ. 2559  ก้าหนดไว้  150  โครงการ  งบประมาณ  68,350,800  บาท  
สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

30 17 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 38 15 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา 
    วัฒนธรรม และกีฬา 

36 29 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 4 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและ 
    การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

35 18 

รวม 150 83 
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  นายอ้าเภอเมืองราชบุรี ได้ลงนามอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี เมื่อวันที่        
19  กันยายน  2558  และนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   เมื่อวันที่  21  กันยายน  2558   มีโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติฯ  (แผนการด้าเนินงาน)  จ้านวน  94  โครงการ  มีรายจ่ายงบประมาณที่เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติฯ 
จ้านวนเงิน  23,432,308  บาท   
  สรุป  จ้านวนโครงการที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) เฉพาะปี พ.ศ. 2559 
ก้าหนดไว้  150  โครงการ  ปฏิบัติได้จริง  83  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  55.33           

(4)  ผลการน าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  ไปปฏิบัติ   
 องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  เมื่อวันที่       

23  มิถุนายน  2559  โดยก้าหนดโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)              
เฉพาะปี พ.ศ. 2560  ก้าหนดไว้  141  โครงการ  งบประมาณ  63,251,300  บาท  
สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

42 22 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 35 20 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา 
    วัฒนธรรม และกีฬา 

27 23 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 5 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและ 
    การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

27 14 

รวม 141 83 

  นายอ้าเภอเมืองราชบุรี ได้ลงนามอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี เมื่อวันที่        
9  กันยายน  2559  และนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2559  มีโครงการที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติฯ  (แผนการด้าเนินงาน)  จ้านวน  83  โครงการ  มีรายจ่ายงบประมาณที่เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติฯ 
จ้านวนเงิน  32,760,900  บาท   

  สรุป  จ้านวนโครงการที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562) เฉพาะปี พ.ศ. 2560
ก้าหนดไว้  141  โครงการ  ปฏิบัติได้จริง  83  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  58.86           

 ปัญหาอุปสรรคที่พบหลังจากประเมินผลในเชิงปริมาณ   พบว่า   โครงการที่บรรจุตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว รวมแล้วมีจ้านวนมากเกิน ซึ่งไม่สามารถด้าเนินการได้
ทั้งหมด สาเหตุเกิดจากผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ ที่จะน้ามาบรรจุ ไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ขาดการคิดวางแผนการ
ด้าเนินงานอย่างเป็นระบบ ท้าให้โครงการที่เสนอมามีจ้านวนมากกว่างบประมาณในการด้าเนินการจริง 
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โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านมา มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน้าไปปฏิบัติได้เป็นรูปธรรมจริง
ค่อนข้างสูง แต่ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจัดท้าแผนให้อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้าน
งบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรก้าหนดโครงการในแผนพัฒนามากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต. 
และจากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (Local Performance Assessment : LPA)  ด้านที่ ๑  ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2.3  ก้าหนด
ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน้าโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เฉพาะปี 2558  
มาด้าเนินการในปีงบประมาณ 2558  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน  จากตัวชี้วัดนี้  
พบว่า  องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว  น้าแผนพัฒนาปี 2558  ไปปฏิบัติได้  จ้านวน  97  โครงการ  
จากที่ตั้งไว้ในแผนทั้งหมด  จ้านวน  145  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  66.89   ซึ่งจะได้คะแนนตามเกณฑ์
ประเมินจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพียงจ้านวน  1  คะแนน  ดังนั้น คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว  จึงตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   ดังนี้ 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1.  ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความต้องการ 

 อย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดการปัญหาและความต้องการในพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.  สร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณ 
     ที่ อบต. ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินศักยภาพของ อบต.ที่จะด้าเนินการได้  
     จะท้าให้การบริหารนั้น เกิดความล้มเหลวในการประเมินการปฏิบัติราชการ ของ อบต. 
3.  การออกไปประชาคมหมู่บ้าน ควรให้ค้าแนะน้าในการเสนอคัดเลือกกลั่นกรอง แผนงาน/โครงการที่มี 
     ความจ้าเป็นเร่งด่วน ที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้จริง และมีความเป็นไปได้สูง 
     ที่จะน้าแผนงาน/โครงการนั้นมาด้าเนินการ 
4.  การด้าเนินการโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง อยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
     ของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันท้า ร่วมกันรับผิดชอบ          
  โดย อบต.เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร 
 ของทางราชการ ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชน์สุขของ 
 ประชาชนและความ 
     เจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดข้ึนจะเป็นการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป 
5.  หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลในพื้นที่ท้ังหลาย  ควรปรับวิธีสู่การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะ 
     ในส่วนทีเ่กี่ยวกับโครงการพัฒนางานให้บริการสาธารณะประเภทที่ท้าประโยชน์ร่วมกัน ควรจะเข้ามา 
     สนับสนุนโครงการ และเข้ามาดูแลประชาชนโดยตรง 
6.  ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล  ว่า 
     องค์การบริหารส่วนต้าบล  จดัตั้งขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการ 
     ของประชาชนตามกฎระเบียบ  การที่จะตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ได้นั้น  
     จะต้องด้าเนินการภายใต้ของกฎระเบียบ และข้อกฎหมายที่ให้อ้านาจหน้าที่ไว้จึงจะด้าเนินการได้      
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1.2.2  เชิงคุณภาพ 
 จากข้อมูลโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา  ในเชิงคุณภาพ  สรุปดังนี้ 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว  มีหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด  15  หมู่บ้าน พ้ืนที่
ทั้งหมด  15,625  ไร่  หรือ  25 ตารางกิโลเมตร  ประชากรทั้งหมด  10,749  คน  จากการด้าเนินงาน
ในห้วงเวลาที่ผ่านมา  ถือได้ว่าประสบผลส้าเร็จเป็นอย่างดี  แผนงาน/โครงการต่างๆ ส่วนใหญ่สามารถ
ด้าเนินการได้ตามยุทธศาสตร์แนวทางที่ก้าหนดไว้ ท้าให้การพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็น
อย่างดี ผลของการพัฒนาท้าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนต้าบล
สามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
ทางด้านการศึกษา การกีฬา  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม      
การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ สามารถแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนได้ตรงกับความต้องการ  ซึ่งผลที่ได้ พบว่า มีคุณภาพในระดับดี แต่ก็มีบางโครงการที่ไม่เป็นไป
ตามก้าหนดไว้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องของงบประมาณ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการ
ด้าเนินการ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว ได้จัดท้าและมีการทบทวนแผนพัฒนาเป็นประจ้าทุกปี และ     
มีการรายงานผลการพัฒนาให้ทุกฝ่ายทราบตามล้าดับ  ซ่ึงผลงานในเชิงคุณภาพ   สรุปดังนี้ 

1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
ผลการด้าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วย งานด้านคมนาคม  งานด้านสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ  เป็นต้น  ผลลัพธ์การด้าเนินงานโครงการต่างๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาและน้าไปสู่
การบรรลุเป้าประสงค์ต่างๆ ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ ได้ตรงต่อความต้องการของประชาชนและเป็นไปตาม
อ้านาจหน้าที่ โครงการมีการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง ได้ผ่านการตรวจสอบสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ซึ่งได้มาตรฐาน มีสภาพและลักษณะถูกต้อง คงทน และสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ น้าไปสู่
ความส้าเร็จตรงจุดมุ่งหมายการพัฒนา  เช่น  การก่อสร้างทางถนน มีความพร้อมสามารถรองรับการ
คมนาคมเดินทางและการขนส่งที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต  การติดตั้งระบบไฟฟ้า  การท้าประปา ให้มีความเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชนและเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังขาดให้เพ่ิมขึ้น  แต่ยังไรก็ตาม อบต. ยังต้องด้าเนินงาน
พัฒนาด้านโครงการพ้ืนฐานให้เป็นไปตามล้าดับความจ้าเป็นของประชาชนต่อไป 
 2)  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ผลการด้าเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ซึ่งประกอบด้วย งานส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน          
งานเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์
ให้แก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  งานด้านการสาธารณสุขมูลฐาน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        
งานรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นต้น  ผลลัพธ์การด้าเนินงานโครงการต่างๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
พัฒนาและน้าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ต่างๆ  ที่ด้าเนินการในพ้ืนที่ได้ตรงต่อความต้องการของประชาชน 
และเป็นไปตามอ้านาจหน้าที่ และตามแนวนโยบายของรัฐบาล การด้าเนินการเป็นไปตามก้าหนดการของ
โครงการ ซึ่งผลการประเมินรายโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ พบว่า ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และ
น้าไปสู่ความส้าเร็จตรงจุดมุ่งหมายการพัฒนา เป็นต้น การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การด้าเนินการควบคุมและระงับโรคติดต่อ  มีการแก้ไขปัญหา
สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เป็นอย่างดี  การส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยการฝึกอบรม
อาชีพให้ประชาชนให้แก่ผู้สนใจ  ผู้ว่างงานให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ การส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่างๆ 
ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะเพ่ิมพูน ยกระดับความรู้ ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพในชุมชนเข้าถึงการพัฒนา
อาชีพสามารถยกระดับได้อย่างน่าพึงพอใจด้านนี้ แต่จะต้องด้าเนินการต่อเนื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน  
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 3)  ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
ผลการด้าเนินงานด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา ซึ่งประกอบด้วย งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา งานอาหารเสริมนม  อาหารกลางวันส้าหรับเด็กนักเรียน  งานการศึกษาไม่ก้าหนดระดับ 
งานกีฬาและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นต้น  ผลลัพธ์การด้าเนินงานโครงการต่างๆ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาและน้าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ต่างๆ เป็นที่รับรู้ได้ในความส้าเร็จของ
จัดกิจกรรมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน ในพ้ืนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
ที่เพียงพอ เป็นต้น การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น การด้าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต้าบล  การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน การ
ส่งเสริมการกีฬาระหว่างต้าบล  การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม การส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง  การจัดการสอนภาษาต่างประเทศ  ซึ่งถือว่า
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษานี้ประสบผลสัมฤทธิ์สนองต่อภารกิจการพัฒนาคนมากท่ีสุด 
 4)  ด้านพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลการด้าเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งประกอบด้วย การด้าเนินการ
ก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในต้าบล  การบ้ารุงรักษาแหล่งน้้าธรรมชาติในเขตต้าบล  การสร้าง
จิตส้านึกให้กับประชาชน  รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน  เป็นต้น  ผลลัพธ์การด้าเนินงานโครงการต่างๆ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาและน้าไปสู่การบรรลุ เป้าประสงค์ต่างๆ ที่ด้าเนินการในพื้นที่ได้ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามอ้านาจหน้าที่ และตามนโยบายของรัฐบาล การด้าเนินการเป็นไป
ตามก้าหนดโครงการ  ซึ่งผลการประเมินรายโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ  พบว่า  ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
และน้าไปสู่ความส้าเร็จตรงจุดมุ่งหมายการพัฒนา  เป็นต้น  การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การพัฒนา
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์  การบ้ารุงรักษาแหล่งน้้าธรรมชาติในต้าบล แต่ยังไรก็ตาม อบต.ยังต้องมีการด้าเนินงาน
ด้านนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นฐาน
ในการรักษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความผาสุกได้อย่างสมดุลและยั่งยืนตลอดไป  
 5)  ด้านพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
ผลการด้าเนินงานด้านการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต้าบล และลูกจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ และพัฒนาขีดความสามารถ เพ่ือให้
บุคลากรในสังกัดเป็นผู้รู้ สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่องสม่้าเสมอ และตอบสนองความต้องการของประขาชนในทุกๆ ด้าน ซึ่งผลการประเมินรายโครงการ
หลังสิ้นสุดโครงการ พบว่า ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และน้าไปสู่ความส้าเร็จตรงจุดมุ่งหมายการ
พัฒนา  เป็นต้น  การปรับปรุงองค์กรในเรื่องของระบบงานเกิดการกระตุ้นบุคลากรทั้งหมดปฏิบัติงานให้
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความรู้ความสามารถ  การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ  การปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเพ่ือพัฒนารายได้  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
และผลการปฏิบัติงาน  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  ซึ่งผลลัพธ์ใน
การด้าเนินงานต่างๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและน้าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ต่างๆ  คือ เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสมรรถนะในด้านการเมือง และการปกครอง  บุคลากรมีศักยภาพการท้างานตาม
หลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน  แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการด้าเนินการโดยสม่้าเสมอและ
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ราชการด้าเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือความเจริญของท้องถิ่น  เพ่ือความผาสุกของ
ประชาชน  และเพ่ือสร้างภาพพจน์ชื่อเสียงที่ดีของทางราชการ  
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2.   ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 - 2560 
 2.1  ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

    ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว  ทั้ง  15  หมู่บ้าน ได้รับบริการสาธารณะที่ม ี
ประสิทธิภาพตามสมควรแต่สถานะทางการเงินการคลัง  สรุปผลหลังจากที่ได้ด้าเนินงานในแต่ละปี   พบว่า   

๑  การพัฒนาด้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ    
ผลที่ได้รับส้าคัญในเชิงความคุ้มค่า  ประโยชน์จากแผนงาน โครงการ   ดังนี้ 
(1.1)  ความเหมาะสมกับสถานที่ก่อสร้าง  พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าโครงการที่ท้ามีความ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ถูกต้องตามโครงการที่ประชาคมน้าเสนอ เพราะก่อนที่จะท้าโครงการก่อสร้าง 
จะต้องส้ารวจความต้องการของชาวบ้านว่า จะก่อสร้างบริเวณพิกัดจุดไหนที่ชาวบ้านได้รับประโยชน์      
มากที่สุด ซึ่งหลังจากก่อสร้างเสร็จชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างตรงตามความต้องการ 
(1.2) ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่า  ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง  คือ ได้รับความ
สะดวก และโครงการสามารถส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต้าบลอนาคตข้างหน้า     
จะมีคุณชีวิตที่ดีครบต่อเมื่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานครบและเสร็จสมบูรณ์แล้ว  
(1.3)  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ   พบว่า  ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการได้เป็นอย่างดี  ด้านถนน  
คือ  ได้ถนนที่มาตรฐานใช้เป็นทางสาธารณะสัญจรไป-มาตลอดทั้งปีชาวบ้านได้รับประโยชน์ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   
ผลที่ได้รับส าคัญในเชิงความคุ้มค่า  ประโยชน์จากแผนงาน โครงการ   
(2.1)  ความเหมาะสมของโครงการ   พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าโครงการที่ท้ามีประโยชน์ 
หลังจากด้าเนินการแล้วเสร็จ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อแผนงานโครงการ 
(2.2)  ความคุ้มค่ากับงบประมาณ   พบว่า  กลุ่มเป้าหมายในโครงการได้รับประโยชน์สอดคล้องกับความ
เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  ถูกต้องตามหลักการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปตาม
อ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินงานโครงการ 
(2.3)  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ   พบว่า  ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามโครงการทุกประการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา   
ผลที่ได้รับส าคัญในเชิงความคุ้มค่า  ประโยชน์จากแผนงาน โครงการ   
(3.1)  ความเหมาะสมของโครงการ   พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าโครงการนี้มีประโยชน์ หลังจาก
ด้าเนินการแล้วเสร็จ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อแผนงานโครงการ 
(3.2)  ความคุ้มค่ากับงบประมาณ   พบว่า  กลุ่มเป้าหมายในโครงการได้รับประโยชน์สอดคล้องกับความ
เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ถูกต้องตามหลักการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปตามอ้านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินงานโครงการ 
(3.3)  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ   พบว่า  ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามโครงการทุกประการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ผลที่ได้รับส าคัญในเชิงความคุ้มค่า  ประโยชน์จากแผนงาน โครงการ   
(4.1)  ความเหมาะสมของโครงการ   พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าโครงการนี้มีประโยชน์          
หลังจากด้าเนินการแล้วเสร็จ   ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อแผนงานโครงการในระดับหนึ่ง 
(4.2)  ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่า  กลุ่มเป้าหมายในโครงการได้รับประโยชน์สอดคล้องกับความ
เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ถูกต้องตามหลักการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปตามอ้านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินงานโครงการ 
(4.3)  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามโครงการทุกประการ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ด้านพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร    
ผลที่ได้รับส าคัญในเชิงความคุ้มค่า  ประโยชน์จากแผนงาน โครงการ   
(5.1)  ความเหมาะสมของโครงการ  พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าโครงการนี้มีประโยชน์ หลังจาก
ด้าเนินการแล้วเสร็จ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ต่อแผนงานโครงการพัฒนาการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว 
(5.2)  ความคุ้มค่ากับงบประมาณ  พบว่า  กลุ่มเป้าหมายในโครงการได้รับประโยชน์สอดคล้องกับความ
เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ถูกต้องตามหลักการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปตามอ้านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินงานโครงการ 
(5.3)  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  พบว่า ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง   แต่จะเป็น
ประโยชน์ต่อระบบการบริหารงานของ อบต. สามารถอ้านวยความสะดวกและให้บริการประชาชน             
ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2.2  ผลกระทบ 
1. การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ    
ผลกระทบหรือปัญหาอุปสรรค  หลังจากการด้าเนินงานก่อสร้างเสร็จแล้ว  พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มี
ปัญหาถึงการก่อสร้าง เพราะต่างก็ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างมาก  ชาวบ้านที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้
สถานที่ก่อสร้างไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้โดยตรงแต่ก็ได้ประโยชน์ทางอ้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   
ผลกระทบหรือปัญหาอุปสรรค  หลังจากการด้าเนินงานโครงการเสร็จแล้ว  พบว่า  ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 
การจัดท้าโครงการเป็นการด้าเนินการตามความสมัครใจของประชาชน ก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีเพ่ือ
ส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา   
ผลกระทบหรือปัญหาอุปสรรค  หลังจากการด้าเนินงานโครงการเสร็จแล้ว  พบว่า  ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 
การจัดท้าโครงการเป็นการด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ และก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีเพ่ือส่วนรวมเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ผลกระทบหรือปัญหาอุปสรรค  หลังจากการด้าเนินงานโครงการเสร็จแล้ว  พบว่า  ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 
การจัดท้าโครงการเป็นการด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ ที่มุ่งแก้ไข และป้องกันสภาวะแวดล้อม ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้ดีขึ้น และเป็นงานที่ต้องเร่งด้าเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  
 



  หน้าที่  24 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ด้านพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร    
ผลกระทบหรือปัญหาอุปสรรค  หลังจากการด้าเนินงานโครงการเสร็จแล้ว  พบว่า  ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด  
เป็นการด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ สามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่างๆ  ได้ในระดับหนึ่ง ด้วยการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน  คน  และวัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนสิ่งอ้านวยความสะดวก ต่างๆ ให้สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

3.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557-2560 
1. ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมิน 

   (1.1)  โครงการพัฒนาที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนามีจ้านวนมากเกิน  น้าไปด้าเนินการจริงได้น้อย  
    (1.2)  มีโครงการก่อสร้างบางโครงการ ก่อสร้างล่าช้ากว่าก้าหนด  แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามก้าหนด          

ระยะเวลาของแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  อีกทั้งยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ด้าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นทันปีงบประมาณ  สาเหตุจากการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และการด้าเนินงานในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน  เช่น งบประมาณ ปี 2557 ที่ตกค้างมาทั้งปี  มาท้าในปี 2558 และงบประมาณปี  2558 
ที่กันเงินเบิกเหลื่อมปีไว้ ต้องด้าเนินการต่อในปี  2559 ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ทยอยด้าเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว 
และทุกปีจะมีจ้านวนโครงการด้านสิ่งก่อสร้าง เคหะและชุมชนมากขึ้น  อีกทั้งกองงานที่รับผิดชอบมีบุคลากร
ไม่เพียงพอต่อการควบคุมงานท้าให้โครงการที่คงค้างต้องทยอยท้าให้แล้วเสร็จ     

 2. การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ  
(2.1)   ในการติดตามประเมินผลโครงการ  มีโครงการจ้านวนหนึ่งตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยภาพรวม 

ไม่ได้ไปด้าเนินการใดๆ  จึงเสนอให้ผู้บริหารโครงการ  ควรตัดสินใจว่า โครงการเหล่านั้นควรจะด้าเนินการต่อ  
หรือยกเลิก เพราะยังคงค้างอยู่ในบัญชี   

(2.2)  องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว  ควรประสานงานจัดหางบประมาณในการด้าเนินการจากการ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้มากข้ึน และต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับหน่วยงานใด
ได้บ้าง เพ่ือให้โครงการน้าไปปฏิบัติได้มากท่ีสุด 

(2.3)  เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดท้าแผนพัฒนาในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรปรับลดโครงการ 
ให้น้อยลง บรรจุโครงการเฉพาะที่จ้าเป็น  และองค์การบริหารส่วนต้าบล เห็นว่าสามารถด้าเนินการได้จริงจะ
สามารถท้าให้แผนพัฒนามีความสมดุลและสอดคล้องกับด้านงบประมาณท่ีคาดว่าจะตั้งจ่ายได้ หรือได้รับจริง 
ในปีงบประมาณนั้นๆ จะท้าให้การน้าแผนไปสู่การปฏิบัติได้จริงทั้งหมด และการตรวจประเมินปริมาณโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
  (2.4)  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้จ่ายงบประมาณถัดไป ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณและ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว ควรเร่งรัดให้กองงานเจ้าหน้าที่
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเตรียมแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้าเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือเป็นมาตรการที่ก้าหนด
ระยะเวลาที่ต้องด้าเนินโครงการ ได้ทันทีส้าหรับโครงการที่มีความพร้อม และให้กองงานช่างที่เป็นเจ้าของ
โครงการควรด้าเนินการด้านการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ที่จะท้าโครงการ เช่น  งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
การรื้อย้ายสาธารณูปโภค  หรือต้นไม้ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง โดยสามารถประสานการด้าเนินงาน
ล่วงหน้า กับหน่วยงานภายนอก  กับผู้น้าชุมชน  หมู่บ้าน  ต้าบลเพ่ือให้การด้าเนินการมีความพร้อมในการใช้
พ้ืนที่ก่อสร้างก่อนที่จะท้าโครงการ 
 (2.5)  เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ การด้าเนินงานพัสดุ  ควรเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเวลาที่
สัญญาจ้างก้าหนด  เพื่อไม่ให้งานก่อสร้างล่าช้าจนไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามก้าหนดสัญญาจ้าง  



  หน้าที่  25 
ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ.ศ.2560 - 2579) 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”                 
ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันแก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณ
ภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความ
มั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติ บโต
ของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน 
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เปูนภาระของโลกและ
สามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่  26 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น 
จ าเป็นต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปทางทิศเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติใน
ระยะยาวเพ่ือถา่ยทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ 
และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้ง
ประชาชน เอกชน ประชาคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม
มีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี
ต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

 (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

 (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพในประเทศและ
ช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

 (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาประเทศและพัฒนาความมั่นคง
ทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่นสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในประเทศและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
การรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ 

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมใน
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ 
การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัย
เชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็น
การยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการโดยมุ่งความเป็นเลิศในระดับและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัยของโลก 

 -ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวบกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
และอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

 -ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ปัจจุบันที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

 -ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้เป็นประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และสถาบันเกษตรกร 

 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
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 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทสมีความพร้อมทางกายใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
 (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

 (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

 (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 (4) การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม            
เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาค
และเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  
 (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

 (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

 (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง   
ของชุมชน 

 (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม         

เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านนั้น รวมทั้งมี
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

 (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท างายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

 (3) การพัฒนาและการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

 (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

 (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วง
เวลา นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐคือ ความร่วมมือของภาครัฐเอกชน ภาคประชาชนและประชาชน
สังคม ทั้งนี ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและ
แนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์ 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11  และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่
ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  
12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านประเทศจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ         

ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 ในปี 2564  เพ่ิมขึ้น
เป็น  317,051  บาท (9,325 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา USD)  และ  301,199  บาท (8,859 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา USD)  ต่อตนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยาตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ        

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 
 



หน้าที่  30 

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และการสร้างสังคม  
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(Socio Ecomomic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3. ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ 

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส  เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ  และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดทุจริตคอรัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  ประกอบด้วย  10  ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ าในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
6. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ  ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
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โมเดลประเทศไทย 4.0  (Thailand 4.0)    
ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลเพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21          
เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อน
ไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัย และการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการ
ผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด ประชารัฐที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัย
พัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก  

ภายใต้บริบทนี้ ผู้น าและบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องพัฒนากระบวน
ทัศน์ใหม่ในการทางานเพ่ือก้าวเข้าสู่ ยุคสังคมโลก Digital Economy บนพ้ืนฐานของการพัฒนาท้องถิ่น         
ในรูปแบบ Digital & Innovation for Green Society ตามกระแสหลักสากลในบริบทประเทศไทย          
พร้อมด้วยการปรับระบบคิดให้ทันต่อพัฒนาการด้านนวัตกรรม ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งนวัตกรรม  คือ
หัวใจ เพ่ือพัฒนาไปสู่สังคมดิจิทัลตามมาตรฐานสากล อันเป็นจุดมุ่งหมายเชิงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเพ่ือ
ก้าวสู่สังคมยั่งยืน Green Society and Smart City 

ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที่   21  หลายประเทศได้
ด าเนินการปฏิรูปขนานใหญ่อย่างเป็นระบบ เพ่ือรับมือกับ โอกาส  ความเสี่ยง และภัยคุกคาม ท าการรื้อ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม  โครงสร้างพ้ืนฐาน  ปรับเปลี่ยนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการด ารงชีวิต
การท างาน และการเรียนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วน และปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศในโลกที่
หนึ่ง ฉะนั้น เปูาหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทย  ก็คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกที่
หนึ่งภายในปี         พ.ศ. 2575  หรือในวาระครบ 100 ปี แห่งการอภิวัฒน์การปกครอง 

การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 6 ประการด้วยกัน คือ 
1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน 
2. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
3. มีสังคมที่มีคุณภาพ 
4. มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 
6. การมีบทบาทส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก 

กลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก  “โมเดล
ประเทศไทย 1.0”ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่  “โมเดลประเทศไทย 2.0”                  
ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา  และ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ตามล าดับ ซึ่งประเทศไทย 
ในศตวรรษที่ 21  จะต้องเปลี่ยนผ่านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0”                   
เพ่ือพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง”             
เป็นประเทศ  “รายได้สูง” ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” 
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โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย “กลไกการขับเคลื่อน” ชุดใหม่ (New Growth Engine)  

3  กลไกส าคัญ  คือ 
 1. กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) 

2. กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine)  
  3. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) 

 ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0” จ าเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิม 
ที่มี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ”  ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน”  เพ่ือเปลี่ยนจากโครงสร้าง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพ่ิมมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” ซึ่งประกอบด้วย 
5  กลุ่มหลักๆ  คือ  

1. กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ   
2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
3. กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ  
4. กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และ 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความได้เปรียบเชิง 
“วัฒนธรรม” ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการ องค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยี         
มิเพียงเท่านั้น  ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก ที่
ก าลังค่อยๆ เปลี่ยนผ่านจากยุคของสังคมที่เน้น “องค์ความรู้” มาสู่ยุคของสังคมที่เน้นการยกระดับ “คุณภาพ
ชีวิต” มากขึ้น 
           ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญโดยขาดการพัฒนาในมิติ
อ่ืนให้มีความสอดคล้องกันโมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเน้นการ “พัฒนาที่สมดุล” ใน 4 มิติ กล่าวคือ มี
ความสมดุลในความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมท่ีอยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิ
ปัญญามนุษย์ โดยการพัฒนาที่สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หลักการส าคัญ
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ว่า “เมื่อพร่อง ต้องรูจ้ักเติม เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกินต้องรู้จักปัน” 
 ในระดับจุลภาคการ “รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะท าให้ประชาชนมีหลักประกันในด้านความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคม และ
การสร้างความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมตามมา ในระดับมหภาค “การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะท า
ให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลก เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจน
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการผนึกก าลังของทุกภาคส่วน การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน จึงเป็น “ระบบคุณค่า
ใหม่” ที่จะสามารถน าพาประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืนในโลกที่หนึ่งได้ในที่สุด  
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งได้นั้น
จ าเป็นต้องมีความพร้อมในทุกด้าน  แต่ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่เป็นปกติและไม่มีความ
พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งดังที่คาดหวังไว้เนื่องจากยังคงประสบกับปัญหาที่สะสม
เรื้อรังในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความขัดแย้งรุนแรงปัญหาความเหลื่อมล้าของคนในสังคม       
และปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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 ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 จึงมีภารกิจที่ส าคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง
อยู่  2 วาระ   ได้แก่ 

1. วาระการปฏิรูป (Reform Agenda)   คือ  การปฏิรูปประเทศในประเด็นปัญหาที่สะสมเรื้อรังมานาน 
เพ่ือท าให้ประเทศกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  และ 
 2. วาระการปรับเปลี่ยน (Transformation Agenda)  คือ  การปรับเปลี่ยนเพ่ือเตรียมความพร้อม
และเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศไทยในการพัฒนาเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง 
 วาระการปฏิรูปและวาระการปรับเปลี่ยนจะมีลักษณะงานที่แตกต่างกัน    คือ “วาระการ
ปฏิรูป” จะมีลักษณะงานเป็นการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง ระบบ  รวมถึงการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรม               
และ“วาระการปรับเปลี่ยน” จะเป็นภารกิจใหม่ที่จะต้องด าเนินการ เพ่ือตระเตรียมและเติมเต็มประเทศ        
ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาต่อไป  เช่น  กลไกการขับเคลื่อนประเทศชุดใหม่ การส่งเสริมการลงทุน
ในต่างประเทศ  ระบบบริหารจัดการน้ า  การปรับเปลี่ยนประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล และการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 

(1)  พัฒนาเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพ 
การพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร  การบริการ  การลงทุนให้มีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  เช่น  ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  พัฒนาการเกษตร  ฟื้นฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 

(2) พัฒนาศักยภาพคน  ครอบครัว  ชุมชนและสังคมให้มีประสิทธิภาพ  มีธรรมาภิบาล 
เพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก  ควบคู่การยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ดีขึ้น  เช่น  
ส่งเสริมการเรียนการสอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว  ชุมชน  และภาคประชาสังคมในการสร้าง
วัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 

(3)  อนุรักษ์  ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อ 
ระบบนิเวศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล  ปูองกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคการ
พัฒนาอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(4) ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาเมืองลื้นที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพ่ือเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 

(5) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพ่ือให้มีการจัด 
ระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชน ได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการ 
ของชุมชน 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
(1)  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑  ประกอบด้วย  นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  

และสระบุรี  เน้นการพัฒนาเป็นผู้น าในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมสะอาด  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และคุณภาพวัตถุดิบ สร้าง
มูลค่าเพ่ิมของห่วงโว่การผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรม และพัฒนาอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางมรดกโลก 

(2) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย  ชัยนาท ลพบุรี  สิงห์บุรี และอ่างทอง 
เน้นการรักษาความมั่นคงทางอาหารโดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรเกษตรที่ส าคัญ  การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต 
ภัณฑ์หลักในพ้ืนที่  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  พัฒนาการผลิตอาหาร
ส่งออกประเภทธัญพืช  พืชไร่  และปศุสัตว์  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพัฒนาเส้นทางขนส่งตลอดล าน้ า 

(3)  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  กลุ่ม ๑  ประกอบด้วย  นครปฐม  ราชบุรี  กาญจนบุรี  
และสุพรรณบุรี  เน้นพัฒนาการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อม  จัดตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาชั้นอุดมศึกษาและสนับสนุนสถาบันการศึกษา  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริเวณชายแดน 

(4)  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม 2  ประกอบด้วย  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์   
สมุทรสาคร  และสมุทรสงคราม  เน้นสนับสนุนการศึกษาวิจัย  การจัดตั้งศูนย์ประมงครบวงจรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง  ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาการแปรรูปผลกลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ า  สนับสนุนการขยายการก่อสร้าง
ท่าเรือน้ าลึกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสหภาพพม่าและฝั่งอ่าวไทย
ตะวันออก-ตะวันตก 

(5) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง  ประกอบด้วย  สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา  นครนายก 
ปราจีนบุรี และสระแก้ว  เน้นการสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น  การปูองกันารขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและ
อุตสาหกรรมเพ่ือไม่ให้บุกรุกพ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ
สินค้าเกษตร  ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมสู่สากล  ขยายเครือข่ายอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการออกแบบนวัตกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 

(6) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  ประกอบด้วย ชลบุรี  ระยอง  ตราด  และจันทบุรี  
มุ่งเน้นการเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าจากภาวะฝนแล้งให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และ
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี-ระยอง บริหารจัดการด้านการผลิต  การแปรรูปและระบบการกระจาย
สินค้าและการตลาด  ส่งเสริมการประมงแบบเพาะเลี้ยงชายฝั่งในจังหวัดจันทบุรี และตราด พร้อมฟ้ืนฟู
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล  สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี  จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว 
สนับสนุนการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เร่งรัดปรับปรุงและขยายระบบโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน และพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 
(นครปฐม  ราชบุรี  กาญจนบุรี  และสุพรรณบุรี)  พ.ศ. 2557 -2560  (ฉบับทบทวน ปี 2560) 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
“เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน  พัฒนาการค้าชายแดน และการท่องเที่ยวทวารวดี” 

พันธกิจ 
1. ศึกษา  ค้นคว้า วิจัย เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการผลิต  การแปรรูป  การตลาด และการท่องเที่ยว 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต  การแปรูปและการท่องเที่ยว 
3. จัดหา  และพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูปและการท่องเที่ยว 
4. ผลิต แปรรูปสินค้าเกษตร และการบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้ง  
    ภายในและต่างประเทศ 
5. แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายที่สามารถเข้าถึง 
    ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์  ดังนี้ 
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  มี  4  ประเด็น 
1. การส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม 
    ที่ได้มาตรฐาน 
2. การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ 
3. ส่งเสริมการค้าชายแดนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
4. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ก าหนดเป้าประสงค์  มี  4  ประเด็นที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนา 
1. ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
2. เพ่ิมรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว 
3. รายได้จากการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
4. เกษตรกรมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น 

ก าหนดกลยุทธ์ สิ่งท่ีต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้  มี  13  ประการ 
1. พัฒนากลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
2. เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตร 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการน านวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 
4. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานสินค้าบริการอย่างมีคุณภาพ 
6. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
7. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างความปลอดภัย 
8. สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
9. ส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการค้าชายแดน 
10. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการค้าชายแดน 
11. สร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนากรผลิตที่ปลอดภัย 
12. ส่งเสริม สนับสนุนในการเข้าถึงแหล่งทุนและโอกาสในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
13. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ า และระบบชลประทาน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี 

1. วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี  :  เมืองเกษตรสีเขียว สังคมมีความสุข เศรษฐกิจมั่นคง 
เมืองเกษตรสีเขียว  พัฒนากระบวนการผลิตในพ้ืนที่ในทุกกิจกรรมให้เป็นการผลิตที่ดี  

และเหมาะสม ปลอดภัยจากสารเคมี   ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย  โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้
เกษตรกรท าการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เพ่ือให้เกิดความสมดุลของเกษตรกรรม โดยจัดให้มีกลไกการให้
ความรู้ และขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่  ด้านการตลาด
ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์  และวิสาหกิจชุมชน  โดยพัฒนาให้มีการเชื่อมโยงกัน
ตั้งแต่การรวบรวมผลผลิต การขนส่ง จนถึงผู้จ าหน่ายผลผลิต 
  สังคมมีความสุข  เป็นการอยู่ร่วมกันของประชาชนในจังหวัดอย่างสันติสุข มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เหมาะสม เข้าถึงระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุม มีการสืบทอด
วัฒนธรรมอย่าง มีคุณค่า มีรายได้ที่เหมาะสมภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมสวยงาม  
   เศรษฐกิจมั่นคง  เป็นเศรษฐกิจที่พัฒนาที่ระเบิดจากข้างใน เพ่ือการสร้างภูมคุ้มกันและ
พ่ึงตัวเองในสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน พัฒนา
อาชีพ สร้างรายได้ในกลุ่มประชาชนและเกษตรกร  และยกระดับเป็นการพัฒนาในสาขาการผลิตที่จะ
ขับเคลื่อนมูลค่า GPP ของจังหวัด ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน คุณภาพผลผลิต และการบริการ 
ตลอดจนการบริหารการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือการปรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดให้มั่นคง มีภูมิคุ้มกันในการขยายตัวต่อไป 
 

2. พันธกิจ 
    2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริการ และพัฒนาระบบการตลาดในแต่ละสาขาการ
ผลิตของจังหวัด  

2.2 พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมสุขภาวะ การมีวินัยทางสังคม ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม    
    2.3 ยกระดับมาตรฐานการบริการ และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อการสร้างรายได้ 
   3.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าประสงค์โดยรวม 
  3.1  สร้างการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น  
  3.2  ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้ า 
  3.3  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 3.4  พัฒนาและลดปัญหาพ้ืนที่เสี่ยงภัย   

4. ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี  ก าหนด  5  ยุทธศาสตร์   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 

1. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

     แนวทางการพัฒนา 
1.1  พัฒนาระบบคมนาคม  การจัดการขนส่ง  ขยายเขตไฟฟูา  และสาธารณะ 
1.2  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและเกษตร ตลอดจนการปูองกันน้ าท่วมภัยแล้ง 
1.3  พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     แนวทางการพัฒนา 

2.1  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสังคม 
2.2  ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู้ 
2.3  ส่งเสริมการสาธารณสุข  สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
2.4  ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     แนวทางการพัฒนา 

3.1  สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.2  ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสริภาพและหน้าที่ของประชาชนเพ่ือความเป็นพลเมือง 

     3.3  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
     แนวทางการพัฒนา 

4.1  การวางแผน การประสานแผนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
4.2  ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน 
4.3  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

     4.4  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 
     4.5 การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนา 
     5.1  พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
     5.2  พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 

5.3  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.4  การจัดการมลพิษต่างๆ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     แนวทางการพัฒนา 
     6.1  การส่งเสริมและอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     6.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2.1  วิสัยทัศน์  

 

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การพัฒนาการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

2.3  เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาระบบการคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวกโครงสร้างพ้ืนฐาน     

ทั้งปริมาณและคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน         
และสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในปัจจุบันและในอนาคต 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม การสาธารณสุข การปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัดการด้านเศรษฐกิจ ประชาชนอยู่ดีมีสุข  มีความรู้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง และเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ร่วมสามัคคี 
เกื้อกูล และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  การเรียนรู้  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น และประชาชนทุกส่วนได้ร่วมกันเสริมสร้างอัตลักษณ์ 
ด้านศลิปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีของท้องถิ่น  ให้โดดเด่นและยั่งยืน 

4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การพัฒนา
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ การบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติในต าบล ได้รับการดูแล และพัฒนาทั่วถึง 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปูองกัน เตรียมตัว 
และปรับตัวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  มีสมรรถนะในด้านการเมือง และการปกครอง บุคลากรมีศักยภาพ
การท างานตามหลักธรรมาภิบาล ในการให้บริการประชาชน และประชาชนชนได้รับความพอใจและ      
ให้ความร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นอย่างสมัครใจ 
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2.4  ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     
    และสาธารณูปการ  

1. ร้อยละของจ านวนถนนที่ก่อสร้างเพ่ิมและ 
    ปรับปรุง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
2. ร้อยละของครัวเรือนมีน้ า ส าหรับอุปโภค-บริโภค 
3. ร้อยละของไฟฟูาสาธารณะที่ขยายเขตและติดตั้ง 
    ไฟส่องสว่างเพ่ิมและเพียงพอกับความต้องการ 
4. ร้อยละของรางระบายน้ า และท่อระบายน้ า 
    ที่ก่อสร้างเพ่ิมและปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
    ในพ้ืนที่ 
5. ร้อยละของจ านวนสิ่งก่อสร้างสาธารณะชุมชนเพ่ิม 
    และปรับปรุง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิติดี ตามเกณฑต์ัวชี้วัด จปฐ. 
2. มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
3. จ านวนกิจกรรมที่เป็นยกระดับคุณภาพชีวิต 
    ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์ และ 
    ผู้ด้อยโอกาส 
4. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการจัดระบบ 
    สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการทางสังคม 
5. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน 
    ได้รับบริการด้านสาธารณสุขทั่วถึง 
6. จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมและสนับสนุน 
    ในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 
    อสม. ดูแลสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน 
7. จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมและสนับสนุน 
    ในการพัฒนาสตรีในต าบลคูบัว 
8. จ านวนกิจกรรมที่จัดให้มีการสนับสนุนการพัฒนา 
    เด็กและเยาวชนในต าบลคูบัว 
9. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการ 
    ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน 
10. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการปูองกันและปราบปราม 
      ยาเสพติดในพ้ืนที่ให้ลดลง 
11. จ านวนกิจกรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ 
      ประชาชนจัดตั้งกลุ่มอาชีพและสร้างรายได้เสริม 
12. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาอาชีพและ         
      ให้มหีมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
      พอเพียง 
13. ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการต่อยอดให้เป็น 
      ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านละ 1 เรื่องท่ีโดดเด่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม   
    และกีฬา 

1. นักเรียนทุกโรงเรียนในเขตต าบลคูบัว มีผลสัมฤทธิ์  
    เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และเป็นที่ 
    ยอมรับ 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว ทุกศูนย์ 
    ผ่านการรับรองเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
    ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
3. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้   
    ให้มีคุณภาพท้ังในระบบ และนอกระบบ 
4. จ านวนกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา 
    ทั้งโรงเรียนและชุมชน 
5. จ านวนกิจกรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
    ประเพณีพ้ืนบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ทั้งโรงเรียน และชุมชน 
6. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการสร้างอัตลักษณ์โดดเด่น 
    ให้ท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
    ประเพณปีระจ าถิ่น รองรับการท่องเที่ยว 
    ในเชิงวัฒนธรรม 
7. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน 
    ได้ออกก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
    ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนกิจกรรมที่เฝูาระวังดูแลและปูองกันรักษา 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. จ านวนกิจกรรมที่บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูดูแล 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. การพัฒนาการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน 
    ของบุคลากรในองค์กร 

1. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้องค์การบริหาร  
    ส่วนต าบล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนา 
    บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
2. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้องค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลคูบัว บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
    และประชาชนเกิดความพึงพอใจและศรัทธา 
3. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้เกิด 
    แผนชุมชน 
4. จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
    ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการตอบสนองนโยบาย  
    พ้ืนฐานแห่งรัฐ และนโยบายของรัฐบาล 
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2.5  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ค่าเปูาหมาย 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     
    และสาธารณูปการ  

ทุกหมู่บ้าน มีจ านวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
สิ่งก่อสร้าง เพ่ิมข้ึน และรองรับการใช้งานที่ได้มาตรฐาน 
เพียงพอกับความต้องการ เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี 
ของประชาชนในปัจจุบัน และในอนาคต 
 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ทุกหมู่บ้านประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความรู้ มีความปลอดภัย 
มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน  และพ่ึงพาตนเองได้ 
 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม   
    และกีฬา 

1. ทุกโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล   
    มีมาตรฐานการศึกษา ในท้องถิ่นทีม่ีความทันสมัย 
    เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานทั่วถึง  
2. ประชาชนทุกหมู่บ้านมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  
    ปลูกฝังจิตใจให้ประพฤติดี มีคุณธรรม และศีลธรรม 
3. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ได้สืบทอดและด ารงไว้ทั้งในโรงเรียนและหมู่บ้าน  
4. ได้มีการส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
    ในประชาชนกลุ่มต่างๆ 
 

4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การดูแลปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ตามประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพ่ือการอนุรักษ์ระบบ
สิ่งแวดล้อมดุลยภาพของธรรมชาติในพ้ืนที่ให้สามารถ
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนและชุมชน 
สามารถเป็นฐานในการรักษาระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เกิดความผาสุกได้อย่างสมดุล และยั่งยืน 
 

5. การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงาน 
    ของบุคลากรในองค์กร 

พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและ
การปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน 
การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ประชาชนทุกหมู่บ้านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  มากท่ีสุด 
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2.6  กลยุทธ์ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญ

กับการวางบทบาทการพัฒนาต าบลคูบัวในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อที่จะให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ดังนั้น  จึงได้ก าหนดกลยุทธ์  ดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในชุมชน 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการทางสังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมการกีฬา 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การพัฒนาบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการที่ดี        

และการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาต่างๆ 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษา อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน  พัฒนาประเทศ  ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน
ควบคู่กับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ 
รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  5  ประเด็นยุทธศาสตร์   
ดังนี้     1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การพัฒนาการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ในภาพรวมแลว้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว ได้ก าหนดจุดยืนไว้  5  ด้าน   
ดังนี้     1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. การพัฒนาการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
ทุกประเด็นยุทธศาสตร์ จึงต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกันเพ่ือให้ในท้ายที่สุดขององค์กรนั้นสามารถ

บรรลุเปูาหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ในภาพรวม เป็นภาพความมุ่งหวังสูงสุดที่องค์กรต้องการ 
ภายในกรอบระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  องค์การบรหิารสว่นต าบลคูบวั ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น 
ในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น จึงได้น าข้อมูลต่างๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากการส ารวจข้อมูลความ
จ าเป็นพ้ืนฐาน จปฐ. ข้อมูล กชช. 2 ค ข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า (Local sufficiency Economy Plan: Lsep) และข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ต าบลคูบัว  
ทั้ง  15  หมู่บ้าน น ามาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของประชาชน  ดังนี้ 

1. ด้านการบริการสาธารณะ   มีขอบข่ายของปัญหา  ดังนี้ 
    (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ทั่วถึง และการขยายตัวของชุมชนที่เพ่ิมมากข้ึนท าให้

ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่ครอบคลุมเต็มพ้ืนที่  เช่น  ไฟฟูา  ประปา  ถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีต  ถนนสาธารณะเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร วางท่อระบายน้ า  เป็นต้น 

    (2) ถนนภายในต าบลบางส่วนการสัญจรไปมายังไม่สะดวก  ผิวจราจรแคบ และเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ช ารุดทรุดโทรม ใช้สัญจรไปมาไม่สะดวก 

    (3) การกัดเซาะ พังทลายของหน้าดิน  การทรุดตัวของดินริมถนน ท าให้ถนนช ารุด 
    (4) น้ าท่วมขังตามถนน ตามซอย เวลาฝนตก เนื่องจากยังไม่มีรางระบายน้ า  เป็นต้น 

    กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 
    ภาพรวม  ประชาชน หมู่ที่  1 – 15  ต าบลคูบัว   อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี    

กรอบแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้มีระบบรองรับการใช้งานของประชาชน  

เช่น  ระบบคมนาคม  ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง  ระบบสาธารณูปโภค  ในการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่างตามถนน ตามซอย  ระบบการจัดการน้ า การวางท่อระบายน้ าตามริมถนน  เพ่ือให้มีช่องทาง
ระบายน้ า ปูองกันไม่ใหน้้ าท่วม  เป็นต้น 

 (2) ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่มีอยู่ ให้สามารถใช้งานได้ปกติ 
 (3) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
 (4) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีน้ าประปาที่สะอาด และน้ าส าหรับท าการเกษตรที่เพียงพอ 
 (5) การบังคับใช้ผังเมือง อย่างจริงจัง 

2. ด้านสังคม  เศรษฐกิจ และความเข้มแข็งของชุมชน   มีขอบข่ายของปัญหา  ดังนี้ 
(1) ปัญหายาเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มผู้ใช้แรงงานเกิดจากสาเหตุหลาย 

ประการ  เช่น  ความอยากลอง  ความแตกร้าวในครอบครัว การแก้ไขปัญหาไม่ต่อเนื่องจากหน่วยงานของรัฐ 
     (2) ปัญหาโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อที่นับวันจะมีเพ่ิมมากขึ้น 

(3) ปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจร  เกิดจากการขับข่ียานพาหนะด้วยความประมาท              
ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  อีกท้ังไม่มีปูายจราจรและสัญญาณเตือนที่ชัดเจน 

    (4) ปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เช่น  คนพิการ  เด็กถูกทอดทิ้ง  สตรีหม้าย  ครอบครัวผู้มี 
รายได้น้อย  หรือผู้เจ็บปุวยเรื้อรัง  ผู้ปุวยติดเตียง ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร 

    (5) ปัญหาด้านสาธารณภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  เช่น  อุทกภัย  ภัยแล้ง  วาตภัย   
.    (6) ต าบลมีของดีหลายอย่าง แต่ขาดการมีส่วนร่วม ต่างคนต่างท า  ไม่เห็นความส าคัญ  
และประโยชน์ของการรวมกลุ่ม 
 



  หน้าที่  44 

    (7) ปัญหาขาดการรวมกลุ่มของเกษตร มีการจัดประชุมบ่อยครั้ง แต่ขาดการน าไปสู่การ 
ปฏิบัติอย่างจริงจัง 
     (8) ต้นทุนการผลิตสูง  แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า ท าให้รายได้เกษตรกรไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย 

 กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 
 ภาพรวม  ประชาชน  หมู่ที ่ 1 – 15  ต าบลคูบัว   อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี    

    กรอบแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 
     (1) แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน 
       (2) การสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ในต าบลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง  

    (3) ส่งเสริมและสร้างชุมชนให้เป็นสังคมแห่งความเอ้ืออาทรต่อกันตามหลักศาสนา  
              (4) สนับสนุนอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

(5) ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
               (6) น าวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน เสริมสร้างการพัฒนาคน  ชุมชน หมู่บ้าน บนพื้นฐานของ
การมีส่วนร่วมผนึกก าลังเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างเท่าทันสถานการณ์ 

    (7) ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 (8) ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
     (9) ให้การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทุกกลุ่มในพ้ืนที่ให้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือเพ่ิม
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
     (10) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพด าเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักออม รู้จักใช้อย่างประหยัด ไม่ฟูุงเฟูอ ตามสมัยบริโภคนิยม 
 

3. ด้านการศึกษา  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการกีฬา  
มีขอบข่ายของปัญหา  ดังนี้ 

    (1) ค่านิยมการศึกษาของนักเรียนระหว่างเรียนโรงเรียนในต าบลและในเมืองแตกต่างกัน 
 (2) ระบบสื่อการเรียนการสอนยังไม่ทันสมัยเท่าท่ีควร 
    (3) ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีตะวันตกได้แผ่ขยายกลืนความเป็นไทย ท าให้เอกลักษณ์ 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามถูกลืมเลื่อนหรือผิดแผกแตกต่างไปจากเดิม 
    (4) ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคคลในชุมชน 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น 
     (5) การสนับสนุนเครื่องเล่นออกก าลังกายยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน 

 กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 
 ภาพรวม  ประชาชน หมู่ที ่ 1 – 15  ต าบลคูบัว   อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี    
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 กรอบแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 

(1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน 
(2) สนับสนุนการด าเนินการด้านการศึกษาของโรงเรียนในเขตต าบลคูบัว 

ตามอ านาจหน้าที่และระเบียบกฎหมายก าหนด  ได้แก่ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ  
เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์  เช่น  การเสริมทักษะความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   
จัดการอบรมสัมมนา ฯลฯ ทั้งในและนอกพ้ืนที่ รวมทั้งให้การสนับสนุนการศึกษานอกระบบ  
การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาทุกคน  มีการติดตั้ง Internet Wifi  
เพ่ือให้บริการประชาชนส าหรับใช้ในการสืบค้นข้อมูล และเป็นช่องทางการสื่อสารทีท่ันสมัย 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งโรงเรียนและชุมชน 

 (4) ส่งเสริมและสนับสนุน อุปกรณ์การเล่นกีฬา  และการจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภท
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าร่วมการแข่งกีฬา และเพ่ือสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

  4. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีขอบข่ายของปัญหา  ดังนี้ 
(1) สภาพแวดล้อมของโลกเริ่มเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ทรัพยากร  เช่น  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  

ไม่เพียงพอและไม่สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล 
(2) ปัญหาด้านขาดการสร้างจิตส านึก  ไม่มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือนก่อนทิ้ง รวมถึง 

ความตระหนักเฝูาระวัง  ปูองกันและบ าบัดฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เช่น 
การปล่อยน้ าเสียซึ่งเกิดจากฟาร์มหมู  ฟาร์มวัว  โรงงาน และการก าจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ า 
ไม่ต่อเนื่อง  

(3) ปัญหาการพังทลายของดินริมคลอง 
(4) ปัญหาการบุกรุกและถือครองที่ดินสาธารณะของประชาชน 
(5) ปัญหารถขนขยะเสื่อมสภาพช ารุดตามอายุใช้งาน 

    กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 
    ภาพรวม  ประชาชน หมู่ที ่ 1 – 15  ต าบลคูบัว   อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี    

   กรอบแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) รณรงค์ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย และสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการปูองกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล และเพ่ิมพ้ืนที่ต้นไม้ และพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะ 

เพ่ิมข้ึน 
       (3) มีการขุดลอกคูคลองธรรมชาติโดยรอบต าบล 
       (4) สนับสนุนระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ 

  5. ด้านการบริหารจัดการที่ดี  ของ อบต.  มีขอบข่ายของปัญหา  ดังนี้ 
    (1)  การมีส่วนร่วมน้อยเกินไปของประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะ 
 (2) เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ช ารุดตามอายุการใช้งาน 
 (3) คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะปรับเปลี่ยนตามกระแสโลกาวิวัฒน์ 

  (4) นโยบายรัฐบาลปรับเปลี่ยน ไม่แน่นอน 

 กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 
 บุคลากรของ อบต.คูบัว และประชาชน หมู่ที ่ 1 – 15  ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี    
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    กรอบแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 

(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการประชาชน 
(2) พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร 
(3) ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบประชารัฐ 
(4) สนับสนุนและสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะของบุคลากรใน อบต. 

    (5) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน อบต. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
    (6) จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติราชการและให้บริการแก่ประชาชน 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
      เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินโครงการพัฒนา  ดังนี้  

       1.  สภาพการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ที ่เป็นองค์กรหลักในการ
พัฒนาด้านการบริหารและการบริการสาธารณะในท้องถิ่น   
 จุดแข็ง  (Strengths)  

        1. ระบบบริหาร  
          -มีโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ  
      -มีการพัฒนาระบบบริการประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
      -มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าทีท่ีร่ับผิดชอบชัดเจน  

 2. ระบบข้อมูล  
 -มีเครื่องมือ ระบบสื่อสาร และระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมมา
ช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ  การติดตามข้อมูลข่าวสาร  ระเบียบ หนังสือสั่งการ ส่งผลให้
สามารถปฏิบัติราชการตามระเบียบหนังสือสั่งการได้อย่างรวดเร็ว 

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

 4. การเงิน/งบประมาณ  
 -การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ  
 -การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
ต่างๆ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย 

 5. ศักยภาพของชุมชน  
 -พิกัดที่ตั้งของต าบลมีความเหมาะสมและสะดวกแก่การคมนาคมมีเส้นทางหลักเส้นทาง
รองใกล้ตัวเมืองราชบุรี  มีสถานีรถไฟบ้านคูบัว ท าให้มีการกระจายความเจริญจากเมืองสู่ต าบล มีการพัฒนา
พ้ืนที่ทางการเกษตรเป็นที่อยู่อาศัย ท าให้เกิดขยายบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ และธุรกิจต่างๆ เป็น
จ านวนมาก  สภาพการจราจรปลอดภัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการสะดวกครบ  ประชาชนมีการศึกษา 
สูงขึ้น มีพลังความคิดสร้างสรรค์  การศึกษาสาธารณะสุขมูลฐานดี  สุขภาพอนามัยแข็งแรง  มีความพร้อม
ในการพัฒนาหลายๆ ด้าน 
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  -มี วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ตั้งอยู่
ในเขตชุมชน มีอาคารอเนกประสงค์ของ วัด  โรงเรียน  โรงพยาบาล รพ.สต. ที่มั่นคง สามารถให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอ 
    - มีสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขตต าบล รวมถึง
มีศูนย์การเรียนศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในต าบล 
 -มีทุนทางสังคมที่ดี คือ ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลคูบัวมีเชื้อสาย ไท-ยวน ซึ่งมี
วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นประจ าท้องถิ่น  คือ  ภาษาพูดที่เป็นภาษาเฉพาะถิ่น และการ
แต่งกายด้วยผ้าซิ่นหลากหลายลวดลายที่แตกต่างกันไป อีกทั้งยังมีหัตถกรรมพ้ืนบ้านท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์  
คือ การทอผ้าซิ่นตีนจก ซึ่งเป็นสินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมจากคนในจังหวัด
ราชบุรี และจากนักท่องเที่ยว ปัจจุบันหน่วยงานราชการมีการส่งเสริมให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว 
สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 -ในต าบลคูบัวมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หรือที่รู้จักกันในนาม “เมืองโบราณคู
บัว ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยทราวดี พุทธศตวรรษที่ 11-15 และในปัจจุบันอยู่
ในความดูแลของกรมศิลปกร  และมีจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสถานที่จัดแสดงวัตถุโบราณในสมัยทวารวดี ที่ขุดพบได้  มีอายุกว่า 
2,000 ปี รวมถึงมีการจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การด ารงวิถีชีวิต ของชาว ไท-ยวน  เมื่อครั้ง
สมัยอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากอยู่ที่ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
 -ต าบลคูบัวมีสภาพพ้ืนที่  ที่เอ้ืออ านวยแก่การท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  ท าให้มี
ผลผลิตทางการเกษตรที่เพียงพอสามารถเอ้ืออ านวยในการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและการพาณิชย์ 

 จุดอ่อน  (Weaknesses)  
 1. ระบบบริหาร  
  -กฎระเบียบข้อบังคับทางราชการปัจจุบัน มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอท าให้
บุคลากรขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และต้องท าการศึกษายกระดับการท างานตามรูปแบบที่ภาครัฐ
ต้องการ 
 2. ระบบข้อมูล  
  -ขาดบุคลากรที่ท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 
  -ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนคลอบคลุมทุกด้าน 

 3. อัตราก าลัง  
  -ในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังสามปีของ อบต. ยังขาดบุคลากรในระดับปฏิบัติการ 
 -พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง มีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ 
ติดต่อสื่อสารเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน 
 -วัสดุ ครุภัณฑ์ในส านักงานยังไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

  4. การเงิน/งบประมาณ  
 -ประชาชนมีความต้องการพัฒนาและแก้ ไขปัญหาที่ต้องการมีจ านวนมาก              
แต่งบประมาณในการพัฒนาไม่พียงพอต่อความต้องการการใช้จ่ายงบประมาณที่จะลงทุนด าเนินการพัฒนา
พ้ืนที่ได้ทั่วถึง 
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  5. ศักยภาพชุมชน  
      -ประชาชนตั้งรกรากเป็นชุมชนดั้งเดิม แต่ขาดการวางแผนที่ดี  ไม่มีระบบระบายน้ าที่ดี 
การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆของประชาชนยังไม่เข้มแข็ง การด าเนินงานยังไม่ชัดเจนเนื่องจากผลพวงของภาวะ
เศรษฐกิจอยู่ในช่วงภาวะถดถอย  
 -แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลคูบัว ปัจจุบันยังอยู่ในความดูแลของกรมศิลปกร         
จึงท าให้ อบต. หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะเข้าไปท านุบ ารุงรักษา หรือพัฒนาให้ดีขึ้น เป็นเรื่องที่ท าได้ยาก 
 -พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ าในขณะที่ต้นทุนสูง  
  -พ้ืนที่ทางการเกษตรยังขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  
  -พ้ืนที่ทางการเกษตรยังคงได้รับผลกระทบทางธรรมชาติ  
  -ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่  
  -การขาดการบูรณาการด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
   -ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย  
  -การรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ยังขาดความเข้มแข็ง  เช่น  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ 
 -ในการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ต าบลคูบัว ยังขาดการ
ส่งเสริมให้มีการวิจัย และผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 -ประชาชนยังขาดความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น 

  โอกาส  (Opportunities)  

  1. ระบบบริหาร 
  -ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เน้นความส าคัญกับการส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินโครงการต่างๆ และสนับสนุนการน าแนวทางไปปฏิบัติให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน 
  -การสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างผู้น าหมู่บ้าน และภาค
ประชาชน เกิดการพัฒนาพ้ืนที่อย่างบูรณาการร่วมกัน ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส มีการเชื่อมโยงบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนระดับต่างๆ ในระดับอ าเภอ และ
จังหวัด สามารถให้บริการสาธารณะต่างๆ ที่ได้มาตรฐานตอบสนองความเป็นต าบลน่าอยู่ มีความสะอาด 
สะดวก สวยงามและปลอดภัยของชุมชนและประชาชน 

  2. ระบบข้อมูล 
 -เนื่องจากขณะนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ยังไม่มีข้อมูลแผนชุมชนไว้ที่แหล่งเดียวกัน
ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน ที่จะต้องมีระบบข้อมูลเพ่ือความสะดวกต่อการสืบค้น 
และสามารถน าข้อมูลดิบจากทุกชุมชนหมู่บ้านมาท าการวิเคราะห์  จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ส่วนราชการของอ าเภอ และจังหวัด ได้ส่งเสริมให้ผู้น าหมู่บ้านด าเนินการ
จัดท าข้อมูลแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ท าให้ระบบข้อมูลท้องถิ่นใช้ประโยชน์ในการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการบูรณาการประสานแผนระดับท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดต่อไป 

 3. อัตราก าลัง  
   -พัฒนาความรู ้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องตามสมรรถนะในการปฏิบัติงานและความต้องการในการฝึกอบรม (Traning Needs) 
  -ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก 
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  4. การเงิน/งบประมาณ  
  -พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง 
วิธีการงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ทันสมัย และประชาชนมีส่วนร่วม 

  5. ศักยภาพชุมชน 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และสามารถจัดการ
ตนเองเกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั้ งด้านเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สันติสุข
อย่างยั่งยืน 
   -นโยบายรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนด้านการเกษตร การศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 -ภารกิจถ่ายโอน เพ่ือความสะดวกของประชาชน  เช่น  การจดทะเบียนพาณิชย์               
การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
 -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 ซึ่งอาจเป็นเพราะการไม่เข้าใจของประชาชนบางส่วนที่มีความขัดแย้งทางความคิดและการไม่
เข้าใจในอ านาจหน้าที่ของ อบต. ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาต่อการด าเนินงานของทางราชการ แต่จะเกี่ยวกับ
ทางด้านการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทาง
การเมือง ท าให้ประชาชนยอมรับ และเชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานและมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากท่ีสุด  

  2. ระบบข้อมูล 
         -หน่วยราชการส่วนกลางที่ต้องการข้อมูลในระดับท้องถิ่นไม่มีความเข้าใจกระบวนการ
ท างานอย่างแท้จริงของท้องถิ่น ท าให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากส่วน
ราชการร้องขอข้อมูลแต่ ในบางเรื่อง อบต. ไม่ได้มีการจัดเก็บหรือไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนนั้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
     -ความไม่เป็นระบบของข้อมูลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีข้อมูลกระจัดกระจาย 
ไม่มีการบูรณาการภายในองค์กร  ท าให้ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 

 3. อัตราก าลัง   
     -หน่วยงานยังขาดบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะทั้งทางด้านวิชาการและ      
ในทางปฏิบัติที่ต้อง ใช้เทคนิคชั้นสูง อีกทั้งขาดการสนับสนุนข้อมูลในด้านวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ            
ในเชิงปฏิบัติ 
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   4. การเงิน/งบประมาณ  
  -การด า เนิ น ง านตามน โยบายต่ า งๆ  ของรั ฐบาลมี จ านวน เ พ่ิมมากขึ้ น              
ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่ และจ านวนงบประมาณที่จ ากัด 

  5. ศักยภาพชุมชน 
   -อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลท าการเกษตร รายได้หลักจึงมาจากการขายผลผลิต
ทางการเกษตรท าให้รายได้ไม่แน่นอน เพราะราคาผลผลิตในปัจจุบันตกต่ าท าให้ขาดทุนจากสภาวะทาง
เศรษฐกิจของประเทศไม่คงที่ การลงทุนมีการชะลอตัว ทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม สภาวะ
ขาดแคลนน้ า ไม่สามารถท านาปรังได้ ท าให้เกษตรกรขาดรายได้ และว่างงาน  ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน
ระดับท้องถิ่น 
         -การอยู่ใกล้ตัวเมือง และการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก ตลอดจนสินค้าและ
บริการ ท าให้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป  ประชาชนมีความสันโดษ   
มีการยึดถือประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม  อาศัยอยู่แบบครอบครัวเดี่ยว  หันมาสู่การบริโภคนิยมมากขึ้น  
จึงท าให้ขาดจิตส านึกในเรื่องของการออม ขาดวิถีชีวิตพอเพียง และเกิดภาระหนี้สินเพ่ิมขึ้น  
 
  2. สภาพการณ์ภายนอก ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวที่เป็นการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ  ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว  และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ดังนี้ 

 1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
 -ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาช่วย
แก้ปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือประชาชน 
ได้รับความสะดวกสบาย น้ าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก โดยได้ด าเนินการในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นและในส่วน
ที่ยังขาดอยู่ให้เต็มพ้ืนที่ ทุกหมู่บ้านมีการก่อสร้าง มีการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ให้มีสภาพใช้การได้ดีมีประสิทธิภาพเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้
อย่างเต็มที่ ทั้งระบบประปา การก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต การปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน การขุดลอกคลอง ทางระบายน้ า ระบบไฟฟูาแสงสว่างให้ทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการของ
แต่ละหมู่บ้าน โดยเพ่ิมระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเน้นการปูองกัน
อาชญากรรมและการปูองกันอุบัติภัย และด าเนินการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานใหม่ให้มี
คุณภาพมาตรฐานมากขึ้น เพ่ิมความทันสมัยของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายของ
ชาวต าบลคูบัว  รวมทั้ง ในเรื่องการรับมือภัยแล้งในพ้ืนที่ อบต.คูบัว การสร้างฝายท านบทดน้ า การส ารองน้ า
ใช้ในยามฉุกเฉิน ให้พอเพียงกับการใช้เพ่ือการบริโภคและพ้ืนที่การเกษตร จึงเป็นงานเร่งด่วนที่ อบต.ให้
ความส าคัญและประสานแผนเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบภัยแล้งที่เกิดข้ึน  

   จุดแข็ง  (Strengths)  
-องค์การบริหารส่วนต าบล มุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง  ๆให้ได้มาตรฐาน 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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   จุดอ่อน  (Weaknesses)  
-เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านยังไม่สะดวกเพียงพอและยังไม่ได้มาตรฐาน   

ถนนบางสายมีไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอท าให้การเดินทางไม่สะดวก เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  คลองชลประทานบางสายมีวัชพืชปกคลุม คลองส่งน้ าขนาดเล็ก ตื้นเขินช ารุดเสียหาย บาง
พ้ืนที่ขาดระบบน้ าชลประทานในยามแล้งเพราะบางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีน้ าเพียงพอในช่วงรอยต่อระหว่าง
หน้าฝนกับหน้าแล้ง บางส่วนจึงมีผลกระทบต้องใช้แหล่งน้ าใต้ดิน และบางส่วนไม่มีแหล่ง เก็บกักน้ า แหล่งน้ า
ธรรมชาต ิไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างเพียงพอท าให้ประชาชนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า 

   โอกาส  (Opportunities) 
  -รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอ าเภอและจังหวัดและพ้ืนที่       
ที่เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น 
  -การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากส่วนราชการในการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะและโครงการสร้างพ้ืนฐานของต าบลมากขึ้น 

   อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  (Threats)  
   -งบลงทุนเพื่อการด าเนินโครงการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการแก้ไขปัญหา
ได้ทั้งหมด 
 -ปัญหาการก่อสร้างในพ้ืนที่ของหน่วยงานอ่ืน ซึ่งจะต้องขออนุญาตให้เรียบร้อย
ก่อน ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการด าเนินงานและเกิดความล่าช้า 

 2)  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม 
           -รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้          
ให้หมดไปเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
ภาคอุตสาหกรรมต้องลดการผลิตลดคนงาน ท าให้มีการว่างงานเพ่ิมมากขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการ
ส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้ประชาชนมีรายได้เสริม เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินงาน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ได้พัฒนาฝีมือและมีการรวมกลุ่มพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือจัดท ากลุ่มอาชีพ น าสินค้ามาจ าหน่ายและพัฒนาด้านเศรษฐกิจใน
รูปแบบชุมชนให้พ่ึงตนเองให้เข้มแข็งในอนาคตและมีการของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในการ
ส่งเสริมอาชีพ เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ราชบุรี  เป็นต้น ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมา ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควรขาดการ
ปูองกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการยังไม่เพียงพอ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงได้มีการส่งเสริมความรู้และปูองกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิง
รุกและเชิงรับ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเล่นกีฬา 
และออกก าลังกาย  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและโรคเอดส์  การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่มีการส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆ กันเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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   จุดแข็ง  (Strengths)  
   -ด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต าบล มีการส่งเสริมและผลักดันให้มี
กระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชน  โดยการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
ให้กับชุมชน 
   -ด้านสังคม องค์การบริหารส่วนต าบล มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ต าบลคูบัวเป็น
ต าบล ที่ปลอดภัย น่าอยู่  และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกวัย และผู้ด้อยโอกาส  โดยเฉพาะ
เด็ก เยาวชนมุ่งเน้นให้ห่างไกลยาเสพติดสร้างโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
   -ด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบล มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนให้มีประสิทธิภาพเข้มแข็งและให้การร่วมมือเป็นอย่างดีกับภาคประชาชนผู้น าและ
หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุข  เช่น  สปสช. ท าให้มี
การปูองกันโรคระบาด และโรคติดต่อต่างๆ รวมถึงการรณรงค์ให้มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ประชาชน
โดยรวมมีสุขภาพแข็งแรงและการอนามัยดี 
   -ด้านการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน  องค์การบริหารส่วน
ต าบล มีการส่งเสริมและผลักดันค่านิยมประชาธิปไตยแก่ท้องถิ่น มีการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง 

   -ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนต าบล มีการจัดประชุมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ของต าบลหาวิธีปฏิบัติการส่งเสริมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีการจัด
เจ้าหน้าที่ประจ าการตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันที เมื่อมีเหตุ ด้านกู้ชีพ กู้ภัย  

-ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน   ปัจจุบันทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงบริการ 
ทางสังคมที่มีคุณภาพได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสยึดประโยชน์ส่วนรวม  

   จุดอ่อน  (Weaknesses)  
-ประชาชนมีค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจาย  

เพ่ิมมากขึ้น  
-ยังมปีัญหายาเสพติดในชุมชน เยาวชนมั่วสุม ขาดการเอาใจใส่จากญาติพ่ีน้อง 

 -เยาวชนใช้จ่ายฟุุมเฟือยเกินตัวตามค่านิยมที่ผิดๆ 
 -ปัญหาว่างงาน ไม่มีงานท าเป็นหลักแหล่งขาดรายได้ มีการเล่นการพนัน 
 -ปัญหาผู้สูงอายุ และคนพิการ ขาดรายได้ในการด ารงชีวิต 
 -ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ประชาชนขาดความเอาใจใส่เรื่องสุขภาพ        
ไม่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการด ารงชีพแบบไม่ถูกสุขลักษณะ 

-ขาดเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากร อปพร.ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

   โอกาส  (Opportunities)  
-การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล่งเสริม 
-เกษตรได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 
-รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย  (OTOP)  
-นโยบายหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาลมีส่วนส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
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           -นโยบายกองทุนหมู่บ้าน ท าให้ชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็งในภาพรวม  

-ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความเสมอภาคในการ 
รักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. 

-การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน ท าให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ในการปรับปรุงผลผลิต เป็นเหตุท าให้ผลผลิตมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน  
    -มีปัญหาวาตภัย  และภัยแล้ง ในเขตต าบลเกิดขึ้นทุกปี ท าให้เกิดความเสียหาย        
และความเดือดร้อนแก่ประชาชน  

   อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  (Threats)  
-งบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

และความยากจนเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนที่ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
-ภาวะความยากจนและหนี้สินของประชาชน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา   

และตกเป็นเหยื่อของนายทุน  
-กลุ่มอาชีพยังไม่สามารถรวมตัวได้เข้มแข็งและการจัดการทางด้านการตลาด 

และการบริหารจัดการกลุ่ม ยังขาดผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้า
สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากกลาย 
  -พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน มีแนวโน้มเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น  เช่น โรคเบาหวาน         
โรคความดัน  โรคอ้วน  เป็นต้น  หรือเป็นโรคก่อนวัยอันควร  เกิดจากการที่ประชาชน มีพฤติกรรม
สุขภาพ ที่ไมพึ่งประสงคแ์ละมีพฤติกรรมเสี่ยง  เช่น  การดื่มสุรา  สูบบุหรี่  ยาเสพติด ขาดการออกก าลังกาย           
การบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ  ปัญหาความเครียดและสุขภาพจิต  

 3)  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
         ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่ส าคัญที่จะต้องเร่งเสริมสร้างการ 
เรียนรู้ให้แก่ประชากรเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของประชากรให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับ
ยุค และสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะท าให้ประชากรตกเป็น
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีทางเลือกในการด าเนินชีวิตน้อยลง จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุก
ระดับตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป  ผลจากการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วน ในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร  เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณที่จะพัฒนาในการปรับปรุง หรือขยายสถานที่ของสถานศึกษา ให้ตรง
ตามมาตรฐาน เพ่ือช่วยลดข้อจ ากัดดังกล่าวควรเพิ่มงบประมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี 

   จุดแข็ง  (Strengths)  
   -องค์การบริหารส่วนต าบล  มีการส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งระดับก่อนวัย
เรียน ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ให้กับประชาชนในต าบล ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

   จุดอ่อน  (Weaknesses)  
-ส่วนใหญ่ค่านิยมยังต้องการส่งเด็กไปเรียนโรงเรียนในเมือง เนื่องจากโรงเรียนใน 

เขตท้องถิ่นขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และความเข้าใจของผู้ปกครองในบางวิชาเรียน 
โรงเรียนในเขตท้องถิ่นไม่เน้นการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ และวิชาค านวณ 
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-การปลูกฝังนิสัยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เด็ก ต้องเริ่มจากครอบครัว       
ซ่ึงผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยจะไม่มีเวลาในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน
การด ารงชีวิตจะต้องแข่งขันกันหลายๆ อย่าง ท าให้การพัฒนาให้เด็กเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม 
ผู้ปกครองจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเวลาให้กับเด็กในการพูดคุย ทานอาหาร หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกับเด็ก  
   -ปัจจุบันศิลปวัฒนธรรมไท-ยวน  เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญและความ
สนใจน้อยลง ตามความเจริญทางวัตถุที่เพ่ิมมากขึ้น ในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากชุมชนในการสืบสานภูมิปัญญาของชุมชน เพราะเด็ก เยาวชน มีความห่างเหินวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีของท้องถิ่น  

   โอกาส  (Opportunities)  
-นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน มีโอกาสทัดเทียมกับของเอกชน 
-ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ที่โดดเด่นของต าบลให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป 
-ส่งเสริมและท านุบ ารงุศาสนา  
-ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง และท่ัวถึงทั้งต าบล 

   อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  (Threats) 
    -สื่อต่างๆ  เช่น  โทรทัศน์  อินเทอร์เน็ต  โทรศัพท์มือถือ  เข้ามีอิทธิพลต่อเด็ก
และเยาวชน ท าให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมากขึ้น ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน  

-ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. มี 3 แห่ง  มีจ านวนเด็กเล็กเพ่ิมมากขึ้น  
ท าให้สถานที่ในการจัดการเรียนรู้ต้องมีการปรับปรุงหรือขยายห้องเรียน งบประมาณท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้มีไม่พียงพอต่อการปรับปรุงพัฒนายังขาดส่วนที่จ าเป็นเพ่ิมเติมให้เต็มมาตรฐาน
ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  

 4)  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-องค์การบริหารส่วนต าบลได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม โดยประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและ       
ขาดจิตส านึกในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการแก้ปัญหาได้แก้ไขในระดับหนึ่ง    
ในปัจจุบันจะต้องพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุลต่อไปและในด้านการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ต้องรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการคัดแยกขยะจากต้นทางก่อนน าไปทิ้ งและน าขยะที่น า
กลับมาใช้ใหม่ได้มาใช้ประโยชน์ควรให้ความรู้ความเข้าใจ การรณรงค์สร้างจิตส านึกแก่ประชาชน ให้
ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ทั้งนี้  มีการฟ้ืนฟูหรือปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศ  มีการดูแลปรับปรุงพัฒนาในพ้ืนที่ตามประเภท
ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพ่ือการนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ตลอดจนการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ เข้ามามีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เห็นความส าคัญใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 

   จุดแข็ง  (Strengths)  
        -องค์การบริหารส่ วนต าบล มีการสนับสนุนและส่ งเสริมวิถีชี วิตบนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นการปูองกัน เตรียมตัว และปรับตัวสู้กับภาวะโลกร้อน และมีการเผยแพร่
ข้อมูลและให้ความรู้สู่การปฏิบัติทุกโอกาส 
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         -มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือรองรับขยะจากต้นก าเนิดในหมู่บ้านเพื่อลด
ผลกระทบทางสังคมและสุขภาพในโครงการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของต าบล 
   -พ้ืนที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งน้ า ห้วย หนอง คลอง ในพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ 
เป็นพื้นที่ท่ีไดร้ับการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาทั่วถึง 

   จุดอ่อน  (Weaknesses) 
   -สังคมในปัจจุบันมีจิตสาธารณะไม่เพียงพอ ท าให้เกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 -ประชาชนยังขาดการปลูกฝังและการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง  
 -ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของต าบล  เช่น  น้ าไม่เพียงพอในยาม
แล้ง สภาพภูมิอากาศแปรปรวน เปลี่ยนไปจากปกติ มีความเปราะบางทางนิเวศน์ของมนุษย์และระบบ
นิเวศน์   ของอากาศที่ปกคลุมโลกท่ีแปรเปลี่ยนไป  

   โอกาส  (Opportunities)  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
-กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก าลังเป็นที่นิยม ท าให้พ้ืนที่ต าบลคูบัว ที่เป็น 

พ้ืนทีต่ามธรรมชาติ มีโบราณสถาน สามารถให้บริการสาธารณะเพ่ือเที่ยวชมแหล่งโบราณสถานรอบพ้ืนที่
ต าบลคูบัวและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

   อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  (Threats)  
   -ปัจจุบันวิถีการด ารงชีวิตของคนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญ  
ทางวัตถุ ท าให้ขาดจิตส านึกรับผิดชอบในสมบัติสาธารณะต่างๆ  เนื่องจากความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็น
ใหญ ่  มีการมุ่งใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่ขาดการอนุรักษ์หรือการดูแลรักษาให้
สิ่งแวดล้อมคงอยู่คู่ชุมชน ฉะนั้นการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  จึงเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย
ความสามารถของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ได้ 

 5)  ด้านการพัฒนาการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
         -รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามา
บริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน  มีการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานรวมทั้งจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้
รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลัก
ธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบ
สารสนเทศเพ่ือความรวดเร็ว ทั่วถึงและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชนเพ่ือให้ประชาชน ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ เช่น การอบรมเจ้าหน้าที่   
ผู้ให้บริการ การปลุกจิตส านึกของผู้ให้บริการ การจัดสถานที่ให้บริการให้เหมาะสม การอ านวยความสะดวก 
การจัดท าแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการการลดระยะเวลาการให้บริการ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม 
การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
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   จุดแข็ง  (Strengths)  
   -นโยบายของภาครัฐ ให้ความส าคัญกับท้องถิ่นค่อนข้างมาก 
   -องค์การบริหารส่วนต าบล มีการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นความโปร่งใส และ     
การมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในต าบลคูบัว 
 -ผู้บริหาร มีความตั้งใจในการบริหารงานขององค์กร และการแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชน มีวิสัยทัศน์และมีความคิดริเริ่ม การบริหารงาน ใช้หลักระเบียบปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ใช้หลัก
เหตุผลในการตัดสินใจ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี และมีความเป็นกันเอง  และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
          -กลยุทธ์การปฏิบัติราชการ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน  
แผนการจัดหาพัสดุ  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
 -ระบบการจัดท าและบริหารงบประมาณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ปฏิบัติ  มีระบบการจัดท าบัญชีเป็นปัจจุบัน 

-ระบบการบริหารงานบุคคล สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
-ระบบการประชุมสภาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับการประชุม 

สภาท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 

   จุดอ่อน  (Weaknesses)  
-ระบบการจัดสรรงบประมาณ ไม่เป็นไปตามกฎหมายกระจายอ านาจ ส่งผลให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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  
ยังมีการละเลยต่อการปฏิบัติตามค่านิยมที่ดี  ท าให้ขาดวินัยทางสังคม 

   โอกาส  (Opportunities)  
 -พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
โดยที่หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่ อบต.  

-มีการจัดสรรเจ้าหน้าที่ลงสู่ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังสามปี 
   -การใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการปรับ
ทิศทางของสังคมท่ีเหมาะสม 

   อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  (Threats)  
-ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว 

เกิดความล่าช้าในการท างาน และประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย เนื่องจากข้อระเบียบ กฎหมาย ไม่มีความ
ยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสม ประชาชนเกิดเข้าใจไม่ถูกต้อง เพราะไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที 

-ยังมีผู้ประกอบกิจการธุรกิจ และร้านค้าต่างๆ ไม่เข้าใจอ านาจหน้าที่ของ อบต. 
และหน้าที่ของตนเองในการเสียภาษี 
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3.3  การคาดการณ์เกี่ยวกับการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจ ประชาคมอาเซียน 
  การเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)    
ในปัจจุบันประเทศมุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขาย
ระหว่างกัน อันจะท าให้เกิดความเจริญและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ เพ่ือความกินดีอยู่ดีของ
ประชาชนในประเทศอาเซียน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จึงมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในด้านต่างๆ  ดังนี้  
 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -จ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายใน
ท้องถิ่น  เช่น  การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม และขนส่ง  ไฟฟูา ประปา 
 2. การพัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ  
   -จ าเป็นต้องทบทวนถึงบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการดูแลและช่วยเหลือ
ธุรกิจภายในท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการลงทุนภายในท้องถิ่น 
 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   -มีการก าหนดแผนมาตรการปูองกันและบรรเทาวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อม 
   -มีการด าเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
 4. สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                          -อาจมีปัญหาสืบเนื่องจากแรงงานอพยพ ทั้งปัญหาความยากจนและปัญหาโรคระบาด  

      5. การรักษาความสงบเรียบร้อย 
   -ต้องมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการเฝูาระวังปัญหาอาชญากรรมมากข้ึน 

  -องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับ 
แรงงานอพยพร่วมกับราชการส่วนกลางเพ่ือน ามาใช้ในยามจ าเป็น 
 6. การจัดการด้านภาษา  วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

  -จ าเป็นต้องจัดท าข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับแรงงานต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ หรือ        
ภาษาอาเซียน อ่ืนๆ 
 -ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และท าความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 

3.4  การประเมินสถานะของประเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้าน ต่างๆ  ในช่วงที ่ 
       ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งเป็นปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  ดังนี้              
                  1. สถานการณ์ประชากรโลกเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
  2. สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการลงทุน นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นไม่มีการลงทุนขนาด
ใหญ่สินค้าการเกษตรยังราคาตกต่ า  ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

 3. ความเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน ท าให้มีการเปิดเสรีการค้า ธุรกิจ การบริการ         
การลงทุนและการเคลื่อนย้ายแรงงาน แนวโน้มการพัฒนาและความร่วมมือของประเทศเพ่ือนบ้านจะท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจและการลงทุน ซึ่งเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน 
  4. การเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรและการก้าวสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว 
  5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ต้องเผชิญกับภัย 
ธรรมชาติที่นับวันจะมีแนวโน้มความรุนแรงและความถี่เพ่ิมขึ้น ระบบนิเวศน์และทรัพยากรธรรมชาติ       
ถูกท าลายส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจ  โดยมีการท าการค้า และการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมข้ึน 
 



                                                              
    

3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว พ.ศ. 2561 – 2564    
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แบบ  ยท.01 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา

จังหวัดราชบุร ี
พ.ศ. 2561-2564 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 

ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยง
กิจกรรมการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
และทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 

การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง 
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

พ.ศ. 2560-2579 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

พ.ศ. 2560-2564 
 

ยุทธศาสตร์การสรา้งความ 
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโบที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 
ภาคกลาง
ตอนล่าง 1 

 

การส่งเสริมความปลอดภัยและ
คุณภาพในการผลิต และส่งออกสินค้า
เกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมที่ได้
มาตรฐาน 

การเพิ่มศักยภาพการท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์อย่างสร้างสรรค ์

ส่งเสริมการค้าชายแดนและพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

การสร้างความเขม้แข็งใหแ้ก ่
ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 



                                                              
    

 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  (ต่อแผ่นที่ 1) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม และ        
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม     
จารีตประเพณี และ          
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
และ สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และ สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ 
การกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาการบริหารงาน
และ การปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรในองค์กร 

 

ยุทธศาสตร์   
การพัฒนา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูบัว 

 

 
 

เป้าประสงค ์
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัด
ราชบุร ี

 

มีระบบการคมนาคม   
ระบบสาธารณูปโภค  
โครงสร้างพื้นฐาน  
ทั้งปริมาณและคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพ  
ได้มาตรฐาน และ 
เพียงพอต่อความ 
ต้องการของประชาชน   
และสามารถรองรับการ 
ขยายตัวของชุมชน 
ในปัจจุบันและในอนาคต 

 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความรู้  
มีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัย
ไข้เจ็บและยาเสพติด  
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง   
มีศักยภาพในการพัฒนาอาชพี 
ร่วมสามัคคี เกื้อกูล และพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน 
สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการเรียนรู้  คิดเป็น  ท าเป็น  
แก้ปัญหาเป็น  ประชาชนทุกส่วน 
ได้ร่วมกันเสริมสรา้งอัตลักษณ์  
ด้านศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  
ประเพณปีระจ าท้องถิ่น  
ให้โดดเด่นและยั่งยืน 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล 
พัฒนาทั่วถึง ประชาชนมีส่วน 
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย  
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีการปูองกัน 
เตรียมตัว และปรับตัว เท่าทัน 
ต่อสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ของโลก 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   
มีสมรรถนะในด้านการเมือง  
การปกครอง บุคลากรมีศักยภาพ 
การท างานตามหลักธรรมาภิบาล 
ในการให้บริการประชาชน   
และประชาชนชนได้รับความ 
พอใจ และให้ความร่วมมือ 
พัฒนาท้องถิ่นอย่างสมัครใจ 

 



                                                              
    

  
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  (ต่อแผ่นที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่  60 

1.1.  โครงการ 
พัฒนาระบบการคมนาคม 
1.2  โครงการ 
พัฒนาระบบระบายน้ า 
1.3  โครงการ 
พัฒนาระบบประปา 
แหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค  
1.4  โครงการ 
พัฒนาระบบไฟฟาูสาธารณะ
และไฟฟูาส่องสวา่ง 
1.5  โครงการ 
พัฒนาสิ่งก่อสร้างชุมชน 
 
 
(รายละเอียดตามแบบ ผ.01) 

2.1  โครงการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ 
2.2  โครงการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
2.3  โครงการ 
ส่งเสริมและสนับสนุน 
การสาธารณสุข 
2.4  โครงการ 
ส่งเสริมการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในและความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

 
(รายละเอียดตามแบบ ผ.01) 

 

3.1  โครงการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ทุกระดับ 
3.2  โครงการ 
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็ก 
และ เยาวชน 
3.3  โครงการ 
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
วั ฒ น ธ ร รม แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น 
3.4  โครงการ 
ส่งเสริมการกีฬา และ
นันทนาการ  
 
(รายละเอียดตามแบบ ผ.01) 

 

4.1  โครงการ 
การจัดการขยะมูลฝอย 
ภายในต าบล 
4.2  โครงการ 
การจัดการส่ิงแวดล้อม 
และมลพิษต่างๆ 
4.3  โครงการ 
การบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
ภายในต าบล 
 
 
 
 
 
(รายละเอียดตามแบบ ผ.01) 
 

5.1  โครงการ 
ส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้มีประสิทธภิาพ 
5.2  โครงการ 
ส่งเสริมการบริหารงาน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ   
5.3  โครงการ 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภายในองค์กร   
 
 
 
 
 
(รายละเอียดตามแบบ ผ.01) 
 

 
 

กลยุทธ ์
 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
สิ่งก่อสร้างอ านวย 
ความสะดวกในชุมชน 
 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสวัสดิการทางสังคม 
ความเป็นอยู่ของประชาชน
และสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

การส่งเสริมการศึกษา 
การเรียนรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม การอนุรักษ ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และ 
การส่งเสริมการกีฬา 
 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนาบุคลากร สถานที่ 
และอุ ปก รณ์ ในก า รปฏิ บั ติ
ราชการ การบริหารจัดการที่ดี 
และการด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล และแผนพัฒนา
ต่างๆ 
 

 
 

แผนงาน 
 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 
 

 

แผนงาน 
การเกษตร 
 

 

แผนงาน 
การศกึษา 
 

แผนงาน 
สาธารณสขุ 
 

แผนงาน 
สังคมสงเคราะห ์
 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนนัทนาการ 
 

แผนงาน 
บริหารทั่วไป 

 

แผนงาน 
งบกลาง 
 

 
 

ผลผลิต 
โครงการ 

 

แผนงาน 
การรักษาความ 
สงบภายใน 
 
 

แผนงาน 
การพาณชิย์ 
 

 



                                                              
    

3.4  แผนผังยุทธศาสตร์  Strategic Map   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หน้าที่  61 

แบบ  ยท.02 

 
วิสัยทัศน์ 
อบต.คูบัว 

 
“ต าบลน่าอยู่  เชิดชูคณุธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา  
อบต.คูบัว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
และ สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และ สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ 
การกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาการบริหารงาน
และ การปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรในองค์กร 

 

 
 

เป้าประสงค์ 
 

มีระบบการคมนาคม   
ระบบสาธารณูปโภค  
โครงสร้างพื้นฐาน  
ทั้งปริมาณและคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพ  
ได้มาตรฐาน และ 
เพียงพอต่อความ 
ต้องการของประชาชน   
และสามารถรองรับการ 
ขยายตัวของชุมชน 
ในปัจจุบันและในอนาคต 

 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความรู้  
มีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัย
ไข้เจ็บและยาเสพติด  
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง   
มีศักยภาพในการพัฒนาอาชพี 
ร่วมสามัคคี เกื้อกูล และพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน 
สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการเรียนรู้  คิดเป็น  ท าเป็น  
แก้ปัญหาเป็น  ประชาชนทุกส่วน 
ได้ร่วมกันเสริมสรา้งอัตลักษณ์  
ด้านศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  
ประเพณปีระจ าท้องถิ่น  
ให้โดดเด่นและยั่งยืน 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล 
พัฒนาทั่วถึง ประชาชนมีส่วน 
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย  
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีการปูองกัน 
เตรียมตัว และปรับตัว เท่าทัน 
ต่อสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ของโลก 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   
มีสมรรถนะในด้านการเมือง  
การปกครอง บุคลากรมีศักยภาพ 
การท างานตามหลักธรรมาภิบาล 
ในการให้บริการประชาชน   
และประชาชนชนได้รับความ 
พอใจ และให้ความร่วมมือ 
พัฒนาท้องถิ่นอย่างสมัครใจ 

 



                                                              
    

แผนผังยุทธศาสตร์  Strategic Map  (ต่อแผ่นที่ 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

หน้าที่  62 

 
ค่าเป้าหมาย 

ทุกหมู่บ้าน มีจ านวน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
สิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้น และรองรับ 
การใช้งานที่ได้มาตรฐาน 
เพียงพอกับความต้องการ  
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี 
ของประชาชน 
ในปัจจุบันและในอนาคต 

 

ทุกหมู่บ้าน 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข  
มีความรู้  มีความปลอดภัย  
มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
และพึ่งพาตนเองได้ 

 

ทุกโรงเรียน และศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในต าบลมีมาตรฐาน
การศึกษาในท้องถิ่นที่ม ี
ความทันสมัย เด็กและเยาวชน
ต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั่วถึง ประชาชนทุกหมู่บ้าน 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ให้ประพฤติดี มีคุณธรรม และ
ศีลธรรม และร่วมกันส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอด
และด ารงไว้ทั้งในโรงเรียน และ
หมู่บ้านได้มีการส่งเสริมการ 
ออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
ในประชาชนกลุ่มต่างๆ 

ดูแลปรับปรุงพัฒนา 
พื้นที่ตามประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
เพื่อการอนุรักษ์ระบบ
สิ่งแวดล้อมดุลยภาพของ
ธรรมชาติในพื้นที่ให้สามารถ
เอื้ออ านวยต่อการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนและ
ชุมชน สามารถเป็นฐานในการ
รักษาระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เกิดความผาสุก 
ได้อย่างสมดุล และยั่งยืน 
 

พัฒนาขีดความสามารถใน
การให้บริการประชาชน
และการปฏิบัติงาน และ
พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และสถานที่ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้พร้อม
บริการประชาชน 
การบริหารจัดการที่ดีแบบ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ประชาชนทุกหมูบ่้านมี
ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบวั  
มากที่สุด 

 
 

กลยุทธ ์
 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
สิ่งก่อสร้างอ านวย 
ความสะดวกในชุมชน 
 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสวัสดิการทางสังคม 
ความเป็นอยู่ของประชาชน
และสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

การส่งเสริมการศึกษา 
การเรียนรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม การอนุรักษ ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และ 
การส่งเสริมการกีฬา 
 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนาบุคลากร สถานที่ 
และอุ ปก รณ์ ในก า รปฏิ บั ติ
ราชการ การบริหารจัดการที่ดี 
และการด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล และแผนพัฒนา
ต่างๆ 
 

 
 

แผนงาน 
 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

 

 

แผนงาน 
การเกษตร 
 

 

แผนงาน 
สังคมสงเคราะห ์

 

แผนงาน 
สาธารณสขุ 

 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
 

แผนงาน 
การรักษาความ 

สงบภายใน 
 

 

แผนงาน 
การศกึษา 

 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และนนัทนาการ 
 

แผนงาน 
บริหารทั่วไป 

 

แผนงาน 
งบกลาง 
 

แผนงาน 
การพาณชิย์ 
 

 



                                                              
    

รายละเอียดยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ระดับผลิต
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า 
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิตโครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
เพิ่มประสทิธิภาพ 
การผลิตและ
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนา
เชื่อมโยงกิจกรรม 
การท่องเที่ยว 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
พัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค  
และสาธารณูปการ 
 

มีระบบการคมนาคม   
ระบบสาธารณูปโภค  
โครงสร้างพื้นฐาน  
ทั้งปริมาณและ 
คุณภาพที่ได้มาตรฐาน  
และเพียงพอต่อความ 
ต้องการของประชาชน   
และสามารถรองรับ 
การขยายตัวของชุมชน 
ในปัจจุบัน และ 
ในอนาคต 

1. ร้อยละของจ านวน 
ถนนทีก่่อสร้างเพิ่ม 
และปรับปรุงให้อยู่ 
ในสภาพที่ใช้งาน 
ได้ดี 

2. ร้อยละของราง
ระบายน้ า และ 
ท่อระบายน้ า 
ที่กอ่สร้างเพิ่ม 
และปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
ในพื้นที ่

3. ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า 
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง 
เพียงพอ 

4. ร้อยละของ 
ไฟฟูาสาธารณะที่
ขยายเขตและตดิตั้ง 
ไฟส่องสว่างเพิ่ม 
และเพียงพอกับ
ความต้องการ 

5. ร้อยละของ 
จ านวนสิ่งปลูกสร้าง 
ที่กอ่สร้างเพิ่มและ
ปรับปรุง ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ด ี

8 8 8 8 จ านวนถนน 
ที่ได้กอ่สร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา 
เพิ่มขึน้ 
อย่างน้อย 
ด าเนนิการ  ปีละ   
8  โครงการ   

การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
ส่ิงก่อสร้าง 
อ านวย 
ความสะดวก 
ในชุมชน 
 

1.1.  โครงการ 
พัฒนาระบบการคมนาคม 
-ก่อสร้างถนนลาดยาง 
-ก่อสร้างถนน คสล. 
-ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
-ขยายผิวจราจรถนนลาดยาง 
-ก่อสร้างสะพาน คสล. 
-ซ่อมแซมการพังทลาย 
ของถนนเลียบคลอง 
-ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนสาธารณะที่ช ารุด 
ด้วยวัสดุหินคลกุและลกูรัง 

กองช่าง ทุกสังกัด 
และ 
หน่วยงานอืน่ 

3 3 3 3 จ านวนรางระบาย
น้ า และ 
ท่อระบายน้ า 
ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา 
เพิ่มขึน้ 
อย่างน้อย 
ด าเนนิการ  ปีละ   
3  โครงการ   

1.2  โครงการ 
พัฒนาระบบระบายน้ า 
-วางท่อระบายน้ า คสล. 
-เปลี่ยนท่อระบายน้ า คสล. 
-ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก 
-ซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อ
ระบายน้ า ผาตระแกรงเหล็ก 
รางระบายน้ า 

กองช่าง ทุกสังกัด 
และ 
หน่วยงานอืน่ 

2 2 2 2 จ านวนหมู่บ้าน 
รับน้ าอุปโภค
บริโภคตามตอ้งการ 
เพิ่มขึน้ 
อย่างน้อย 
ด าเนนิการ  ปีละ   
2  โครงการ   

1.3  โครงการ 
พัฒนาระบบประปา 
แหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค  
-เปลี่ยนท่อเมนประปา 
-ขยายท่อเมนประปา 
-เจาะบ่อบาดาล 
-จัดซ้ือที่ดินเพื่อขุดเก็บน้ าดิบ 
-ติดตั้งมิเตอร์ประปา 
-ปรับปรุงแซ่อมแซม 
ระบบประปา 

กองช่าง ทุกสังกัด 
และ 
หน่วยงานอืน่ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ระดับผลิต
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า 
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิตโครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 
     3 3 3 3 จ านวนไฟฟูา

สาธารณะและ 
ไฟฟูาส่องสว่าง 
เพิ่มขึน้ 
อย่างน้อย 
ด าเนนิการ  ปีละ   
3  โครงการ 

 1.4  โครงการ 
พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ
และไฟฟูาส่องสว่าง 
-อุดหนนุการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
โครงการขยายเขตไฟฟูา 
สาธารณะ 
-ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
สาธารณะ 
-ติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง 
ถนนพร้อมโคมไฟ 
-จัดซื้อวัสดุไฟฟูา  
เพื่อซ่อมแซมกรณชี ารุด 
เสียหายและติดตั้งใหม ่
 

กองช่าง ทุกสังกัด 
และ 
หน่วยงานอืน่ 

2 2 2 2 จ านวนส่ิง 
ก่อสร้างเพือ่
สาธารณะ 
ในชุมชน 
เพิ่มขึน้ 
อย่างน้อย 
ด าเนนิการ  ปีละ   
2  โครงการ 

1.5  โครงการ 
พัฒนาสิ่งก่อสร้างชุมชน 
-สร้างหูช้างกันน้ ากัดเซาะดิน 
-ซ่อมแซมศาลาที่พักโดยสาร 
-ปรับปรุง/ต่อเติม/กอ่สร้าง
อาคารอเนกประสงค ์
-รังวัด สอบเขตเอกสารสิทธ์ 
สิ่งสาธารณประโยชนแ์ละ
ทรัพย์สินของ อบต.คูบัว 
 

กองช่าง ทุกสังกัด 
และ 
หน่วยงานอืน่ 

 
 

หน้าที่  64 

 
 



                                                              
    

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ระดับผลิต
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า 
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิตโครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
และสังคม 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนาเพือ่
เสริมสร้างความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สงัคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และสังคม 
 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข  
มีความรู ้ มีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน  
มีสุขภาพอนามัย 
แข็งแรง ปลอดภัย 
จากโรคภัยไข้เจ็บ 
และยาเสพติด  
เศรษฐกิจชมุชน 
เข้มแข็ง  มีศักยภาพ 
ในการพฒันาอาชีพ 
ร่วมสามัคคี เกื้อกูล  
และพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน
และกนั ตามแนว
พระราชด ารเิศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิติด ี 
ตามเกณฑ์ชี้วัด 
จปฐ. 
2. มีการเตรียม 
ความพรอ้มในการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

3. จ านวนกจิกรรม 
ที่เป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ปุวยโรคเอดส ์ 
และผู้ดอ้ยโอกาส 
4. จ านวนกจิกรรม 
ที่เป็นการส่งเสรมิ
การจดัระบบสังคม
สงเคราะหแ์ละ 
สวัสดิการทางสงัคม 
5. จ านวนกจิกรรม 
ที่เป็นการส่งเสรมิ 
ให้ประชาชน 
ได้รับบริการ 
ด้านสาธารณสุข 
ทั่วถึง 

6. จ านวนกจิกรรม 
ที่มกีารส่งเสริมและ
สนับสนุนในการ
พัฒนาศักยภาพ 
ของเจ้าหน้าที่
อาสาสมัคร อสม. 
ดูแลสุขภาพของ 
ประชาชนในหมู่บ้าน 

7 7 7 7 จ านวนผู้ได้รับ
สวัสดิการตาม
สิทธิพื้นฐาน 
เพิ่มขึน้ 
อย่างน้อย 
ด าเนนิการ  ปีละ   
7  โครงการ 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และสวัสดกิาร
ทางสังคม 
ความเป็นอยู่ 
ของประชาชน 
และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.1  โครงการ 
ส่งเสริมและสนับสนนุ
สวัสดิการสังคมและ 
สังคมสงเคราะห์ 
-เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
-เบ้ียความพิการ 
-เบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
-สนับสนุนและช่วยเหลือ 
 ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
-ส่งเสริมสนับสนุนคนพิการ 
ได้มีส่วนร่วมในชุมชน 
-ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในต าบล 
-สนับสนนุการพัฒนา
ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

ทุกสังกัด 
และ
หน่วยงาน
อื่น 

6 6 6 6 จ านวนกลุม่ 
องค์กรทางสังคม 
และกลุม่อาชีพ
ได้รับการส่งเสรมิ 
กิจกรรมทาง
สังคมและการ
พัฒนาอาชีพ
ต่อเนื่อง 
เพิ่มขึน้ 
อย่างน้อย 
ด าเนนิการ  ปีละ   
6  โครงการ 

2.2  โครงการ 
ส่งเสริมและสนับสนนุ 
การสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
-สนับสนุนกิจกรรม 
ศูนย์พัฒนาครอบครัว 
-สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
-พัฒนาศกัยภาพกลุ่มสตรี
แม่บ้าน 
-พัฒนาศกัยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ในการด าเนินงานด้าน
สาธารณสขุ 
-อบรมให้ความรูแ้นวทาง
พระราชด ารเิศรษฐกิจ
พอเพียง 
-สนับสนนุกลุม่กองบุญ
สวัสดิการชุมชนต าบลคูบัว 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

ทุกสังกัด 
และ
หน่วยงาน
อื่น 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ระดับผลิต
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า 
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิตโครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 
    7. จ านวนกจิกรรม 

ที่มกีารส่งเสริมและ
สนับสนุนในการ
พัฒนาสตรีใน 
ต าบลคูบัว 

8. จ านวนกจิกรรม 
ที่จัดให้มกีาร 
สนับสนุนการพัฒนา
เด็กและเยาวชน 
ในต าบลคูบัว 

9. จ านวนกจิกรรม 
เพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชีพให้ประชาชน
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
และสร้างรายได้ 
เสริม 

10. จ านวนกิจกรรม 
ที่เป็นการพฒันา 
อาชีพและให้ม ี
หมู่บ้านต้นแบบ 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

11. ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
ได้รับการตอ่ยอดให้
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน  
หมู่บ้านละ 1 เรื่อง 
ที่โดดเด่น 

12. จ านวนกจิกรรม 
ที่เป็นการปูองกนั 
และปราบปราม 
ยาเสพติดในพื้นที ่
ให้ลดลงและหมดสิ้นไป 

      -อบรมให้ความรู้ด้านสหกรณ ์
ส่งเสริมรวมกลุม่อาชีพ  
-พัฒนาอาชีพเกษตรกร 
-การส่งเสรมิพื้นที่
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
การผลิตที่เหมาะสม 
และสนับสนุนปัจจัย 
การผลิต 
 
 

  

5 5 5 5 จ านวนกจิกรรม 
การที่เกี่ยวกับ 
การส่งเสรมิ
สาธารณสขุ
ให้บริการ
ประชาชน 
เพิ่มขึน้ 
อย่างน้อย 
ด าเนนิการ  ปีละ   
5  โครงการ 

2.3  โครงการ 
ส่งเสริมและสนับสนนุ 
การสาธารณสขุ 
-อุดหนนุกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพ  (สปสช.) 
-ปูองกนัโรคไขเ้ลือดออก 
-ปูองกนัและควบคุม 
โรคพิษสุนขับ้า 
-ส่งเสรมิระบบการ 
แพทย์ฉกุเฉิน 
-จัดบริการด้านการแพทย์
คลินิกใกล้บ้านรักษาโรค
เฉพาะทาง  (ผู้ปุวยเรื้อรัง) 
-พัฒนาศกัยภาพการ  
ด าเนนิงานด้านสาธารณสุข 
15 หมู่บ้าน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

ทุกสังกัด 
และ
หน่วยงาน
อื่น 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ระดับผลิต
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า 
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิตโครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 
    13. จ านวนกจิกรรม 

ที่เป็นการด าเนนิ 
การเกี่ยวกับการ 
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยให้กับ
ประชาชน 
 

4 4 4 4 จ านวนกจิกรรม 
ที่เป็นการรักษา 
ความสงบ
เรียบร้อย 
ปูองกันภัย 
ให้กับประชาชน 
เพิ่มขึน้ 
อย่างน้อย 
ด าเนนิการ  ปีละ   
4  โครงการ 

 2.4  โครงการส่งเสริม 
การรักษาความสงบเรียบรอ้ย
ภายในและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
-ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ 
และสาธารณภัย 
-โครงการปูองกนัและ 
ลดอุบัติเหตทุางถนน 
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 
โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
-โครงการติดตั้งกระจกโค้ง
เตือนตามจดุเสี่ยงอุบัตเิหต ุ
-โครงการฝกึอบรม อปพร. 
-โครงการจดัซ้ือเครื่องสูบน้ า
ปูองกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

ทุกสังกัด 
และ
หน่วยงาน
อื่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ระดับผลิต
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า 
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิตโครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
และสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม     
จารีตประเพณี และ          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศกึษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ 
การกีฬา 

การพฒันาด้านการศกึษา
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน สร้างสังคม
แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการเรียนรู้ คิดเป็น  
ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  
ประชาชนทุกส่วน 
ได้ร่วมกันเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์   
ด้านศลิปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม  
ประเพณีประจ าท้องถิ่น  
ให้โดดเด่นและย่ังยืน 

1. นักเรียนทุกโรงเรียน 
ในเขตต าบลคูบัว 
มีผลสัมฤทธิ์  
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการศกึษา 
และเป็นที่ยอมรับ 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.คูบัว 
ทุกศนูย์ ผ่านการ
รับรองเกณฑ์ 
มาตรฐานการศกึษา 
ของกรมส่งเสรมิ 
การปกครองทอ้งถิน่  

3. จ านวนกจิกรรม 
ที่ส่งเสริมการศกึษา   
การเรียนรู้ ให้ม ี
คุณภาพทั้งในระบบ 
และนอกระบบ 

4. จ านวนกจิกรรม 
เพื่อการส่งเสริม 
ท านุบ ารุงศาสนา 
ทั้งโรงเรียนและ 
ชุมชน 

5. จ านวนกจิกรรม 
เพื่อเป็นการส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีพืน้บ้าน  
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 
ทั้งโรงเรียนและชมุชน 
  

9 9 9 9 มีจ านวน 
โครงการจัดการ 
ศึกษาสอดคลอ้ง
กับนโยบาย 
ของรฐับาล 

เพิ่มขึน้ 
อย่างน้อย 
ด าเนนิการ  ปีละ   
9  โครงการ 
 
 
 

ทุกโรงเรียน 
และศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในต าบล 
มีมาตรฐาน 
การศกึษาใน
ท้องถิ่นที่มีความ
ทันสมัย เด็กและ
เยาวชน ตอ้ง
ได้รับการศกึษา 
ขั้นพื้นฐานทั่วถึง  
2. ประชาชนทกุ
หมู่บ้านมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทาง
ศาสนา ปลูกฝัง
จิตใจให้ประพฤติ
ดี มีคุณธรรม 
และศีลธรรม 
3. ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้สืบทอด
และด ารงไว้ทั้ง 
ในโรงเรียนและ
หมู่บ้าน  
4. มีการส่งเสริม
การออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา
ในประชาชน 
กลุ่มต่างๆ 

 
 

3.1  โครงการสง่เสรมิและ
สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 
-บริหารจัดการศกึษา ได้แก ่
อาหารกลางวัน อาหารเสริม 
(นม) สื่อการเรียน โรงเรียน 
สพฐ.ในต าบล และศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็  อบต. 
-ส่งเสรมิการศึกษานอก
โรงเรียนส าหรับเด็กก่อน 
วัยเรียน 
-ส่งเสรมิการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  อบต. 
-ส่งเสริมกิจกรรมวนัวิชาการ
ของโรงเรียน 
-ส่งเสรมิทกัษะอาชีพให้แก่
นักเรียนระดับมัธยมศกึษา 
-ส่งเสรมิกจิกรรมพฒันา
ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ในเขตต าบล 
-ส่งเสรมิการเรียนรูแ้ละ
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ให้แก้เดก็ เยาวชน และ 
ประชาชน 
 

กองการศกึษา ทุกสังกัด 
และ
หน่วยงาน
อื่น 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ระดับผลิต
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า 
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิตโครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 
    6. จ านวนกจิกรรม 

ที่เป็นการสร้าง 
อัตลักษณโ์ดดเด่น 
ให้ท้องถิน่ 

7. ด้านศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีประจ าถิน่  
รองรับการทอ่งเที่ยว 
ในเชิงวัฒนธรรม 

8. จ านวนกจิกรรม 
ที่เป็นการส่งเสรมิ 
ให้ประชาชนได้ออก 
ก าลังกายและใช้เวลา 
ว่างให้เกิดประโยชน ์
 

3 3 3 3 มีจ านวน 
โครงการทีเ่ป็น 
การส่งเสรมิ 
คุณภาพ 
ให้กับเด็ก 
และเยาวชน 
ทั้งโรงเรียน 
และชุมชน 
เพิ่มขึน้ 
อย่างน้อย 
ด าเนนิการ  ปีละ   
3  โครงการ 
 

 3.2 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเพือ่เดก็ 
และเยาวชน 
-จัดกจิกรรมวันเดก็ 
-จัดค่ายพุทธบุตร ปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม            
ให้เด็กและเยาวชน 
มีความประพฤติดีงาม 
-จัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เด็ก เยาวชน 
ทั้งในโรงเรียน และชุมชน 
 

กองการศกึษา ทุกสังกัด 
และ
หน่วยงาน
อื่น 

5 5 5 5 มีจ านวน 
โครงการทีเ่ป็น 
การส่งเสรมิ 
กิจกรรมทาง 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น  
ทั้ง โรงเรียน 
และชุมชน 
เพิ่มขึน้ 
อย่างน้อย 
ด าเนนิการ  ปีละ   
5  โครงการ 
 
 
 
 

3.3 การส่งเสรมิกจิกรรม 
ทางศาสนา วัฒนธรรม 
และ ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
-จัดบ าเพ็ญศีล บวชศีลจาริณี 
ส่งเสริมการถือศีลปฏิบัติ
ธรรม 
-สืบทอดประเพณวีันส าคัญ
ทางศาสนา แห่เทียนพรรษา 
ลอยกระทง 
-ส่งเสรมิภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 
การประกวดทอผ้าซ่ินตนีจก 
-ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีไท-ยวน ต าบลคูบัว 
-สนับสนนุการทอ่งเที่ยว
จังหวัดราชบุร ี 
“ของดเีมืองราชบุรี” 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ระดับผลิต
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า 
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิตโครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 
     4 4 4 4 มีจ านวน 

โครงการทีเ่ป็น 
การส่งเสรมิ
กิจกรรมทาง 
การกีฬาและ
นันทนาการ 
ทั้งโรงเรียน 
และชุมชน 
เพิ่มขึน้ 
อย่างน้อย 
ด าเนนิการ  ปีละ   
4  โครงการ 

 3.4  โครงการสง่เสรมิ        
การกีฬาและนนัทนาการ  
-การจัดการแข่งขนักฬีา 
โรงเรียนระดับประถม 
ห่างไกลต้านภัยยาเสพติด 
“คูบัวเกมส์” 
-การจัดแข่งขนักฬีา
ประชาชนต้านภัยยาเสพติด 
-จัดส่งนกักีฬาเข้ารว่ม
แข่งขนัฟุตบอลอาวุโส 
-จัดซ้ือเครื่องออกก าลังกาย 
-จัดซื้ออุปกรณ์กฬีา 

กองการศกึษา ทุกสังกัด 
และ
หน่วยงาน
อื่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ระดับผลิต
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า 
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิตโครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ด้านการบริหารจัดการ 
และอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมได้รับ 
การดแูลพัฒนาทั่วถึง 
ประชาชนมีส่วน 
ร่วมในการจัดการ 
ขยะมูลฝอย  
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม   
มีการปูองกัน เตรียมตัว 
และปรับตัวเท่าทัน 
ต่อสภาวะการณ์
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  
ของโลก 

1. จ านวนกจิกรรม 
ที่ส่งเสริมให้ประชาชน 
ได้มีส่วนรว่มในการ 
อนรุักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

2. จ านวนกจิกรรม 
ที่เฝูาระวังดแูลและ
ปูองกันรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

3. จ านวนกจิกรรม 
ที่บ าบัดรักษา  
และฟื้นฟ ูดูแล
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

3 3 3 3 มีจ านวน
โครงการทีเ่ป็น 
การท าให้ขยะ 
ในพื้นทีต่ าบล
ลดลงได้ 
อย่างน้อย 
ด าเนนิการ  ปีละ   
3  โครงการ 
 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

4.1  โครงการการจัดการ
ขยะมูลฝอยภายในต าบล 
-การจ้างเหมาบริการก าจัด
ขยะ 
-การจัดซื้อถังขยะพลาสตกิ
สาธารณะ 
-รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
และภาชนะโฟม ทั้งโรงเรียน
และชุมชน 
-ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 
ปลูกจิตส านึก คดัแยกขยะ
ก่อนทิ้ง 
-การจัดซื้อรถขยะใหมแ่ทน
คันเกา่ 
-สนับสนนุหมู่บ้านตน้แบบ 
 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

ทุกสังกัด 
และ
หน่วยงาน
อื่น 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ระดับผลิตโครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหนา้ 
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิตโครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 
     2 2 2 2 มีจ านวนโครงการ 

ที่เป็นการพฒันา 
พื้นที่ไมท่ าให้
ธรรมชาติเสียสมดุล
หรือสร้างผลกระทบ
ต่อชุมชน 
เพิ่มขึน้ 
อย่างน้อย 
ด าเนนิการ  ปีละ   
2  โครงการ 

 4.2  โครงการการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์  
(หน้าบ้านน่ามอง) ร่วมกับ 
ภาคประชาชน 
-กิจกรรมปลูกตน้ไม้ลดภาวะ
โลกรอ้นในเขตสาธารณะ 
-ดูแลบ ารุงรักษาปุาชุมชน 
-จัดท าโครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ 
ตามนโยบายรัฐบาล 

  

2 2 2 2 มีจ านวนโครงการ 
ที่เป็นการพฒันา 
แหล่งน้ าสาธารณะ 
เพิ่มขึน้ 
อย่างน้อย 
ด าเนนิการ  ปีละ   
2  โครงการ 

4.3  โครงการบ ารุงรกัษา
แหล่งน้ าภายในต าบล 
-ขุดลอกคลองซอย  
(คลองไส้ไก่ ในพื้นที่ต าบล 
-ลอกคลองก าจัดวชัพืชและ
ผักตบชวา 
-พัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพฒันาการบริหารงานและการปฏบิัติงานของบุคลากรในองคก์ร 
ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ระดับผลิตโครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหนา้ 
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิตโครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนา
เช่ือมโยงกิจกรรมการ
ท่องเทีย่ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง 
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม และ        
การท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาการ
บริหารงานและ 
การปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร 
ในองค์กร 

 
 

อบต.คูบัว มสีมรรถนะ 
ในด้านการเมือง  
การปกครอง  
บุคลากรมีศักยภาพ 
การท างานตาม 
หลกัธรรมาภิบาลในการ
ให้บริการประชาชน และ
ประชาชนชนได้รับความ
พอใจ และให้ความ 
ร่วมมือพัฒนาท้องถิน่ 
อย่างสมัครใจ 

1. จ านวนกิจกรรมที ่
เป็นการส่งเสริมให้  
อบต.เป็นองคก์รแห่ง 
การเรียนรู้ และพัฒนา 
บุคลากรให้มปีระสทิธิภาพ 

2. จ านวนกิจกรรม 
ที่เป็นการสง่เสริมให ้
อบต.บริหารราชการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประชาชน 
เกิดความพึงพอใจ 

5 5 5 5 มีจ านวนโครงการ 
ที่เพ่ิมประสทิธิภาพ 
การท างานและ 
ระบบการให้บริการ 
ประชาชนเข้าถึง 
บริการได้สะดวก 
เพิ่มขึน้ 
อย่างน้อย 
ด าเนนิการ  ปีละ   
5  โครงการ 

การพัฒนา 
บุคลากร  
สถานที ่และ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติราชการ 
การบริหาร
จัดการที่ดี และ
การด าเนินการ 
ตามนโยบาย 
ของรัฐบาล และ
แผนพัฒนาต่างๆ 

5.1  โครงการสง่เสริม 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
ให้มีประสทิธิภาพ 
-จัดหาครุภัณฑ์ให้มีจ านวน
เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ 
-จัดหาพัสดุ วัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน เพื่อให้การ 
ด าเนินงาน ของส่วนราชการ
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
-บ ารุงรักษา/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซมทรัพยส์ินต่างๆ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

ทุกสงักัด 
และ
หน่วยงาน
อ่ืน 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ระดับผลิตโครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหนา้ 
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิตโครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 
   

 
 

 

3. จ านวนกจิกรรม 
ที่เป็นการส่งเสรมิ 
ให้เกิดแผนพัฒนา 
ต่างๆ 

4. จ านวนกจิกรรม 
ที่มกีารส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการ 
พัฒนาทอ้งถิน่ 

5. จ านวนกจิกรรม 
ที่เป็นการตอบสนอง 
นโยบายพื้นฐาน 
แห่งรัฐ และ 
นโยบายของรฐับาล 

      -ปรับปรุงสานทีป่ฏิบัติงาน 
ให้เป็นสถานที่อ านวยการ
ให้บริการประชาชนที่ทันสมัย 
-สนบัสนนุระบบสื่อสาร 
ในชุมชน  ได้แก่  ขยายเขต 
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
ติดต้ังระบบเสียงตามสาย
ประจ าหมูบ่้าน 
ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ขยายเขต
ระบบเสียงไร้ทางไกลอัตโนมัติ
ภายในเขตต าบล 
ติดต้ังเพ่ิมหอกระจายข่าว
ประจ าหมูบ่้าน 

ส านักงาน 
ปลัด อบต. 

ทุกสังกัด 
และ
หน่วยงาน
อื่น 

5 5 5 5 มีจ านวนโครงการ 
ที่เป็นการสง่เสริม 
สร้างระบบบริหาร
ราชการให้โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
เพิ่มขึน้ 
อย่างน้อย 
ด าเนนิการ  ปีละ   
5  โครงการ 

 5.2  โครงการส่งเสริม 
การบริหารงานองคก์ร 
ให้มีประสทิธิภาพ  
-ประชุมปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาต่างๆ 
-ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในการด าเนินงาน 
และการให้บริการของ อบต. 
-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ประชาธิปไตยและระบบการ
เลือกต้ังที่มีประสิทธิภาพ 
-สนับสนุนศูนย์ประสานงานการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
ของ อปท.อ าเภอเมืองราชบุรี 
-การจัดท าแผนที่ภาษี 
-พัฒนาระบบเว็บไซด์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ปูายไวนิล/วารสาร/แผ่นพับ 
รายงานผลการด าเนินงาน 
ของ อบต. 

0 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ระดับผลิต
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้า 
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิตโครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 
     2 2 2 2 มีจ านวนโครงการ 

ที่เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 
ให้กับบุคลากร  
เพิ่มขึน้ 
อย่างน้อย 
ด าเนนิการ  ปีละ   
2  โครงการ 

 5.3  โครงการส่งเสรมิ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภายในองค์กร   
-อบรม กฎหมาย ระเบียบ
แผนงาน ธรรมาภิบาล 
หลักสูตรต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่การพัฒนา 
บุคลากร อบต. ให้ 
มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีความรับผิดชอบ และ 
มีความรูเ้พียงพอ 
แกก่ารปฏิบัติงาน 
-จัดอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ประสบการณ ์
จากผูท้ี่ได้ไปพัฒนาตนเอง 
สู่บุคลากรที่ไม่ได้ไปพัฒนา 
-จัดฝึกอบรมสัมมนาและ 
ศึกษาดูงาน อปท. ตัวอย่าง 
ที่เป็นตน้แบบ The Best 
Practice  อันจะน าผลที่ได้
จากการฝกึอบรมสัมมนามา
ปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพสูง  
เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดขีององค์กร 
GOOD GOVERNANCE 
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ส่วนที่  4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561-2564  ไปสูก่ารปฏิบัติ 

 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 

ที่ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ด้าน 
 

แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณปูโภค  และ
สาธารณปูการ  

บริการชุมชนและสังคม 
 
 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 
 

แผนงานการพาณิชย ์

กองช่าง ทุกสังกัด 
และ
หน่วยงานอื่น 

2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสังคม 

บริการชุมชนและสังคม 
 

บริหารทั่วไป 
 

การเศรษฐกิจ 
 

การด าเนินงานอืน่ 

แผนงานสงัคม 
สงเคราะห ์
 

แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 

แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 
 

แผนงานงบกลาง 
 

แผนงานการเกษตร 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

ทุกสังกัด 
และ
หน่วยงานอื่น 

3 การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

บริหารทั่วไป แผนงานการศึกษา 
 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ทุกสังกัด 
และ
หน่วยงานอื่น 

4 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม 
 

บริหารทั่วไป 
 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

แผนงานการเกษตร 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

ทุกสังกัด 
และ
หน่วยงานอื่น 

5 การพัฒนาการบริหารงาน 
และการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรในองค์กร 

บริหารทั่วไป แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
 

กองคลัง 

ทุกสังกัด 
และ
หน่วยงานอื่น 

 



แบบ ผ. 07

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

(1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 37 22,374,050       35 24,582,600      27 9,865,700 46 12,884,780 145 69,707,130     

     1.2 แผนงานการพาณิชย์ 1 200,000           1 200,000           1 200,000           1 200,000           4 800,000          

รวม 38 22,574,050      36 24,782,600     28 10,065,700     47 13,084,780     149 70,507,130     

(2) การพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม
     2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 14,836,000       8 14,886,000      8 14,936,000      8 14,986,000      32 59,644,000     

     2.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ 10 795,000 10 795,000 10 795,000 10 795,000 40 3,180,000

           ของชุมชน
     2.3 แผนงานสาธารณสุข 8 1,210,000 8 1,210,000 8 1,210,000 8 1,210,000 32 4,840,000

     2.4 แผนงานการรักษาความสงบ 9 1,910,000 8 1,810,000 8 1,800,000        10 8,870,000 35 14,390,000     

           ภายใน
     2.5 แผนงานงบกลาง 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000        

     2.6 แผนงานการเกษตร 7 870,000 8 290,000 7 320,000           8 510,000 30 1,990,000        

รวม 43 20,121,000      43 19,491,000     42 19,561,000     45 26,871,000     173 86,044,000     หน้าที่  75

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ป ี 2564 รวม  4 ปี
ยุทธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563



แบบ ผ. 07

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

(3) การพัฒนาด้านการศึกษา  
     ศาสนา วฒันธรรม และกีฬา
     3.1 แผนงานการศาสนา 17 5,928,000 36 3,945,000 16 3,945,000 16 3,945,000 65 17,763,000     

     3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 14 915,000 15 2,038,000 15 955,000 14 915,000 58 4,823,000        

           และนันทนาการ

รวม 31 6,843,000        31 5,983,000       31 4,900,000       30 4,860,000       123 22,586,000     

(4) การพัฒนาด้านการบริหาร
     จดัการทรัพยากรธรรมชาติ
     และส่ิงแวดล้อม
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 1,000,000 6 3,400,000        5 1,000,000 6 3,400,000        22 8,800,000        

     4.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 6 60,000 6 60,000 6 60,000 6 60,000 24 240,000          

     4.3 แผนงานการเกษตร 5 1,490,000 6 3,688,300 6 1,690,000 5 1,000,000 22 7,868,300        

รวม 16 2,550,000        18 7,148,300       17 2,750,000       17 4,460,000       68 16,908,300     

หนา้ที่  76

ยุทธศาสตร์
ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4 ปี

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



แบบ ผ. 07

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

(5) การพัฒนาการบริหารงานและการ
     ปฏิบตัิงานของบคุลากรในองค์กร
     5.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ 4 550,000 4 550,000 4 450,000 4 450,000 16 2,000,000

           ของชุมชน
     5.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 18 3,412,000 14 2,182,000 15 2,382,000 15 2,282,000 62 10,258,000

รวม 22 3,962,000        18 2,732,000       19 2,832,000       19 2,732,000       78 12,258,000     

รวมทัง้สิ้น 150 56,050,050     146 60,136,900    137 40,108,700    158 52,007,780    591 208,303,430  

หน้าที่  77

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4 ปี



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 270,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  150  เมตร ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณบ้านศรีดารา ถึงบ้าน ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร
ผู้ช่วยสายันต์  ลักษณะโต รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  450  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น
N 13.51314     E 99.82847
จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.51421     E 99.82860

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 270,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  150  เมตร ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณทางโรงงานขนมจีน ถึงบ้าน ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร
คุณวาด รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  450  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น
N 13.51404     E 99.82813
จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.51562     E 99.82816

หน้าที่  78
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 298,900 298,900 298,900 298,900 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีต  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 ประชาชนใช้ในการคมนาคม คอนกรีต   แบ่งช่วงทําโครงการ ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

สายเลียบคลองชลประทานจากบ้าน ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จุดพิกัด เร่ิมต้น สัญจร

อาจารย์พิทยา คงสุคนธ์   เชื่อมต่อ N 13.495545    E 99.835131

ตําบลบ้านไร่ จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.498897    E 99.84308

ช่วงที่ 1  =    ปี 2561

กว้าง  5  เมตร  ยาว  122  เมตร

หนา  0.05  เมตร 

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  610  ตร.ม.

ช่วงที่ 2  =    ปี 2562

กว้าง  5  เมตร  ยาว  122  เมตร

หนา  0.05  เมตร 

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  610  ตร.ม.

ช่วงที่ 3  =    ปี 2563

กว้าง  5  เมตร  ยาว  122  เมตร

หน้าที่  79
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หนา  0.05  เมตร 

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  610  ตร.ม.

ช่วงที่ 4  =    ปี 2564

กว้าง  5  เมตร  ยาว  122  เมตร

หนา  0.05  เมตร 

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  610  ตร.ม.

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 306,250 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีต  ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กวา้ง  3.50 เมตร  ยาว  250 เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณทางสะพานเข้าหมู่บ้าน ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.05  เมตร สัญจร

(ศาลาหมู่บ้าน)  ไปจนสุดถนน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า   875  ตร.ม.

หมายเลข  3339

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.4960     E 99.83097

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.4959    E 99.83795

หน้าที่  80
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการลงลูกรังถนนดินทางเลียบคลอง เพื่ออาํนวยความสะดวกใน ลงลูกรังพร้อมปรับเกรดเส้นทาง 50,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ชลประทาน บริเวณศาลาร่วมใจ หมู่ที่ 3 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จาํนวน   1   สายทาง สาธารณะ ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

ไปทางทิศตะวันออกฝ่ังของ   หมู่ที่ 5 ของประชาชน และพัฒนาพื้นที่ ที่ทําเป็นทางสัญจร เดินทางสัญจร

เพื่อการสัญจรภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง

การเกษตร

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 228,600 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  127  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณบ้านนายชัยชาญ ถึงบ้าน ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร

นายสุกฤษ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า   381  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.479901     E 99.837771

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.475621     E 99.834107

หน้าที่  81
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 78,400 299,880 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 ประชาชนใช้ในการคมนาคม แบ่งช่วงทําโครงการ  =  ปี  2563 ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณสายเลียบคลองจากศาลา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย กว้าง  4  เมตร   ยาว  40  เมตร   สัญจร
เอนกประสงค์ หมู่ที6่ -ศาลปู่หมื่น หนา  0.15  เมตร

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า   160  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.478855    E 99.833709

จุดพิกัด  ส้ินสุด

N 13.478981     E 99.834058

แบ่งช่วงทําโครงการ  =  ปี  2564

กว้าง  4  เมตร  ยาว  153  เมตร   

หนา  0.15  เมตร

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า   612  ตร.ม.

จุดพิกัดโครงการ  เร่ิมต้น

N 13.478981     E 99.834058

จุดพิกัด  ส้ินสุด

N 13.479070     E 99.835474

หน้าที่  82
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 178,500 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  7 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  85  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณบ้านนายณรงค์  เดชสน ถึงบ้าน ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร

พันจ่าอากาศเอกสนิท  ตรีสุวรรณ์ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  297.5  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.478756    E 99.81658

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.48814      E 99.82639

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 98,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  8 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  90  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณสายบ้าน  ส.อบต.พูลศรี ถึง ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร
บ้านนายน้อย รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  270  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น
N 13.476428    E 99.825668
จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.476557      E 99.826392

หน้าที่  83

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  8 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  140  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณซอยบ้านนายจรัญ ถึง กลางทุ่ง ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  420  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.475678   E 99.817912

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.476924   E 99.817381

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 181,650 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีต  ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กวา้ง   280-3.80   เมตร  ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณบ้านผู้ช่วยสังวาลย์ - ร้อยตรีชุมพล ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ยาว  173  เมตร   หนา  0.05  เมตร สัญจร

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า   519  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.487586    E 99.810121

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.486070      E 99.810090

หน้าที่  84
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 86,400 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  10 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  48  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณบ้านนายถวิล  แสงใส  ถึงบ้าน ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร

นางสุชาลี  สุขเกษม รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  420  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.48464   E 99.81186

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.40443   E 99.81217

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 28,800 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  10 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  4  เมตร  ยาว  12  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณบ้านนางบังอร  ทับประเสิรฐ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  48  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.48398   E 99.81175

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.48368   E 99.8169

หน้าที่  85

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 311,400 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  10 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  176  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณสะพานท่าข้ามถนน คสล.เก่า ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร

 หมู่ที่ 9 รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  519  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.48649   E 99.81225

จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.48584  E 99.81076

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 131,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ํา ภายในหมู่บ้าน ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3   เมตร  ยาว  38  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

หมู่ที่  11 ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร  พร้อมวางท่อ คสล. สัญจร

บริเวณบ้านนายขาว-บ้านนางชัญพัฒน์ ชั้น 3 ขนาด ⌀  0.40  เมตร  

จํานวน  36  ท่อน และบ่อพักน้ํา
จาํนวน  4 บ่อ ยาวรวม  38  เมตร
จดุพิกัด เร่ิมต้น
N 13.480137    E 99.809677
จดุพิกัด ส้ินสุด
N 13.479801    E 99.809610

หน้าที่  86

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 60,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  11 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กวา้ง  2.50  เมตร  ยาว  40  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณบ้านครูหน่อย  ต่อจากของเดิม ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร

บ้านนางเอมอร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  100  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.484417    E 99.807704

จดุพิกัด ส้ินสุด

N 13.484417    E 99.807704

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 450,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่  11 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  250  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณบ้านส.อบต.บังเอิญ -บ้านยายสม ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  750  ตร.ม.

หน้าที่  87

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 540,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  11 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  300  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณบ้านผู้ช่วยอึ่ง - บ้านยายพรหม ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  900  ตร.ม.

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 516,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ํา ภายในหมู่บ้าน ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  120  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

หมู่ที่  11 ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร

บริเวณบ้านนายจักร-บ้านยายเม้า รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  360  ตร.ม.

หน้าที่  88
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์โครงการที่

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการก่อสร้างลาดยางอแสฟัลท์ติก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 306,000 306,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีต  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 12 ประชาชนใช้ในการคมนาคม คอนกรีต   แบ่งช่วงทําโครงการ ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

ต่อจากของเดิม - ไปทางระบบประปา  ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จุดพิกัด เร่ิมต้น สัญจร

หมู่ที่  12 N 13.472270    E 99.829272

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.471136    E 99.830707

ช่วงที่ 1  =    ปี 2561

กว้าง  6 เมตร  ยาว  120  เมตร

หนา  0.05  เมตร 

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  720  ตร.ม.

ช่วงที่ 2  =    ปี 2562

กว้าง  6 เมตร  ยาว  120  เมตร

หนา  0.05  เมตร 

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  720  ตร.ม.

หน้าที่  89
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์โครงการที่

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 14,400 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  12 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  4  เมตร  ยาว  6  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่ปรีชา  พรหมจันทร์ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร

(ต่อจากของเดิม) รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  24  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.476630    E 99.824655

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.476679    E 99.824646

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 18,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  12 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  10  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณบ้านนางลี - นายมาโนช คชสถิตย์ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  30  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.476001    E 99.825644

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.476376   E 99.825698

หน้าที่  90

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

โครงการที่

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 32,400 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  12 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  18  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณบ้านนางสุทิน  ยิ่งงามแก้ว ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร

ถึงบ้านนางอรุณ  รักอก รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  54  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.474406   E 99.827725

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.474288   E 99.827780

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 216,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  12 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  4  เมตร  ยาว  90  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณสายเลียบคลอง นางบังอร ศรีนวล ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร

ถึงบ้านอาจารย์วาสนา รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  360  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.475188   E 99.824789

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.475040   E 99.825537

หน้าที่  91
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์โครงการที่

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการก่อสร้างลาดยางอแสฟัลท์ติก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 220,500 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีต  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 13 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  210  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณบ้านคุณสุวารี  จอมทองหลาง ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร

ถึงบ้านนางมาลี  อ่อนนาง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  630  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.47103   E 99.81962

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.47087   E 99.81763

หน้าที่  92
รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์โครงการที่

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 117,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 14 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  65  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณบ้านนางสมปอง-บ้านนายสวิง ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  195  ตร.ม.

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 54,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 14 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  30  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณบ้านนายมัน - ศาลาหน้าวัด ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  90  ตร.ม.

หน้าที่  93
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการปรับปรุงผิวจราจร รอบหมู่บ้าน เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 210,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หนามพุงดอ  หมู่ที่  14 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว   200  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณบ้าน หน้าบ้านนางสวาท ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.05  เมตร สัญจร

ถึง บ้านนางจ๊อด รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า   600   ตร.ม.

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 108,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  14 ประชาชนใช้ในการคมนาคม ขนาดผิวจราจร  กว้าง  3  เมตร ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณสายหน้าอู่ประสาน-บ้านหอม ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ยาว  60  เมตร   หนา  0.15  เมตร สัญจร

หรือมีพื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่   180   ตารางเมตร

หน้าที่  94
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 70,200 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  15 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  39  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณบ้านผู้ช่วยกันตภณ  คํากองแก้ว ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร

ไปทางบ้านนางนิตยา  ดอนเมฆ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  117  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.465709   E 99.815107

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.466029   E 99.815208

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานสําหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 63,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  15 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  35  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณบ้านนางสมควร  ชื่นฉ่ํา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร

(ต่อจากของเดิม) ไปทางบ้านนางบาง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  105 ตร.ม.

ตันติกาํธน จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.465709   E 99.815107

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.466029   E 99.815208

หน้าที่  95

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 จัดหาวัสดุอื่น (ลูกรัง  หินคลุก) บํารุงรักษาทางให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงวสัดุ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของพื้นที่ ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
เพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ชํารุด ใช้เส้นทางได้สะดวกปลอดภัย หินคลุก , หรือลูกรัง ซ่อมแซมถนน ได้รับความสะดวก ที่สะดวกปลอดภัย อบต.คูบัว
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สาธารณะ/ไหล่ทางถนน/ทางดินคันคลอง

ภายในตําบลคูบัว  15  หมู่บ้าน

ตามบัญชีซ่อมแซมถนนที่ชํารุดในความ

รับผิดชอบของ อปท.และได้รับถ่ายโอน

ภารกิจ

หน้าที่  96
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 264,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

เสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  1 และป้องกันปัญหาน้ําท่วม กว้าง 0.30 เมตร  ลึก 0.30 เมตร ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

บริเวณต้ังแต่บ้านร้อยตรีศุภชัย - คลองฯ ภายในหมู่บ้าน ยาว 120 เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.51683   E 99.82040

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.51795   E 99.82761

34 โครงการวางท่อระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ํา  คสล. มอก.  ชั้น 3 180,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  1 และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ขนาด ⌀  0.60  เมตร  ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

บริเวณต้ังแต่บ้านนางอาํพร-บ้าน ภายในหมู่บ้าน ยาว  60  เมตร แก้ไขปัญหาได้

นางอาํพัน ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย

หน้าที่  97

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการต่อเติมท่อลอดเหล่ียม เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ ต่อเติมท่อลอดเหล่ียม กวา้ง 1.80 เมตร 200,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

ขยายประตูน้ํา  หมู่ที่  2 และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ลึก  1.80  เมตร  จาํนวน  2  ช่วง ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ภายในหมู่บ้าน ยาว   3   เมตร  พร้อมกาํแพงกันดิน แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย ด้านหน้าและด้านท้ายท่อ

จุดพิกัดโครงการ

N 13.494441   E 99.825362

36 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ํา  คสล. มอก.  ชั้น 3 100,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่ 2 และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ขนาด ⌀  0.80  เมตร  พร้อมประตู ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ภายในหมู่บ้าน ปิด-เปิดน้ํา  2  ด้าน แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย ยาวรวม  30  เมตร

จุดพิกัดโครงการ

N 13.493416E 99.829275

หน้าที่  98

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 440,000 440,000 356,400 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  4 และป้องกันปัญหาน้ําท่วม กวา้ง  0.30  เมตร  ลึก  0.30   เมตร ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

บริเวณต้ังแต่สะพานทางเข้าหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน ยาว  120  เมตร แก้ไขปัญหาได้
(ศาลา)  ไปจนสุดถนน หมายเลข  3339 ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.4960   E 99.83697
จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.49149   E 99.83888
ช่วงที่ 1  =    ปี 2561
ยาว   200   เมตร
ช่วงที่ 2  =    ปี 2562
ยาว   200  เมตร
ช่วงที่ 3  =    ปี 2563
ยาว  200  เมตร

หน้าที่  99
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 โครงการขุดลอกดินตระกอนภายใน เพือ่ทําความสะอาดรางระบายน้ํา ขุดลอกตะกอนดินภายในรางระบายน้ํา 50,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

รางระบายน้ํา  ในหมู่บ้านตะโก  หมู่ที่  5 ป้องกันปัญหาน้ําท่วม ขนาดรางกว้าง  0.20  เมตร ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ภายในหมู่บ้าน ยาวรวม   1,500  เมตร แก้ไขปัญหาได้

39 โครงการวางท่อระบายน้ําริมทางสาธารณะ เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ํา  คสล. มอก.  ชั้น 3 200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

รอบหมู่บ้าน  หมู่ที่  5 และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ขนาด ⌀  1  เมตร  พร้อมบ่อพักน้ํา ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
ภายในหมู่บ้าน และถมดินหลังท่อบริเวณริมถนน แก้ไขปัญหาได้
ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย สาย  3338  

ปี  2561
จุดเร่ิมต้น  N 13.490565   E 99.838209

จุดส้ินสุด  N 13.490276   E 99.837931

ปี  2562
จุดเร่ิมต้น  N 13.489868   E 99.827968

จุดส้ินสุด  N 13.489868   E 99.837968

ปี  2563
จุดเร่ิมต้น  N 13.489868   E 99.837968

จุดส้ินสุด  N 13.89507   E 99.837793

ปี  2564
จุดเร่ิมต้น  N 13.489501  E 99.837703

จุดส้ินสุด  N 13.489225   E 99.837472

หน้าที่  100

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 372,100 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ช่วงที่   1  =  กว้าง  0.20  เมตร  ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

บริเวณหน้าบ้านนายณรงค์  เดชสน- ภายในหมู่บ้าน ลึก  0.30   เมตร   ยาว  85  เมตร แก้ไขปัญหาได้

หน้าบ้าน พ.อ.อ. สนิท  ตรีสุวรรณ์ ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จุดเร่ิมต้น  N 13.48756  E 99.82658

จุดส้ินสุด  N 13.48814   E 99.82639

ช่วงที่   2  =  กว้าง  0.30  เมตร  

ลึก  0.40   เมตร   ยาว  3  เมตร 

จุดพิกัด  N 13.48831   E 99.82853

41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 220,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และป้องกันปัญหาน้ําท่วม กว้าง  0.20  เมตร  ลึก  0.30  เมตร ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

บริเวณบ้านนายน้อย  ชมพูพล  ภายในหมู่บ้าน ยาว  100  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ตลอดสายถึงพื้นที่ หมู่ที่ 8 ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.48434  E 99.82760

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.48375  E 99.82769

หน้าที่  101
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 โครงการวางท่อระบายน้ําภายในหมู่บ้าน เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ํา  คสล. มอก.  ชั้น 3 250,000 200,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

หมู่ที่ 8  บริเวณจากบ้านผู้พันสมวงษ์ และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ขนาด ⌀ 0.60 เมตร พร้อมเทคอนกรีต ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

พิบูลแถว  ตามถนนลงคลองราชินี ภายในหมู่บ้าน ซ่อมถนน คสล. แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย ปี  2561  = ระยะทาง  125  เมตร

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.481131 E 99.829469

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.481335 E 99.828324

ปี  2562  = ระยะทาง  100  เมตร

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.481335  E 99.828324

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.481921  E 99.827725

หน้าที ่ 102
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 โครงการวางท่อระบายน้ําภายในหมู่บ้าน เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ํา  คสล. มอก.  ชั้น 3 172,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

หมู่ที่  8  บ้านหนองผ้าขาว  ซอย 2 และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ขนาด ⌀ 0.40 เมตร จาํนวน 5 ท่อน ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

บริเวณบ้านคุณสําราญ  จิ๋วแหวว ภายในหมู่บ้าน พร้อมรางระบายน้ําขนาดปากรางกว้าง แก้ไขปัญหาได้

ถึง หน้าโรงงานทอผ้า ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย 0.20  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.25-0.50 เมตร

ยาว  62  เมตร  ยาวรวม 67  เมตร

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.481077 E 99.825869

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.480602  E 99.826046

หน้าที ่ 103

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการวางท่อระบายน้ํา ต้ังแต่บ้านนาย เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ํา  คสล. มอก.  ชั้น 3 165,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

มานิตย์ ออกถนนสายท่าช้าง  หมู่ที่  8 และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ขนาด ⌀ 0.40   เมตร ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ภายในหมู่บ้าน ยาว  100  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย

45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบ้านจ่านม เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

ลงคลองราชินี  หมู่ที่  8 และป้องกันปัญหาน้ําท่วม กว้าง  0.20  เมตร ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ภายในหมู่บ้าน ลึกเฉล่ีย  0.25-0.50  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย ยาว  100  เมตร

หน้าที ่ 104

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

บ้านนางกลม นงษ์รัก-บ้านนายฉลอม  และป้องกันปัญหาน้ําท่วม กว้าง  0.20  เมตร ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

หมู่ที่  8 ภายในหมู่บ้าน ลึกเฉล่ีย  0.20-0.50  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย ยาว  120  เมตร

47 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

บ้านนายบุญช่วย-ถนนใหญ่  และป้องกันปัญหาน้ําท่วม กว้าง  0.20  เมตร ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

หมู่ที่ 8 ภายในหมู่บ้าน ลึกเฉล่ีย  0.25-0.50  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย ยาว  100  เมตร

หน้าที่  105
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 โครงการวางท่อระบายน้ําภายในหมู่บ้าน เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ํา  คสล. 72,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

หมู่ที่  9  ต่อจากของเดิมบริเวณหน้าบ้าน และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ขนาด ⌀  0.60  เมตร  ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

นางสาคร-นายปัญญา  หมู่ที่  9 ภายในหมู่บ้าน ยาวประมาณ  30  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย พร้อมถมดินหลังท่อ

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.4487008   E 99.809256

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.486979   E 99.809142

49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ ก่อสร้างรางระบายน้ํา  คสล. พร้อมท่อ 275,400 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

พร้อมท่อ ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  9 และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ขนาดกว้างภายใน  0.20 เมตร ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

บริเวณจากบ้านนายสายันต์ไปทางบ้าน ภายในหมู่บ้าน ยาวรวม  102  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ร้อยตรีชุมพล  หมู่ที่  9 ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.486862   E 99.810485

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.486049   E 99.810317

หน้าที ่ 106

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ ก่อสร้างรางระบายน้ํา  คสล. พร้อมท่อ 345,600 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

พร้อมท่อ ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  9 และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ขนาดกว้างภายใน  0.20 เมตร ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

บริเวณบ้านนางจ้ํา ไปทางบ้านคุณประภา ภายในหมู่บ้าน ยาวรวม  128  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ศรีนวล  หมู่ที่  9 ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.487182   E 99.808332

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.487662   E 99.807924

51 โครงการวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่  10 เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ํา  คสล. 149,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

บริเวณบ้านกาํนันตรีพล - ปากซอยบ้าน และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ขนาด ⌀  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพัก ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

คุณสมชาย  เนสราช ภายในหมู่บ้าน ยาวประมาณ  100  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย พร้อมถมดินหลังท่อ

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.48349   E 99.81538

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.48427   E 99.81557

หน้าที ่ 107

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 โครงการวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่  10 เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ํา  คสล. มอก.  ชั้น 3 390,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

บริเวณบ้าน ส.อบต.สุรัตน-์ห้วยท่าช้าง และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ขนาด ⌀ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ภายในหมู่บ้าน ยาว  195  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.48675   E 99.81697

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.48809   E 99.81745

53 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  หมู่ที่  11 เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ ก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาดปากราง 270,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

บริเวณจากบ่อยืมคลองชลประทานไปทาง และป้องกันปัญหาน้ําท่วม กว้าง  0.20  เมตร  ท้องรางลึกเฉล่ีย ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

สระน้ําวัดบ้านโพธิ ์ ภายในหมู่บ้าน 0.40-0.60 เมตร  ยาวรวม  100  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.483150   E 99.808823

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.483032   E 99.809689

หน้าที ่ 108
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  หมู่ที่  11 เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ ก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาดปากราง 240,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

บริเวณต่อจากจุดส้ินสุดเดิมไปทางเก็บน้ํา และป้องกันปัญหาน้ําท่วม กว้าง  0.20  เมตร  ท้องรางลึกเฉล่ีย ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

วัดบ้านโพธิ ์ ภายในหมู่บ้าน 0.20-0.40 เมตร  ยาวรวม  100  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.483032   E 99.809689

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.483274  E 99.810503

55 โครงการเปล่ียนท่อระบายน้ํา  หมู่ที่  11 เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ เปล่ียนท่อระบายน้ํา  จํานวน   2   จดุ 82,500 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

และป้องกันปัญหาน้ําท่วม จุดที่ 1  ทางเข้าบ้านนายอาํนวย ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ภายในหมู่บ้าน จดุที่ 2  ทางเขา้ซุ้มวดับ้านโพธิ์ แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย ขนาดท่อ   ⌀   0.80  เมตร 

ยาวรวม   55   เมตร

หน้าที่  109

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 117,500 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  12 และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ขนาดกว้างภายใน  0.20  เมตร  ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

บริเวณจากบ้านนางลี-ไปทางบ้าน ภายในหมู่บ้าน ยาวรวม  47   เมตร แก้ไขปัญหาได้

นายมาโนช ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.476001  E 99.825644

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.476434  E 99.825632

57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ ก่อสร้างรางระบายน้ํา  คสล. 222,800 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  13 และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ขนาดกว้างภายใน  0.30 เมตร ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

บริเวณจากข้างบ้านคุณศิณวงศ์ -ข้างบ้าน ภายในหมู่บ้าน ลึก  0.30  เมตร ยาว  80   เมตร แก้ไขปัญหาได้

นางสาววงษ์ ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย พร้อมซ่อมแซมถนน คสล. 

กว้าง  3  เมตร  ยาว  26   เมตร

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.47034   E 99.82158

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.47104   E 99.82128

หน้าที่  110

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 โครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ํา  ภายใน เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ํา  คสล. มอก.  ชั้น 3 429,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บริเวณจากอู่สองพี่น้อง และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ขนาด ⌀ 0.80 เมตร ตามจุด  10 จุด ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ถึงบ้านนายเพลิน  ศรีจันทร์เฟื้อ ภายในหมู่บ้าน จุดที่ 1  จาํนวน  10  ท่อน แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จุดที่ 2  จาํนวน  7  ท่อน

จุดที่ 3  จาํนวน  37  ท่อน

จุดที่ 4  จาํนวน  27  ท่อน
จุดที่ 5  จาํนวน  10  ท่อน

จุดที่ 6  จาํนวน  9  ท่อน

จุดที่ 7  จาํนวน  9  ท่อน

จุดที่ 8  จาํนวน  8  ท่อน

จุดที่ 9  จาํนวน  8  ท่อน

จุดที่ 10  จาํนวน  18  ท่อน

รวมทั้งหมด  143  ท่อน

จุดพิกัด เร่ิมต้น
N 13.46935  E 99.82030
จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.47244  E 99.82382

หน้าที ่ 111
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

59 โครงการวางท่อระบายน้ํา  คสล. เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ํา  คสล. มอก.  ชั้น 3 280,000 280,000 280,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง
พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ขนาด  ⌀  1   เมตร  พร้อมถมดิน ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  14  ภายในหมู่บ้าน หลังท่อ  ยาว  300 เมตร แก้ไขปัญหาได้

บริเวณบ้านนางหนิง-บ้านนายสวงศ์ ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย ปี  2562 =  ยาว  50  เมตร

และก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4  เมตร    ยาว  50   เมตร
จุดพิกัด เร่ิมต้น
N 13.453407 E 99.819744
จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.453233  E 99.820184

ปี  2563  =  ยาว  50  เมตร

จุดเร่ิมต้น  N 13.453253  E 99.820184

จุดส้ินสุด  N 13.452824  E 99.820816

ปี  2564  =  ยาว  50  เมตร

จุดเร่ิมต้น  N 13.452824   E 99.820216

จุดส้ินสุด  N 13.482717   E 99.820622

หน้าที่  112
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 โครงการวางท่อระบายน้ํา  คสล. เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ํา  คสล. มอก.  ชั้น 3 247,500 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

ในหมู่บ้าน  หมู่ที่  14  และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ขนาด ⌀ 0.40 เมตร ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

บริเวณบ้านนายสมคิด-ถนนเกษตร ภายในหมู่บ้าน ระยะทางยาวรวม  150  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย

หน้าที ่ 113

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  คสล. เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกวา้ง 305,100 243,000 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่ 15  และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ภายใน 0.20 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ช่วงที่ 1   ปี  2561 ภายในหมู่บ้าน จุดพิกัด เร่ิมต้น แก้ไขปัญหาได้

บริเวณบ้านนางสุชิน-ไปทางบ้านนายสุบิน ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย N 13.462860    E 99.815883

พงษ์สุทัศน์ จุดพิกัด ส้ินสุด

ช่วงที่ 2   ปี  2562 N 13.461363    E 99.816869

บริเวณบ้านนายสุบิน พงษ์สุทัฒน์ - ไปทาง ช่วงที่ 1  =    ปี 2561

บ้านนายไสว ยาว   113  เมตร

ช่วงที่ 2  =    ปี 2562

ยาว   90  เมตร

หน้าที่  114

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.  เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ ก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาดปากราง 291,600 จาํนวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  15 และป้องกันปัญหาน้ําท่วม กว้าง  0.20  เมตร  ท้องรางลึกเฉล่ีย ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

บริเวณจุดเร่ิมต้นบ้านนายสวิง ภายในหมู่บ้าน 0.40   เมตร  ยาวรวม  108  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไปทางบ้านนางกลม  ฝอยทอง ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.462706   E 99.817283

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.461831   E 99.817463

63 โครงการวางท่อระบายน้ํา ต้ังแต่บ้าน เพื่อระบายน้ําได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 413,000 จํานวนสถานที่ สามารถระบายน้ํา กองช่าง

นายยัง  บุริพันธ์   ถึงบริเวณบ้าน และป้องกันปัญหาน้ําท่วม ขนาด   40   เซนติเมตร  ที่ดําเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

นางผูก  แตงอ่อน   ภายในหมู่บ้าน จํานวน   295  ท่อน แก้ไขปัญหาได้

หมู่ที่  15 ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย

64 โครงการซ่อมแซมบํารุงรักษาฝาท่อระบายน้ํา เพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซม บํารุงรักษาและซ่อมแซมฝาปิดท่อ 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนฝาปิด ความปลอดภัย กองช่าง

ฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ํา ฝาท่อ ฝารางระบายน้ําที่ผุกร่อน ฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ํา ที่ดําเนินการ ของประชาชน อบต.คูบัว

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม ตามแบบที่ อบต.กําหนด และการระบายน้ํา

ปกติ และการระบายน้ําได้ดีขึ้น ที่ท่วมขัง

หน้าที่  115

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

65 โครงการเจาะใต้ผิวถนนทางหลวง เพือ่ขยายแหล่งน้ําสําหรับรองรับ เจาะถนนวางท่อประปา  ท่อเหล็ก 66,000 จํานวนประปาที่ การส่งน้ําที่เพิ่มขึ้น กองช่าง
สาย  3339   เพื่อวางท่อประปา การใช้น้ําประปาอยา่งทั่วถึง สังกะสี  ขนาด  4  นิ้ว  ที่ขยายขึ้นและได้ สามารถให้บริการ อบต.คูบวั
เหล็กอาบสังกะสี   ขนาด   4  นิ้ว เพียงพอ  และสามารถรองรับ ความยาวรวม  14  เมตร รับการบํารุงรักษา น้ําประปาที่สะดวก

บริเวณหน้าบ้านนางพัน  สระเกตุ ความเจริญของชุมชน/ท้องถิ่น จุดพิกัด เร่ิมต้น ทั่วถึง และทันต่อ

หมู่ที่  2 N 13.476730  E 99.822525 ความต้องการใช้น้ํา

66 โครงการซ่อมแซมประปา เพือ่ตรวจสอบซ่อมท่อประปา บริเวณพื้นที่ รางรถไฟสายคูบัว 10,000 จํานวนประปาที่ การส่งน้ําที่เพิ่มขึ้น กองช่าง
บริเวณรางรถไฟ  หมู่ที่ 2 ในสภาพใช้งานได้ดี บ้านระหนอง  หมู่ที่  2 ที่ได้รับการบํารุงรักษา สามารถให้บริการ อบต.คูบวั

และสามารถรองรับ น้ําประปาที่สะดวก

(ต้องรอการรถไฟขยายเขต ใหเ้รียบร้อยกอ่น) ความเจริญของชุมชน/ท้องถิ่น ทั่วถึง และทันต่อ

ความต้องการใช้น้ํา

หน้าที่  116
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67 โครงการขยายเขตประปา Pvc  เพือ่ขยายแหล่งน้ําสําหรับรองรับ เปล่ียนท่อเดิมให้มีขนาด 105,000 จํานวนประปาที่ การส่งน้ําที่เพิ่มขึ้น กองช่าง
หมู่ที่  10 การใช้น้ําประปาอยา่งทั่วถึง ขนาด ⌀  3  นิ้ว  จาํนวน  2  จุด ที่ขยายขึ้นและได้ สามารถใหบ้ริการ อบต.คูบวั

เพียงพอ  และสามารถรองรับ ยาวรวม    700   เมตร รับการบํารุงรักษา น้ําประปาที่สะดวก
ความเจริญของชุมชน/ท้องถิ่น จุดพิกัด เร่ิมต้น ทั่วถึง และทนัต่อ

N 13.476730   E 99.822525 ความต้องการใช้น้ํา

68 โครงการวางท่อเมนประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ําประปา วางท่อเมนประปา   ขนาด  3  นิ้ว 33,750 จาํนวนประปาที่ สามารถให้บริการ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 15 ใช้ในการอุปโภคบริโภค ระยะทางยาว  135  เมตร ที่ขยายขึ้นและได้ ประชาชน อบต.คูบัว

บริเวณเร่ิมต้นบ้านนายสุเทพไปทางบ้าน เพียงพอและทันต่อความ รับการบํารุงรักษา ได้ใช้น้ําประปา

นางบาง  ตันติกาํธน ต้องการใช้น้ําภายในครัวเรือน จุดพิกัด เร่ิมต้น ที่สะดวก ทั่วถึง และ

ของประชาชน N 13.462199   E 99.814604 ทันต่อความต้องการ

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.460996   E 99.814885

หน้าที่  117

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อขุดบ่อเก็บน้ําดิบ เพือ่ขยายแหล่งน้ําให้เพิม่มากขึ้น จัดหาพื้นที่เนื้อที่ไม่ตํ่ากว่า  5 ไร่ 1,500,000 ปริมาตรน้ํา สามารถเพิ่มพื้นที่ กองช่าง
หมู่ที่  12 สําหรับรองรับการใช้น้ําประปา ขุดสระไวเ้ป็นแหล่งน้ําดิบผลิตน้ําประปา ต้นทุน เก็บกักกน้ํา และ อบต.คูบัว

อย่างทั่วถึง  เพียงพอ บริเวณใกล้เคียง โรงผลิตน้ําประปา ที่เพิ่มขึ้น สํารองน้ําไว้ เพื่อ

และสามารถรองรับความเจริญ หมู่ที่  12 การผลิตน้ําประปา

ของชุมชน/ท้องถิ่นในอนาคต ให้บริการประชาชน

70 โครงการติดต้ังมเิตอร์น้ําประปา ขนาด 12  นิว้ เพือ่เป็นเคร่ืองมือวดัปริมาณ มิเตอร์น้ําประปาขนาด  12  นิ้ว 190,000 จํานวนเคร่ืองมือ เกิดมาตรฐานตรวจสอบ กองช่าง
ประปา  หมู่ที่ 12 การใช้น้ําของผู้ใช้บริการ  และ หรือ   300   mm วดัปริมาณการใช้น้ํา น้ําที่ใช้ รวมทั้งน้ําที่ร่ัว อบต.คูบัว

ผู้ให้บริการ  และเป็นเคร่ืองมือ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ของ อบต. ไหลหมดเปลือง และเกิด

ประเมินผลปรับปรุงต้นทุน ตามมาตรฐานระบบงานประปา  ความเป็นธรรม ต่อผู้ให้

การผลิตน้ําประปา และผู้ใช้บริการน้ําประปา

71 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา อบต.คูบัว เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบ ดําเนินการบํารุงรักษา ซ่อมแซม 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนคร้ังที่ สามารถยกระดับ กองช่าง

หมู่ที่  12 ประปา โดยการบํารุง รักษา ปรับปรุงระบบประปาของหมู่บ้าน ระบบประปาได้ การผลิตน้ําประปา อบต.คูบัว

ซ่อมแซม ให้มีสภาพสมบูรณ์ ระบบประปาของ อบต. ตรวจเช็ค ดําเนินการ เพื่อให้การดําเนินงาน

มีประสิทธิภาพ ซ่อมแซม แก้ไขตามสภาพปัญหาทาง ปรับปรุงซ่อมแซม มีประสิทธิภาพ

หลักวชิาช่าง  อยา่งน้อย  1  คร้ัง ต่อปี บํารุงรักษา และยั่งยืน

หน้าที่  118
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

72 โครงการประตูน้ําแยกเขา้สระเกบ็น้ําประปา เพื่อให้มีทางส่งน้ํา และ ก่อสร้างประตูน้ํา  จํานวน  1  จุด 50,000 จํานวนประตูน้ํา มีประตูน้ํากักเก็บน้ํา กองช่าง

หมู่ที่  12 เก็บน้ําต้นทุนสนับสนุน จากคลองชลประทานเข้าสระเก็บน้ํา ที่ดําเนินการ และระบายน้ําเป็นไป อบต.คูบัว

น้ําเพื่อไว้ใช้ผลิตน้ําประปา ลงผลิตน้ําประปา  หมู่ที่  12 อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามแบบที่ อบต.กําหนด
73 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ําแบบมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อทดแทนเคร่ืองสูบน้ําเดิม เคร่ืองสูบน้ําแบบมอเตอร์ไฟฟ้า 250,000 จํานวนชุด การทํางานของ กองช่าง

พร้อมปั๊มหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว และทดแทนทุ่นลอยน้ําเดิม ขับด้วยมอเตอร์ไม่น้อยกวา่  15  แรงม้า ที่เปล่ียน ระบบสูบน้ําประปา อบต.คูบัว

และทุ่นลอยน้ําพร้อมอุปกรณ์ ที่อยู่ในสภาพชํารุดใช้งาน ไฟ  3  เฟส , 380 โวลด์ , 50 เฮิร์ด ให้ระบบประปา ไม่ขัดข้อง 

เพื่อใช้ในกิจการประปา  หมู่ที่  12 มานานให้สามารถใช้งานได้ดี แบบขาต้ังพร้อมปัม้น้ําแบบหอยโข่ง  มีคุณภาพ ป้องกันความเส่ียง

และมีประสิทธิภาพ ท่อสูบเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกวา่ 4 นิ้ว เคร่ืองสูบน้ําและ

ท่อส่งเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกวา่ 3 นิ้ว ทุ่นลอยน้ํา

จํานวน  2  ชุด และทุ่นลอยน้ําพร้อม สมถรรถนะใช้งานดีขึ้น

อุปกรณ์ครบชุด  จํานวน  1  ทุ่นลอยน้ํา มีประสิทธิภาพ

สําหรับติดต้ังที่ระบบประปา  หมู่ที่  12 ต่อเนื่อง

หน้าที ่ 119

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

74 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าสํารวจ 200,000 จาํนวนพื้นที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อป้องกันความปลอดภัย พร้อมประมาณราคา ที่ได้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

ต่อจากบ้านนายณรงค์  พลล้ิมไพเราะ ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ ตามแบบที่การไฟฟ้ากาํหนด สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภัย

ไปทางบ้านสวนเกษตร  หมู่ที่ 3 ประชาชน โดย อบต.คูบัว ออกค่าใช้จ่าย แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง

(ถนนเลียบคลองชลประทาน) ทั่วถึง สัญจรในยามคํ่าคืน

75 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ 105,000 จาํนวนพื้นที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันความปลอดภัย ระยะทาง  350  เมตร ที่ได้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

บริเวณบ้านนางปลิว -บ้านนายธรรมพล ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภัย

ประชาชน จุดพิกัด เร่ิมต้น แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง

N 13.478082  E 99.833120 ทั่วถึง สัญจรในยามคํ่าคืน

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.475404   E 99.834627

หน้าที่  120

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

76 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ 173,400 จาํนวนพื้นที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันความปลอดภัย ระยะทาง  578  เมตร ที่ได้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

บริเวณบ้านนายสุกฤษ-บ้านนางพรทิพย์ ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภัย

ประชาชน จุดพิกัด เร่ิมต้น แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง

N 13.475621  E 99.834107 ทั่วถึง สัญจรในยามคํ่าคืน

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.471839   E 99.832226

77 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ 30,000 จาํนวนพื้นที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 เพื่อป้องกันความปลอดภัย ระยะทาง  73  เมตร ที่ได้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

บริเวณซอย 8 ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภัย

ประชาชน แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง

ทั่วถึง สัญจรในยามคํ่าคืน

หน้าที่  121
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ 21,900 จาํนวนพื้นที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 เพื่อป้องกันความปลอดภัย ระยะทาง  73  เมตร ที่ได้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

บริเวณสะพาน หมู่ที่ 9 -บ้านนางอ้อม ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภัย

ประชาชน จุดพิกัด เร่ิมต้น แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง

N 13.485839  E 99.810122 ทั่วถึง สัญจรในยามคํ่าคืน

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.485754   E 99.810760

79 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ 50,400 จาํนวนพื้นที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 เพื่อป้องกันความปลอดภัย ระยะทาง  168  เมตร ที่ได้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภัย

ถึงบ้านนายนิยุติ  กองแก้ว ประชาชน จุดพิกัด เร่ิมต้น แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง

N 13.487281 E 99.809043 ทั่วถึง สัญจรในยามคํ่าคืน

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.485809   E 99.808945

หน้าที่  122

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

80 โครงการปักเสาไฟฟ้าพร้อมพาดสายไฟ เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาไฟฟ้าพร้อมพาดสายไฟและ 245,000 จาํนวนพื้นที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

และติดโคมไฟส่องสว่างถนน เพื่อป้องกันความปลอดภัย ติดโคมไฟส่องสว่าง ที่ได้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

หมู่ที่ 11 ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ ระยะทาง  1,000  เมตร สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภัย

บริเวณจากริมคลองชลประทานข้างวงเวยีน ประชาชน จุดพิกัด เร่ิมต้น แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง

ไปทางบ้านนางอุไร  บัวไสว N 13.482546  E 99.813267 ทั่วถึง สัญจรในยามคํ่าคืน

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.472956   E 99.811251

81 โครงการปักเสาไฟฟ้าพร้อมพาดสายไฟ เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาไฟฟ้าพร้อมพาดสายไฟและ 79,000 จาํนวนพื้นที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

และติดโคมไฟส่องสว่างถนน เพื่อป้องกันความปลอดภัย ติดโคมไฟส่องสว่าง ที่ได้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

หมู่ที่ 11 ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ ระยะทาง  315 เมตร สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภัย

บริเวณจากจดุส้ินสุดเดิมไปทางบ้านนางอุไร ประชาชน จุดพิกัด เร่ิมต้น แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง

บัวไสว  N 13.472456  E 99.811254 ทั่วถึง สัญจรในยามคํ่าคืน

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.470461  E 99.809871

หน้าที่  123

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82 โครงการขยายเขตเสาไฟฟ้า เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตเสาไฟฟ้า บริเวณบ้าน 40,000 จาํนวนพื้นที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 14 เพื่อป้องกันความปลอดภัย นายสมาน  คํากองแก้ว จาํนวน  2 ต้น ที่ได้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

บริเวณจากบ้านนายสมาน  คํากองแก้ว ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ และหลังบ้าน ส.อบต. สุทิน  จาํนวน สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภัย

และหลังบ้าน ส.อบต.สุทิน ประชาชน 1  ต้น แสงสว่างทั่วถึง สัญจรในยามคํ่าคืน

83 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  HPS เพือ่จดัให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ติดต้ังโคมไฟเสาสูง พร้อมไฟ  HPS 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในตําบลคูบัว เพือ่ป้องกันความปลอดภัย 250 วตัต์  บริเวณถนนสาธารณะ ที่ได้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

ในชีวติและทรัพยสิ์นของ ที่เป็นจดุเส่ียงอันตรายในเวลากลางคืน สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภัย

ประชาชน ในหมู่บ้านที่ประชาคมเสนอ แสงสวา่ง ในการใช้เส้นทาง

ทั่วถึง สัญจรในยามคํ่าคืน

84 โครงการจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อบริการสาธารณะติดต้ัง จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250,000 250,000 250,000 250,000 จาํนวนจุด ประชาชนได้รับ กองช่าง

เช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ไฟแสงสว่างแห่งใหม่ และ เช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า ที่มีการติดต้ังใหม่ ความสะดวก อบต.คูบัว

หลอดไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า ฯลฯ ซ่อมแซมไฟแสงสว่าง หลอดไฟฟ้า   โคมไฟฟ้า ฯลฯ และซ่อมแซม ปลอดภัย

เพื่อซ่อมแซม กรณีช ารุดเสียหาย ให้สามารถใช้การได้ตามปกติ สําหรับการณีติดต้ังใหม่  และ ในการใช้เส้นทาง

และติดต้ังใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ สัญจรในยามคํ่าคืน

สะดวก ปลิอดภัยในการใช้ กรณีชาํรุดเสียหาย 

เส้นทางในยามคํ่าคืน ภายในตําบลคูบัว  15  หมู่บ้าน

หน้าที่  124
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

85 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อให้มีเป็นสถานที่ประกอบ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 480,000 มีจาํนวนสถานที่ หมู่บ้านมีสวถานที่ กองช่าง

หมู่ที่  1 กิจกรรมร่วมกันของชุมชน กว้าง  8  เมตร  ยาว  15  เมตร ประกอบกิจกรรม ประกอบกิจกรรม อบต.คูบัว

และเป็นศูนย์กลางในการ พื้นที่รวม  120  ตร.ม. หมู่บ้าน ส่วนรวมและเป็น

ประชุมและการประสานงาน จาํนวน  1  หลัง ศูนย์กลางชุมชนในการ

ระหว่างชุมชนและทางราชการ ประสานงานระหว่าง

การทํางานร่วมกันขององค์กร จุดพิกัด โครงการ ชุมชนและทางราชการ

ต่างๆ N 13.51095   E 99.83079

86 โครงการก่อสร้างกาํแพงกันดินริมคลอง เพื่อป้องกันการทรุดตัวของดิน ก่อสร้างกาํแพงกันดิน ขนาดสูง 245,000 จาํนวนที่ดิน สามารถช่วยป้องกัน กองช่าง

ชลประทาน บริเวณบ้านนางวรรณา ให้การสัญจรสะดวก ปลอดภัย 2.5  เมตร  ยาว  65  เมตร ทางสาธารณะ กันดินไสลน์ เสริมดิน อบต.คูบัว

กาํลังหาญ   หมู่ที่  2 พร้อมเปล่ียนท่อระบายน้ํา ได้รับการดูแลรักษา ไฟลลงคลอง

ขนาด ⌀0.60  เมตร  จาํนวน 3 จุด

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.494516   E 99.825489

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.494498   E 99.826158
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

87 โครงการก่อสร้างหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันดินสไลด์และถนน บริเวณท่อลอดถนนปากทาง 163,200 จํานวนสถานที่ ป้องกันการพังทลาย กองช่าง

กันน้ํากัดเซาะดินคลองชลประทาน พังทลาย ข้าหมู่บ้าน  ขนาดกว้าง 12 เมตร ที่ดําเนินการ ของหน้าดินในพื้นที่ อบต.คูบัว

บริเวณท่อลอดถนนปากทางเข้าหมู่บ้าน ลึก 3  เมตร  สองฝ่ังถนน แก้ไขปัญหาได้ คลองชลประทาน

หมู่ที่  12 จุดพิกัดโครงการ

N 13.474446   E 99.824261

88 โครงการรังวดั  สอบเขตเอกสารสิทธิ์ เพือ่ป้องกันกรณีพิพาทเร่ืองที่ดิน รังวดั แบ่งแยก  สอบเขต 10,000 10,000 10,000 10,000 ไม่เกิดปัญหากรณี ไม่เกิดปัญหากรณีพิพาท สํานักงานปลัด

ส่ิงสาธารณประโยชน์ และทรัพยสิ์น ที่สาธารณะประโยชน์ที่อาจ เอกสารสิทธิ์ที่ดินสาธารณะ พิพาท มีหนังสือสําคัญสําหรับ อบต.คูบัว

ของ อบต.คูบัว เกิดขึ้น เพือ่ออกหนังสือสําคัญ ประโยชน์ และที่ดินที่เป็น ที่หลวง 

(งบจา้งเหมา) สําหรับที่หลวง เพือ่ออกโฉนด ทรัพยสิ์นของ อบต.คูบัว

ที่ได้รับมอบให้เป็นเอกสิทธิ์ เพือ่ประโยชน์ทางราชการ

ของ อบต.คูบัว
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

89 โครงการปักเสาเข็มซ่อมแซมคันดิน เพื่อป้องกันการทรุดตัวของดิน ปักเสาเข็ม พร้อมลงดินป้องกัน 100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนที่ดิน สามารถช่วยป้องกัน กองช่าง

ป้องกันการทรุดตัวในจุดต่างๆ ให้การสัญจรสู่พื้นที่การเกษตร ดินทรุดหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 15 ทางสาธารณะ กันดินไสลน์ เสริมดิน อบต.คูบัว

ตําบลคูบัว ทุกฤดูกาล ได้รับการดูแลรักษา ไฟลลงคลอง
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบํารุงรักษา/หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อบํารุงรักษาด้านงานประปา ดําเนินการบํารุงรักษา และ 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนทรัพยสิ์น การทํางานและการ กองช่าง

และส่ิงก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ให้เกิดความพร้อมและ ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทีม่ีการบํารุงรักษา ใหบ้ริการประชาชน อบต.คูบัว
ของกิจการประปา อบต.คูบัว สะดวกในการปฏิบัติงาน ส่ิงก่อสร้างและทรัพย์สิน ต่างๆ หรือซ่อมแซม มีประสิทธภิาพ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของกิจการประปา อบต.คูบัว และประสิทธผิล

ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มากขึ้น
มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

หน้าที่  128

1.2  แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือ เพื่อการสงเคราะห์และการ จัดสวัสดิการสงเคราะห์ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและ ส านักงานปลัด

ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้มีคุณภาพ อบต.คูบัว
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส จ านวน  15  ครัวเรือน ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น
เพื่อร่วมสร้างชุมชนไม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ทอดทิ้งกัน

2 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคม สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 12,000,000 12,050,000 12,100,000 12,150,000 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ส านักงานปลัด
ผู้สูงอายุ และยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ที่มีสิทธิได้รับ ได้รับการสงเคราะห์ อบต.คูบัว

ผู้สูงอายุ ในต าบลคูบัว เปูาหมายจ านวน  1,574  คน เบี้ยยังชีพได้รับ ด ารงชีพ
โดยจ่ายเบี้ยยังชีพแบบ และจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี การสงเคราะห์ ตามสิทธิ
ขั้นบันได ทั่วถึงและเป็นธรรม

3 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคม สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความ 2,304,000 2,304,000 2,304,000 2,304,000 จ านวนคนพิการ คนพิการ ส านักงานปลัด

สวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการ และยกระดับคุณภาพชีวิต พิการ ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิได้รับ ทุพลภาพ อบต.คูบัว

หรือทุพพลภาพ คนพิการ ในต าบลคูบัว ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ เบี้ยความพิการ ได้รับการสงเคราะห์

โดยจ่ายเบี้ยความพิการ เปูาหมายจ านวน  259  คน ได้รับการสงเคราะห์ ด ารงชีพ

และจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี ทั่วถึงและเป็นธรรม ตามสิทธิ

หน้าที่  129
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคม สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้ปุวยเอดส์ 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนผู้ปุวยเอดส์ ผู้ปุวยเอดส์ ส านักงานปลัด

ผู้ปุวยเอดส์ และยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ยื่นค าขอรับเงิน ที่ยื่นค าขอรับเงิน ได้รับการสงเคราะห์ อบต.คูบัว

ผู้ปุวยเอดส์  ในต าบลคูบัว เปูาหมาย  14  คน ได้รับการสงเคราะห์ ด ารงชีพ

โดยจ่ายเงินสงเคราะห์ ทั่วถึงและเป็นธรรม ตามสิทธิ

รายเดือน

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ คนพิการ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้พิการ ผู้พิการมีบทบาท ส านักงานปลัด

ให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในชุมชน ในต าบลคูบัว ได้มี และผู้ดูแลคนพิการได้มีส่วนร่วม และผู้ดูแลที่เข้าร่วม และมีคุณค่าต่อ อบต.คูบัว

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ท ากิจกรรมทางสังคม และส่ิงอ านวย กิจกรรมไม่น้อยกว่า สังคมมากยิ่งขึ้น

ความสะดวก และบริการต่างๆ ร้อยละ 80 และมีขวัญก าลังใจ

เปูาหมาย  จ านวน  100  คน ที่ดีขึ้น

6 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ ผู้สูงอายุ 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีบทบาท ส านักงานปลัด

แก่ผู้สูงอายุ ต าบลคูบัว ในต าบลคูบัว ได้มี และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้มีส่วนร่วม ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ และมีคุณค่าต่อ อบต.คูบัว

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ท ากิจกรรมทางสังคมและส่ิงอ านวย ไม่น้อยกว่า สังคมมากยิ่งขึ้น

พัฒนาผู้สูงอายุ ความสะดวก และบริการต่างๆ ร้อยละ 80 และมีขวัญก าลังใจ

เปูาหมาย จ านวน  200  คน ที่ดีขึ้น

หน้าที ่ 130

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการสนับสนุนการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน ชมรมผู้สูงอายุ ต าบลคูบัว 72,000 72,000 72,000 72,000 ระดับความเข้มแข็ง การด าเนินงาน สปสช.

ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุให้มี จ านวน   2  ชมรม ในการด าเนินงาน ของชมรมผู้สูงอายุ ส านักงานปลัด

ศักยภาพพัฒนาผู้สูงอายุ 1. ชมรมผู้สูงอายุคนลายคราม ของชมรมผู้พิการ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น อบต.คูบัว

    รพสต.เฉลิมพระเกียรติ ต าบลคูบัว

    เปูาหมายสมาชิก  120  คน

2. ชมรมผู้สูงอายุดอกล าดวน

    รพสต. ต าบลคูบัว

    เปูาหมายสมาชิก  120  คน

8 โครงการปรับปรุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้มีที่อยู่อาศัยและเบ่งเบา ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในต าบลคูบัว 90,000 90,000 90,000 90,000 ผู้ที่ด้อยโอกาส มีบ้านพัก ส านักงานปลัด

ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ภาระครอบครัว ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้พิการ อาศัยที่มั่นคง อบต.คูบัว

ผู้ยากไร้  ภายในต าบลคูบัว ผู้ยากไร้  ผู้ยากไร้ สามารถแบ่งเบา

(หลังละไม่เกิน 30,000 บาท/หลัง) ที่มีฐานะยากจน ภาระครอบครัว

มีคุณภาพชีวิต ให้มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น ในสังคมที่ดีขึ้น

หน้าที ่ 131

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพือ่สร้างภูมิคุ้มกันในการพัฒนา ด าเนินกิจกรรมปีละ  1  คร้ัง 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนครอบครัว ลดความรุนแรง ส านักงานปลัด

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว สถาบันครอบครัวสู่ความเข้มแข็ง คัดเลือกครอบครัวเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม ครอบครัวมีความ อบต.คูบัว

ของชมุชน และสังคม จ านวน   30  ครอบครัว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมบททบาทหน้าที่ เด็ก และเยาวชน ต าบลคูบัว 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็ก และ เด็กและเยาวชน ส านักงานปลัด

การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชน ในชุมชน จ านวน  50  คน เยาวชน ในต าบลคูบัว ในต าบลคูบัว อบต.คูบัว

กล้าแสดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง คูบัวที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการเอาใจใส่

และเป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ดูแลจากชุมชน
พัฒนาเด็ก

3 โครงการส่งเสริมการพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพการ กลุ่มสตรี และแม่บ้าน  ต าบลคูบัว 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนกลุ่ม การด าเนินงาน ส านักงานปลัด

ศักยภาพในการด าเนินงานของ ด าเนินงานของกลุ่มสตรีและ จ านวน   250   คน เปูาหมายที่ ของกลุ่มสตรี และ อบต.คูบัว

กลุ่มสตรีและแม่บ้าน ต าบลคูบัว แม่บ้านต าบลคูบัว ให้มี ได้รับการส่งเสริม แม่บ้าน ต าบลคูบัว

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพ
พัฒนาสตรี
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ เพื่อส่งเสริมจัดต้ังกลุ่ม อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มอาชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม พัฒนาเป็นกลุ่ม ส านักงานปลัด

ชุมชนหมู่บ้านใช้ระบบสหกรณ์ อาชีพใหม่และเพื่อสนับสนุน ในต าบลคูบัว เศรษฐกิจและสังคม ระบบเศรษฐกิจและ อบต.คูบัว

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มอาชีพเดิมที่มีอยู่แล้ว อย่างน้อย   1  กลุ่มต่อปี แบบสหกรณ์ที่น า สังคมในชุมชน

พัฒนาอาชีพ ความรู้เกี่ยวกับ เข้มแข็งขึ้น รายได้

สหกรณ์ไปใช้ใน ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น

ในการด าเนินงาน

5 โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ด าเนินการปีละ  1  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน ประชาชนสามารถ ส านกังานปลัด

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนต าบลคูบัว  15  หมู่บ้าน ที่ได้รับความรู้ ด ารงชีพอยู่ได้อย่าง อบต.คูบวั

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน จ านน  1  รุ่นๆ ละ  50  คน ในการน าไปใช้ในชีวิต พอเพียง

ประจ าวัน

6 โครงการจัดท าปูายบอกชื่อซอย เพื่อความสะดวกในการติดต่อ จัดท าปูายชื่อ ต่างๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนปูายชื่อ ชุมชนหมู่บ้าน ส านักงานปลัด

ชื่อถนน ชื่อสถานที่ต่างๆ ในหมู่บ้าน และพัฒนาส่ิงแวดล้อมชุมชน หมู่ที่ 6 ปูายบอกชื่อซอย ที่ติดต้ังในเขต อบต. ต าบล เป็นที่รู้จักและ อบต.คูบัว

และปูายเสริมสร้างเอกลักษณ์ ท่องเที่ยว ให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ปี 2563  =  จ านวน  8  ซอย ตามจ านวนที่ อ านวยความสะดวก

ให้กับชุมชน หมู่บ้าน ต าบลคูบัว หมู่ที่ 10 ปูายบอกชื่อซอย (ซอย1-6) ต้องการ ให้กับประชาชนและ

(จ้างเหมา) ปี 2563  =  จ านวน  6  ซอย  หน่วยงาน ต่างๆ
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนา เพื่อสร้างการบริการเชิงรุกด้าน ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผลการปฏิบัติ ประชาชนได้รับ ส านักงานปลัด

ศักยภาพในการด าเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ภายในต าบลคูบัว  งานด้านส่งเสริม การดูแลจาก อสม. อบต.คูบัว

ด้านสาธารณสุขต าบลคูบัว โดยใช้กลไกของผู้ปฏิบัติงาน สุขภาพและปูองกันโรค เป็นอย่างดีและ

ด้านสาธารณสุข ขับเคล่ือน มีประสิทธิภาพ

2 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อด าเนินกิจกรรมปูองกันและ ฉีดวัคซันปูองกันโรคให้กับสัตว์เล้ียง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังในการ สัตว์เล้ียงปลอดภัย ส านกังานปลัด

และโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เล้ียง ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและ โรคพิษสุนัขบ้า เปูาหมาย สุนัข แมว ด าเนนิการ จากโรคระบาด อบต.คูบวั

โรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เล้ียง และการเฝูาระวังจากโรคไข้หวัดนก ประชาชนมั่นใจ

ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด เปูาหมาย สัตว์ปีก และรู้สึกปลอดภัย

ของโรคมาสู่คน ภายในเขต อบต.คูบัว  15  หมู่บ้าน จากการติดเชื้อโรค

3 โครงการรณรงค์ร่วมมือในการ เพื่อจัดกิจกรรมเฝูาระวัง พ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบท 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังในการ ไม่เกิดการ ส านักงานปลัด

เฝูาระวัง  ควบคุม ปูองกัน  และ ควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออก บ้านเรือนประชาชน  วัด  โรงเรียน ด าเนินการ ระบาดของโรค กองทุน สปสช.

แก้ไขปัญหาการระบาด และสถานที่ราชการ ภายในเขต ประชาชนมั่นใจ อบต.คูบัว

ของโรคไข้เลือดออก อบต.คูบัว  15 หมู่บ้าน และรู้สึกปลอดภัย
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ เพื่อจัดให้มีระบบการแพทย์ การแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต. คูบัว 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนคร้ังที่เข้า ประชาชนสามารถ ส านักงานปลัด

ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัว ฉุกเฉิน ของ  อบต.คูบัว จ านวน  1 หน่วย ช่วยเหลือประชาชน เรียกใช้บริการ อบต.คูบัว

ให้สามารถอ านวยความสะดวก เมื่อประสบเหตุ การแพทย์ฉุกเฉิน

ให้กับประชาชนในพื้นที่ต าบล ได้ทันท่วงที ได้ตลอด 24 ชม.

คูบัว  ตลอด  24  ชั่วโมง

5 โครงการคลินิกใกล้บ้านรักษาโรค เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ประชาชน ต าบลคูบัว 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ ส านักงานปลัด

เฉพาะทาง  (ผู้ปุวยเร้ือรัง) ด้านการแพทย์อย่างเข้าถึง จ านวน  1,000  คน ที่เข้ามาขอใช้บริการ การบริการ อบต.คูบัว

ด้านการแพทย์ ด้านการแพทย์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 อย่างเข้าถึง
6 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  60 ของ ประชาชน กองทุน สปสช.

อนามัยประชาชน การดูแลสุขภาพรวมถึงการ การส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ในการดูแล อบต.คูบัว
ยกระดับสุขภาพอนามัย การสร้างสุขภาวะ การอบรมสาธิต  มีสุขภาพอนามัยที่ ตัวเองและมีสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย สมบูรณ์ แข็งแรง อนามัยที่สมบูรณ์
ต าบลคูบัว ขั้นพื้นฐาน แข็งแรง
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกระจกโค้งเตือน เพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ ติดต้ังบริเวณตามทางแยก มุมอับ 20,000 20,000 อัตราลดลง ประชาชนที่ใช้ ส านักงานปลัด

ทางแยก  หมู่ที่ 5 หมู่ที่ ๑๔ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถมองเห็นยานพาหนะ ของการเกิดอุบัติเหตุ ถนนสัญจรไป-มา อบต.คูบัว

ที่วิ่งสวนไปมาในมุมอับสายตา มีความปลอดภัย

หมู่ที่ 5   หมู่ที่ 14 มากขึ้น

2 โครงการติดต้ังถังเคมีดับเพลิง เพื่อให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง 10,000 จ านวนถังดับเพลิง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ส านักงานปลัด

หมู่ที่ 5 ประจ าชุมชน เตรียมพร้อม ประจ าจุดชุมชน บ้านตะโก  หมู่ที่ 5 ที่ได้ติดต้ังประจ า ชุมชนสามารถ อบต.คูบัว

ใช้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ จ านวน   4   จุด หมู่บ้าน ช่วยกันดับไฟ

เบื้องต้นได้ทันที

3 โครงการติดต้ังปูายเตือนตามเขต เพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตุที่ ปูายเตือนเขตโรงเรียน 100,000 100,000 อัตราการลดลง นักเรียน ผู้ปกครอง ส านักงานปลัด

เขตชุมชน ตามจุดเส่ียง อาจจะเกิดขึ้นในบริเวณจุดเส่ียง ปูายเตือนเขตชุมชนลดความเร็ว ของการเกิดอุบัติเหตุ ครู-อาจารย์ อบต.คูบัว

ภายในต าบลคูบัว ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย ปูายเตือนทางการใช้รถจักรยาน  การปรับปรุงจุดเส่ียง ประชาชนที่สัญจร

ทางแยกเขตชุมชน ร่วมกับรถยนต์   แบบมีไฟกระพริบ อันตรายบนถนน มีความปลอดภัย

สะพาน  ทางโค้ง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ มากขึ้น

ชะลอความเร็วบนถนน ติดต้ังบริเวณ โรงเรียนและชุมชน
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกัน เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับ อาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ังต่อปี การปฏิบัติหน้าที่ ส านักงานปลัด

ฝุายพลเรือน (อปพร.)  อบต.คูบัว สมาชิก อปพร. อบต.คูบัว (อปพร.)  จ านวน   50  คน ที่มีการจัดฝึกอบรม ของ อปพร. อบต.คูบัว
หลักสูตรจัดต้ังใหม่  ทบทวน และ ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ปูองกัน และรับเพิ่ม อปพร. มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ และบรรเทาสาธารณภัย มากยิ่งขึ้น
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

5 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อเฝูาระวังและปูองกัน เทศกาลปีใหม่ และวันสงกรานต์ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังต่อปีที่ ประชาชนเดินทาง ส านักงานปลัด
บนท้องถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  7 วันอันตราย  จ านวน  2 คร้ัง มีการสนับสนุน สัญจรในช่วงเทศกาล อบต.คูบัว
ในเขตต าบลคูบัว ในช่วงเทศกาล การปูองกันและลด อย่างปลอดภัย

อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล

6 โครงการอบรมให้ความรู้ในการปูองกันภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ประชาชนในเขตต าบลคูบัว 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังต่อปี ผู้ผ่านการอบรม ส านักงานปลัด
ปูองกันชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน ความสามารถด้านการ เปูาหมายอบรมประมาณ  50  คน ที่มีการจัดฝึกอบรม เปูนผู้ที่มีความรู้ อบต.คูบัว

ปูองกันภัยและระงับภัยต่างๆ จัดอบรมปีละ  1  คร้ัง ความสามารถ
และมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษา

และเตรียมพร้อมใน
การปูองกันภัยต่างๆ
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา เพื่อน ากลุ่มเปูาหมายในพื้นที่ ด าเนินการปีละ  1  คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคนที่ได้รับ ผู้ติดยา ผู้เสพ ส านักงานปลัด

ยาเสพติด เช่น อบรมส่งเสริมการบ าบัด ต าบลคูบัวเข้ารับการบ าบัด กลุ่มเปูาหมาย ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การบ าบัดฟื้นฟู ได้รับการบ าบัดรักษา อบต.คูบัว

ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมอาชีพ ฟื้นฟู ด้วยกระบวนการจัดค่าย เข้ารับการอบรมอย่างสมัครใจหรือ ส่งเสริมอาชีพ อย่างมีคุณภาพ

ให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัด ปรับเปลียนพฤติกรรม กึ่งสมัครใจ  ผ่านการบ าบัดและ ตามนโยบาย มาตรฐาน

ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ของรัฐบาล

8 โครงการณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหา เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของยาเสพติด ปัญหายาเสพติด ส านักงานปลัด

ยาเสพติด ยาเสพติด อย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง ลงน้อยลง ลงลงและหมดไป อบต.คูบัว

9 โครงการติดต้ังสัญญาณเตือน เพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ สัญญาณเตือนไฟกระพริบ 130,000 130,000 130,000 130,000 อัตราการลดลง ประชาชนที่ใช้ ส านักงานปลัด

ไฟกระพริบ  หมู่ที่ ๙,1๑,1๔,๑๕ ที่อาจจะเกิดขึ้น จ านวน  ๔  จุด ของการเกิดอุบัติเหตุ เส้นทางสัญจรไป-มา อบต.คูบัว

มีความปลอดภัย

มากขึ้น

10 โครงการติดต้ังชุดท่อหัวฉีดน้ าดับเพลิง เพื่อเตรียมพร้อมการปูองกัน ติดต้ังชุดท่อหัวฉีดดับเพลิงใน 80,000 จ านวนชุดท่อหัวฉีด เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ส านักงานปลัด
ในบริเวณหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เหตุเพลิงไหม้ในชุมชน บริเวณชุมชน หมู่ที่ 3   ที่ได้ติดต้ังประจ า ชุมชนสามารถ อบต.คูบัว

ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในคุ้มบ้าน จ านวน  4 จุด หมู่บ้าน ช่วยกันดับไฟ
ซ่ึงบ้านหนาแน่นติดกัน เบื้องต้นได้ทันที
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการช่วยเหลือบรรเทาความ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความ ช่วยเหลือเคร่ืองอุปโภคบริโภค 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ังต่อปี ประชาชนได้รับความ ส านักงานปลัด

เดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติ เดือดร้อนประชาชนที่ได้รับ วัสดุก่อสร้าง ที่ให้การช่วยเหลือ ช่วยเหลือเบื้องต้น อบต.คูบัว

และสาธารณภัย ผลกระทบจากภัยพิบัติและ ซ่อมแซมส่ิงสาธารณะประโยชน์ ประชาชนที่ประสบภัย จากเหตุภัยพิบัติ/

(งบกลาง) สาธารณภัย (เตรียมการล่วงหน้าในการ พิบัติและสาธารณภัย สาธารณภัยได้ทัน

ให้ความช่วยเหลือประชาชน) ท่วงที
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.5  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาสินค้าทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ อบรมเกษตรกรปลูกข้าว 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิต ส านักงานปลัด

ประเภทข้าว ด้านการปลูกข้าวโดยการใช้ โดยการใช้เกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าวโดยวิธี เพิ่มมูลค่ารายได้ อบต.คูบัว

เกษตรอินทรีย์ ด าเนินการปีละ  1  คร้ัง การเกษตรอินทรีย์

2 โครงการส่งเสริมการเกษตรพอเพียง เพื่อส่งเสริมระบบผลิต เกษตรกร ต าบลคูบัว 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนเกษตรกรและ สามารถพัฒนาระบบ ส านักงานปลัดฯ

การปรับรุงพันธุ์พืช และการปศุสัตว์ ที่พึ่งพาตนเองในครัวเรือน เข้าร่วมโครงการ  100  คน จ านวนพื้นที่มีการ การผลิตไปสู่แนวทาง ศูนย์บริการ

การปลูกไม้ผล เกษตรผสมผสาน และถ่ายทอด

ชนิดที่เหมาะสม ท าให้เกษตรกร เทคโนโลยกีารเกษตร

มีรายได้เพิม่ขึ้น (ศบกต.คูบัว)

3 โครงการก าจัดหนูนาท าลายพืชผล เพื่อเพิ่มผลผลิตเกษตร เกษตรกร ต าบลคูบัว 40,000 40,000 จ านวนหนูนาลดลง เพิ่มผลผลิตทาง ส านักงานปลัดฯ

ทางการเกษตร ลดจ านวนหนูนา เข้าร่วมโครงการ  100  คน การเกษตร ศูนย์บริการ

และถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร

(ศบกต.คูบัว)

หน้าที่  140

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.6  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ เพื่อให้ประชาชนทราบถึง ฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนโครงการ มีการพัฒนา ส านักงานปลัด
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มต่างๆ และ การใช้พลังงานทดแทนและ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  15 กิจกรรมในการ พลังงานทดแทน อบต.คูบัว
นักเรียนในต าบล เพือ่ส่งเสริมการพัฒนา การประหยัดพลังงาน ฝึกอบรม และการประหยัด

พลังงานทดแทนและการประหยัด พลังงาน

พลังงงาน

5 โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ จัดต้ังกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ 30,000 30,000 30,000 30,000 มีจ านวนกลุ่ม เกิดกลุ่มเกษตรกร ส านักงานปลัด

ลดการใช้สารเคมี ทางการเกษตร ความเข้าใจในการผลิตและ ด าเนินการปีละ  1  กลุ่ม เกษตรอินทรีย์หรือ ที่เข้มแข็ง อบต.คูบัว

การใช้สารอินทรีย์อย่างมี เกษตรอินทรีย์หรือเกษตรลดใช้ เกษตรลดใช้ สามารถพึ่งพาตนเอง
ประสิทธิภาพในการลดต้นทุน สารเคมีในต าบล สารเคมีในต าบล ได้ในการพัฒานา

เพิ่มขึ้น เกษตรแบบยั่งยืน

หน้าที ่ 141

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวติและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม
2.6  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ นักเรียนในโรงเรียนประถม 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 จ านวนนักเรียน เด็กนักเรียน กองการศึกษา

ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัด อาหารเสริม (นม) ในช่วงวัย สังกัด สพฐ.  ที่มีสุขภาพ มีพัฒนาการทาง อบต.คูบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ ที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กมี จ านวน  4  โรงเรียน แข็งแรงเติบโต ร่างกายที่แข็งแรง
อบต.คูบัว และส าหรับเด็กนักเรียน พัฒนาการทางร่างกายที่ นักเรียนจ านวน  500 คน ตามวัยเพิ่มขึ้น สมบูรณ์เจริญเติบโต
ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ สมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโต ตามวัย
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตต าบลคูบัว ตามวัย

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอก เพือ่เสริมสร้างพัฒนาการในการ เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน กองการศึกษา

โรงเรียนส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน เรียนรู้แก่เด็กก่อนวัยเรียน เด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว มีพัฒนาการที่ดี ได้รับการเรียนรู้ อบต.คูบัว

จ านวน 100  คน ตามมาตรฐาน และประสบการณ์

เพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก

ห้องเรียน
3 โครงการโครงการจัดซ้ือส่ือการเรียน เพื่อจัดซ้ือส่ือการเรียนการ ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนมีส่ือการ เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา

การสอนเสริมพัฒนาการเด็ก สอนของ ศพด.อบต.คูบัว การศึกษาตามความ เรียนการสอน พัฒนาการที่ดีขึ้น อบต.คูบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ส่งเสริมพัฒนาการ ต้องการของครูผู้ดูแลเด็ก ที่ครบถ้วน

ของผู้เรียน

หน้าที่  142

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา

3.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการพัฒนาด้านอาคาร สถานที่ เพื่อปรับปรุงตามแนวทาง พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและ 50,000 50,000 50,000 50,000 ทุกศูนย์มีการตกแต่ง เด็กปฐมวัยได้รับแต่ กองการศึกษา

และส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัด พัฒนาส่งเสริมการสร้าง ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุงบรรยากาศ ส่ิงที่ดีเหมาะสมกับวัย อบต.คูบัว

ประสบการณ์ให้แก่เด็กเล็ก บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ตามก าหนดแผนพัฒนาการศึกษา ให้สดใสอยู่เสมอ มีบรรยากาศในการ

ทั้งภายในและภายนอก จ านวน  3  ศูนย์ และอาจเพิ่มเติม เรียนรู้ที่ดี น่าดู น่าอยู่ 

ห้องเรียน ทุกศูนย์ ในส่วนที่ยังขาดอยู่ น่าเรียน
ให้มากขึ้น

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาเคร่ือข่าย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนคร้ังต่อปี เด็กมีพัฒนาการและ กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเยี่ยมบ้าน เด็กปฐมวัย ส าหรับเด็กปฐมวัย  ครู ที่มีการด าเนินการ ทักษะในด้านต่างๆ อบต.คูบัว
เด็กเล็ก เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมี ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ปกครอง อย่างเหมาะสม

ส่วนร่วม ทั้ง อบต. ผู้ปกครอง คณะกรรมการ ศพด. ผู้ปกครองมีความรู้
คณะกรรมการ ศพด. และ บุคลากรทางการศึกษา ความเข้าใจในการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เล้ียงดูบุตรหลาน

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสุขนิสัย เด็กเล็กศูนย์พัฒนา ทั้ง 3 ศูนย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนคร้ังต่อปี สามารถป้องกันโรค กองการศึกษา
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. อันดีให้การด าเนินงานพัฒนา มีพัฒนาการที่สมวัย  อัตราการ ที่มีการด าเนินการ ทั่วไปให้แก่เด็ก อบต.คูบัว

ด้านสุขอนามัยต่างๆ เกิดโรคระบาดในเด็ก ลดน้อยลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่  143
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา

3.1  แผนงานการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ เด็กเล็ก และผู้ปกครอง 15,000 15,000 15,000 15,000 นักเรียนศูนย์ ได้พัฒนาคุณธรรม กองการศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณค่าของการรักษาไว้ซ่ึง ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก จริยธรรม ซ่ึงเป็น อบต.คูบัว

สถาบัน ชาติ ศาสนา  ในสังกัด อบต.คูบัว ร้อยละ 100 ได้ท า ฐานรากในการปลูกฝัง

พระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซ่ึง จ านวน  100 คน กิจกรรมวันส าคัญ ค่านิยมที่ดีในสังคม

ประเพณี และภูมิปัญญาไทยไว้ ต่างๆ เพื่อให้ประเทศชาติ

มีความเจริญสืบไป

8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ จัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เรียนมีทักษะ ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ กองการศึกษา

เพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษ ในการส่ือสารในการเรียน ภาษาอังกฤษดีขึ้น เวลาในการพัฒนาทักษะ อบต.คูบัว

ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อการส่ือสารเตรียมการ การสอน ,วิทยากรจัด การใช้ภาษาอังกฤษ

สู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมพัฒนาทักษะ เพื่อการส่ือสาร

ให้แก่เด็ก เยาวชนและ ได้อย่างคล่องแคล่ว

ประชาชน ต าบลคูบัว

หน้าที่  144
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา

3.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ด าเนินการปีละ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กๆ เด็กๆ มีขวัญก าลังใจ กองการศึกษา

ตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ และ เด็ก ๆ ในต าบลคูบัว ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ดี และมีความสุข อบต.คูบัว

และได้ร่วมกิจกรรมเพื่อ จ านวน  600 คน มีความกล้าแสดงออก

เสริมสร้างทักษะความสามารถ และความสามารถ

เพื่มขึ้น

10 โครงการค่ายพุทธบุตร เพื่อปลูกฝังจิตใจให้เด็กและ ด าเนินการปีละ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็ก และ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

เยาวชนมีความประพฤติที่ดีงาม เด็กและเยาวชน เยาวชนที่มี มีความประพฤติที่ดี อบต.คูบัว

มีศีลธรรมในจิตใจ ในต าบลคูบัว สุขภาพที่ดีขึ้น มีศีลธรรมในจิตใจ

จ านวน  200 คน

11 โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้เป็น เด็ก และเยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็ก และ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ให้แก่เด็กและเยาวชน ต าบลคูบัว ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในต าบลคูบัว เยาวชนที่มี มีความประพฤติที่ดี อบต.คูบัว

จ านวน  200 คน คุณธรรมและ มีคุณธรรม

จริยธรรม และจริยธรรม

เพิ่มขึ้น

หน้าที่  145

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดั  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวติและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  และกีฬา
3.1  แผนงานการศึกษา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบวชศิลจาริณี ถวายเป็น เพื่อบ าเพ็ญศีล ประชาชนในต าบลคูบัว 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมีศีลธรรม กองการศึกษา

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ ถวายเป็นพระราชกุศล จ านวน  100  คน ที่ร่วมแสดงออก และได้แสดงความ อบต.คูบัว
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และฝึกจิตสมาธิ ถึงความจงรักภักดี จงรักภักดีต่อสถาบัน
และสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ พระมหากษัตริย์

2 โครงการประเพณีแห่เทียน เพือ่สืบทอดประเพณี วนัส าคัญ เด็กนักเรียน เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้สืบทอด สืบทอดประเพณี กองการศึกษา
เข้าพรรษา ต าบลคูบัว ทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป และประชาชน ในต าบลคูบัว  ประเพณีวันส าคัญ แห่เทียนเข้าพรรษา อบต.คูบัว

จ านวน  200  คน ทางศาสนาเพิ่มขึ้น ให้คงอยู่สืบไป
3 โครงการประกวดทอผ้า เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กนักเรียน ประชาชน 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้สืบทอด สืบทอดภูมิปัญญา กองการศึกษา

พื้นเมือง (ผ้าซ่ินตีนจก) ไท-ยวน การทอผ้าพื้นเมือง ที่มีความสนใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่นให้คงอยู่ อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว (ผ้าซ่ินตีนจก) ให้คงอยู่สืบไป จ านวน 100 คน เพิ่มขึ้น สืบไป

4 โครงการประเพณี เพื่อสืบสานประเพณีไทย ประชาชนต าบลคูบัว 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนประชาชน สืบสานประเพณีไทย กองการศึกษา
ลอยกระทง ต าบลคูบัว ให้คงอยู่สืบไป และประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมงาน ให้คงอยู่สืบไป อบต.คูบัว

เข้าร่วมงานประเพณี เพิ่มขึ้น
จ านวน 300  คน

5 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง ประชาชนต าบลคูบัว และ 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนประชาชน สืบสานประเพณีไทย กองการศึกษา
เชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น วัฒนธรรมของต าบลคูบัวให้ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม มีส่วนร่วมวัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบไป อบต.คูบัว

เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย งานประเพณี จ านวน  300  คน ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

หน้าที ่ 146
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา

3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนนัทนาการ



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการสนับสนุนการจัดงาน เพือ่สืบสานวฒันธรรม ไท-ยวน สนับสนุนการจัดงานสืบสาน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้สืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ของต าบลคูบัวให้คงอยู่สืบไป วัฒนธรรม ไท-ยวน วัฒนธรรมไทย  ไท-ยวน คงอยู่สืบไป อบต.คูบัว
ไท-ยวน ต าบลคูบัว ท้องถิ่น ต าบลคูบัว เพิ่มขึ้น

จ านวน 1 คร้ัง ต่อปี
7 โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนระดับ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน โรงเรียนระดับประถม 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็ก และ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ประถม ห่างไกลต้านยาเสพติด มีน้ าใจนักกีฬา รู้รักสามัคคี ในเขต ต าบลคูบัว เยาวชน หันมา มีน้ าใจนักกีฬา อบต.คูบัว
 "คูบัวเกมส์" และมีสุขภาพที่แข็งแรง จ านวน  4  แห่ง สนใจเล่นกีฬา รู้รักสามัคคี และ

ห่างไกลยาเสพติด เพิ่มขึ้น มีสุขภาพที่แข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด

8 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ หมู่บ้านในเขตต าบลคูบัว 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนเยาวชน เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

ต้านภัยยาเสพติด ต าบลคูบัว ประชาชนได้ออกก าลังกาย จ านวน  15  หมู่บ้าน และประชาชน มีสุขภาพที่แข็งแรง อบต.คูบัว

มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกล หันมาสนใจเล่น ห่างไกลยาเสพติด

ยาเสพติด เพิ่มขึ้น

9 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม เพือ่ให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย ประชาชนผู้มีความสนใจ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนนักกีฬา ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เข้าร่วมการแข่งขัน ของต าบลคูบัว ร่างกายที่แข็งแรง อบต.คูบัว

จ านวน   15   คน เพิ่มขึ้น
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ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา

3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนนัทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการอบรมให้ความรู้แนวทาง เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กนักเรียน จ านวน ๕๐ คน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังต่อปี เกิดความตระหนักและ กองการศึกษา

การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ให้แก่เด็กนักเรียน และ ชุมชนจ านวน 5๐ คน ที่มีการจัดฝึกอบรม เห็นความส าคัญในการ อบต.คูบัว
ท้องถิ่นในชุมชน ประชาชนในต าบล อนุรักษ์วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จากรุ่นสู่รุ่น

11 โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ จัดต้ังแหล่งเรียนรู้ทาง จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 50,000 50,000 50,000 50,000 มีฐานแหล่งเรียนรู้ มีศูนย์การเรียนรู้ กองการศึกษา
ภูมิปัญญาประจ าท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับบุคคลทั่วไป ภายในต าบล ภูมิปัญญาประจ า อบต.คูบัว
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเผยแพร่เรียนรู้ จ านวน  1  แห่ง อย่างน้อย 1 ฐาน ท้องถิ่นอย่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว และเชื่อมโยงด้านบริการ เป็นทางการ

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

12 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา มีอุปกรณ์กีฬาชุดใหม่ และ จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 50,000 50,000 50,000 50,000 มีจ านวนอุปกรณ์ ประชาชนมี กองการศึกษา
ให้กับหมู่บ้านภายในต าบล เพื่อทดแทนอุปกรณ์กีฬาชุดเดิม จ านวน  15  หมู่บ้าน กีฬาที่หมู่บ้าน สุขภาพแข็งแรง อบต.คูบัว

ที่เส่ือมสภาพ ต้องการ

หน้าที่  148
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา

3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้บั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซ้ือถังขยะพลาสติก เพื่อให้ประชาชนได้มีภาชนะ ถังขยะพสาสติกทรงกลม ไม่มีฝาปิด 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนถังขยะ สามารถรองรับขยะ ส านักงานปลัด

สาธารณะในบริเวณชุมชนหมู่บ้าน ไว้ส าหรับรองรับขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 200 ลิตร จ านวน มีเพิ่มขึ้น เนื่องจากการทิ้งขยะ อบต.คูบัว
และสวนสาธารณะ  50 ใบ ไม่เป็นที่เป็นทาง

2 โครงการ อปท. และโรงเรียนในเขต เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของจ านวน เกิดความตระหนัก ส านักงานปลัด
อบต. รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก การใช้ภาชนะที่เป็นพลาสติก นักเรียน เยาวชน และผู้น าชุมชน ผู้เข้ารับการอบรม งดการใช้ภาชนะจาก อบต.คูบัว
และปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และโฟมให้ลดน้อยลง ในเขต อบต. มีความเข้าใจ โฟมใส่อาหาร

3 โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะ เพื่อรักษาความสะอาด จ้างเหมาบริษัทเอกชนในการก าจัด 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของความ มีพื้นที่รองรับขยะ ส านักงานปลัด
มูลฝอย ภายในต าบลเนื่องจากภายใน ขยะมูลฝอยต่างๆบนที่ดินของผู้รับจ้าง ส าเร็จในการ เพียงพอตลอดระยะ อบต.คูบัว

ต าบลไม่มีพื้นที่ที่สามารถเป็น ที่มีการก าจัดขยะอย่างถูกต้อง ก าจัดขยะมูลฝอย เวลาสัญญา
ที่ก าจัดขยะมูลฝอยได้ ตามหลักสุขาภิบาล ได้ตามแผนงาน

4 โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการจัดการ เพื่อให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบ รณรงค์แนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับ 30,000 30,000 30,000 30,000 เกิดหมู่บ้านต้นแบบ ด าเนินการให้ส าเร็จ ส านักงานปลัด

ขยะมูลฝอยลดปริมาณขยะล้นถังชยะ ในต าบล การจัดการขยะมูลฝอยในระดับชุมชน การจัดการขยะ เป็นตัวอย่างจึงขยายไป อบต.คูบัว
ปีละ 1 หมู่บ้าน หมู่บ้านอื่นต่อ

5 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ปลูกจิตส านึก จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของขยะลดลง ปัญหาขยะในชุมชน ส านักงานปลัด

ก าจัดขยะมูลฝอย รักษาความสะอาด การก าจัดขยะมูลฝอย ความเป็น ลดข้อร้องเรียนในชุมชน ลดลง อบต.คูบัว
ของบ้านเมือง  ในที่สาธารณะชุมชน ระเบียบเรียบร้อยภายในในต าบล
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ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้บั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนหมู่บ้าน ส่ิงแวดล้อมภายใน ส านักงานปลัด

เขตต าบลคูบัวให้สวยงามน่าอยู่ ต าบลคูบัวให้สวยงาม ต าบลคูบัว   จ านวน  15  หมู่บ้าน ที่ได้รับการ ต าบลคูบัวสะอาด อบต.คูบัว

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวยงามน่าอยู่

ให้สวยงามขึ้น

2 โครงการจัดวันประชารัฐร่วมใจรักษ์ เพื่อปลูกฝังให้ประชาชน ประชาชน เด็กนักเรียน และเยาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง ประชาชน ส านักงานปลัด

พิทักษ์ส่ิงแวดล้อม และรณรงค์ลดภาวะ มีจิตส านึกในการช่วยกันรักษา ในต าบลคูบัว และเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ได้จัดท า ได้ตระหนักถึงปัญหา อบต.คูบัว

โลกร้อนด้วยการขับขี่รถจักรยาน ส่ิงแวดล้อมภายในต าบลคูบัว ในสังกัด ส่วนราชการ ในเขต อบต. กิจกรรม และช่วยกันสร้าง

และลดมลพิษทางอากาศ ได้เข้าร่วมกิจกรรม  สมดุล ส่ิงแวดล้อม

จ านวน  200  คน ในท้องถิ่น

หน้าที่  150

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้บั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

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

ให้การระบายน้ าได้สะดวก พัฒนาให้หมู่บ้านเสนอขอ ที่ได้รับการ และมีการใช้

สอดคล้องกับความต้องการ ขุดลอกเพิ่มขึ้น ประโยชน์มากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

2 โครงการก าจัดผักตบชวา เพื่อก าจัดวัชพืชในคลองและ ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ า 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคลอง แหล่งน้ าธรรมชาติ ส านักงานปลัด

และวัชพืชน้ าในคลองสาธารณะ ให้การระบายน้ าได้สะดวก ในคลองสาธารณะต าบลคูบัว ที่ด าเนินการ ได้รับการดูแลรักษา อบต.คูบัว

ภายในต าบลคูบัว  เพื่อป้องกันการเกิดน้ าท่วม โดยใช้เคร่ืองจักร ต่อเนื่องทุกปี และมีการใช้

และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอด ประโยชน์มากขึ้น

แนวคลอง

3 โครงการก าจัดวัชพิชตามถนน เพื่อก าจัดวัชพืชตามถนน จัดหาวัสดุการเกษตร ได้แก่ สารเคมี 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนทางถนน ไม่มีหญ้าปกคลุม ส านักงานปลัด

สองข้างทาง ในต าบลคูบัว สองข้างทาง เพื่อภูมิทัศน์ ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ที่คลองสาธารณะ ไม่มีการแพร่หญ้ารก  อบต.คูบัว

ตลอดแนวถนนและคันคลอง ปุ๋ย อุปกรณ์ในการเกษตร ดูแลต่อเนื่องทุกปี ต าบลคูบัว สะอาด

หน้าที่  151
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั  ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4.3  แผนงานการเกษตร



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้บั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง/ติดต้ังชุดกระจายเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ด าเนินการ จ านวน  4 หมู่บ้าน 300,000 300,000 200,000 200,000 จ านวนเสียงตามสาย ประชาชนได้รับฟัง ส านักงานปลัด
เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว ข่าวสารให้ประชาชนได้ หมู่ที่ 1 ขยายเขตหอกระจายข่าว หอกระจายข่าว ข้อมูลข่าวสาร อบต.คูบัว
ประจ าหมู่บ้าน รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง  4 จุด (ชุมชนกฤษณะราช-บ้านสวน- ที่ได้รับการติดต้ัง ได้อย่างทั่วถึง

เมืองราช-บ้านตากแดด) และซ่อมบ ารุง

หมู่ที่ 8 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน

หมู่ที่  13  ติดต้ังชุดประจายเสียง
ภายในหมู่บ้าน

หมู่ที่  15  ติดต้ังชุดประจายเสียง
ภายในหมู่บ้าน   (ท าใน ปี 2564)
พิกดั N 13.461956  E 99.814182

หน้าที ่ 152
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  ที ่1  เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและความสามารถในการแขง่ขนั  , ที ่2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเทีย่ว , ที ่3 ส่งเสริมคุณภาพชีวติและชุมชนเขม้แขง็ , ที ่5 การพฒันาเพือ่เสริมสร้างความมัน่คง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุพาณิชยกรรม และการทอ่งเที่ยว

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร

5.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้บั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณเสียง ประชาชนได้รับรู้ข้อมลู ติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนจุดที่ติดต้ัง เพื่อให้ประชาชน ส านักงานปลัด

เสียงไร้สายอตัโนมติั  (ลูกย่อย) ข่าวสารของทางราชการ เสียงไร้สารอตัโนมติั เพิ่มกระจายเสียง ได้รับข้อมูลข่าวสารของ อบต.คูบัว

ภายในต าบลคูบวั อย่างทั่วถึงทกุหมู่บา้น (ลูกย่อย)  เพิ่มภายในต าบล ได้กว้างมากขึ้น ทางราชการอย่างทั่วถึง

3 โครงการซ่อมบ ารุงเคร่ืองรับสัญญาณ เพื่อซ่อมของเดิมที่ ดูแลเคร่ืองรับสัญญาณเสียงไร้สาย 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนจุดที่ซ่อม เพื่อให้ประชาชน ส านักงานปลัด

เสียงไร้สาย ภายในต าบลคูบัว เส่ือมสภาพและติดต้ัง พร้อมอุปกรณ์ที่ท าการติดต้ัง บ ารุงให้สามารถ ได้รับข้อมูลข่าวสารของ อบต.คูบัว

ครอบคลุมให้ประชาชนได้ ทดแทนของเดิมที่เส่ือมสภาพ กระจายเสียง ทางราชการอย่างทั่วถึง

รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทาง ให้ใช้งานได้ปกติ ได้ตามปกติ

ราชการอยา่งทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่ววม ทุกหมู่บ้านมีแผนพัฒนา ส านักงานปลัด
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน  15  หมู่บ้าน ประชุมตามความ ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ อบต.คูบัว

ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ เหมาะสมของ และ อบต.ได้น า
จัดท าแผนพัฒนาชุมชน/และ สภาพพื้นที่แต่ละ มาบูรณาการจัดท า
เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่บ้าน แต่ต้อง และประสานแผนพัฒนา
ของ อบต.คูบัว สามารถ ไม่น้อยกว่า  20 ได้เป็นไปตาม
บูรณาการแก้ไขปัญหาได้ตรง ของครัวเรือน ความต้องการของ

ตามความต้องการของประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชน

หน้าที่  153

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  ที ่1  เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและความสามารถในการแขง่ขนั  , ที ่2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเทีย่ว , ที ่3 ส่งเสริมคุณภาพชีวติและชุมชนเขม้แขง็  , ที ่5 การพฒันาเพือ่เสริมสร้างความมัน่คง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุพาณิชยกรรม และการทอ่งเที่ยว

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร

5.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส ารวจความพึงพอใจ เพื่อให้องค์กร/สถาบันศึกษา ด าเนินการประเมิน 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชน ได้ผลจากการส ารวจ ส านักงานปลัด

ของประชาชนในการด าเนินงาน ที่เป็นกลางด าเนินการส ารวจ ปีละ  1  คร้ัง ที่พึงพอใจใน มาปรับปรุงแก้ไข อบต.คูบัว
และการให้บริการของ อบต.คูบัว ประเมินความพึงพอใจของ การด าเนินงาน การด าเนินงาน

ผู้ใช้บริการในการใช้บริการ และการให้บริการ ของ อบต.คูบัว
จาก อบต.คูบัว น าข้อมูลไปใช้ ของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพ
ในการปรับปรุงการท างาน เพิ่มขึ้น มากยิ่งขึ้น

2 โครงการศึกษาประสิทธิผลของ เพือ่ให้องค์กร/สถาบันศึกษา ด าเนินการศึกษาวิจัยด้วยวิธี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังต่อปี ได้ผลจากการศึกษา ส านักงานปลัด

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ไปปฏิบัติ ที่เป็นกลางด าเนินการศึกษาวจิยั เชิงคุณภาพ และความคุ้มค่า ที่มีการติดตาม รายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อบต.คูบัว
กรณี การติดตามและประเมินผล ข้อมูลเชิงประจกัษ์ถึงประสิทธผิล ปีละ  1  คร้ัง ประเมินผล และประชาชนได้ทราบ

แผนพัฒนา ในปีที่ผ่านมา ของแผนพัฒนา อบต.คูบัว แผนพัฒนา อบต.

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อการจัดการ/สนับสนุน การเลือกต้ังทั่วไป 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีความรู้ กกต.จ.ราชบุรี
ประชาธิปไตยในการเลือกต้ัง การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความ หรือการเลือกต้ังของท้องถิ่น ที่มีการด าเนินการ เกี่ยวกับการเลือกต้ัง ส านักงานปลัด

เรียบร้อย กระบวนการรณรงค์เสริมสร้าง จัดการ/สนับสนุน ส่งผลให้การเลือกต้ัง อบต.คูบัว
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกต้ัง การเลือกต้ัง ทุกระดับเป็นไปด้วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเมือง ความเรียบร้อย
การเป็นพลเมืองประชาธิปไตย

หน้าที่  154

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  ที ่1  เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและความสามารถในการแขง่ขนั  , ที ่2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเทีย่ว , ที ่3 ส่งเสริมคุณภาพชีวติและชุมชนเขม้แขง็  , ที ่5 การพฒันาเพือ่เสริมสร้างความมัน่คง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุพาณิชยกรรม และการทอ่งเที่ยว

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการเลือกต้ัง หรือ เพื่อสรรหาผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการเลือกต้ัง 700,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของการ ได้ผู้บริหารท้องถิ่น ส านักงานปลัด

เลือกต้ังซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อสรรหาผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการเลือกต้ัง และสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.คูบัว
และสมาชิกสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ในแต่ละปี ตาม พรบ.การเลือกต้ัง

ท าหน้าที่แทน
ประชาชนที่มีความรู้
ความสามารถพัฒนา

ในด้านต่างๆ

5 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดท าแผนที่ภาษี 200,000 200,000 200,000 200,000 อัตราค่าภาษี การจัดเก็บภาษี กองคลัง

ในการจัดเก็บภาษี จ านวน 1 คร้ัง ต่อปี ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพ อบต.คูบัว

มากยิ่งขึ้น

6 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เพือ่ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชน ด าเนินการจ านวน  1 คร้ังต่อปี 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนส่ือ ประชาชนได้รับรู้ ส านักงานปลัด

ป้ายไวนิล/วารสาร/แผ่นพับ เพื่อ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลงาน ประชาชนสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร อบต.คูบัว

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี ของ อบต. ที่ได้ด าเนินการใน ที่ อบต.จัดท าขึ้น ของ อบต.เพิ่มขึ้น

ของ อบต.คูบัว รอบปีที่ผ่านมา

หน้าที่  155

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  ที ่1  เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและความสามารถในการแขง่ขนั  , ที ่2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเทีย่ว , ที ่3 ส่งเสริมคุณภาพชีวติและชุมชนเขม้แขง็  , ที ่5 การพฒันาเพือ่เสริมสร้างความมัน่คง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุพาณิชยกรรม และการทอ่งเที่ยว

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซด์ และ เพื่อให้การท างานสร้างและ พัฒนาเว็บไซด์และเทคโนโลยี 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนคร้ังที่ได้ การท างานของ อบต. ส านักงานปลัด

เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบเว็บโซด์ทันสมัย สารสนเทศ อบต.คูบัว พัฒนาระบบเว็บไซด์ มีประสิทธิภาพ อบต.คูบัว
ให้การบริการประชาชน จ านวน  1  คร้ังต่อปี และเทคโนโลยี และสะดวกรวดเร็ว
ได้สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรม    เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ สนับสนุนการจัดกิจกรรม 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ังต่อปีที่ ประชาชน ส านักงานปลัด
งานพิธี และงานรัฐพิธี เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในท้องถิ่น งานพิธี และงานรัฐพิธี ที่รัฐบาล ได้ด าเนินกิจกรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ อบต.คูบัว

ได้แสดงออกและเห็นความ หรือ จังหวัด หรือหน่วยงาน เห็นความส าคัญ
ส าคัญกิจกรรมวันส าคัญ อื่นๆ ก าหนดขึ้น  ของวันส าคัญต่างๆ
ของทางราชการ  ได้จัดและ ตามประกาศวันส าคัญที่รัฐบาล และเข้าร่วมกิจกรรม
ด าเนินงานพิธีต่างๆ ทั้งทาง หรือหน่วยงานของรัฐได้ประกาศ วันส าคัญ
ศาสนางานพิธี  และรัฐพิธี ปฏิบัติ ตามประกาศ
และพิธีของส่วนราชการ ของทางราชการ
เพื่อเห็นความส าคัญของการ ทุกคร้ัง
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ตามประกาศของทางราชการ

หน้าที่  156

วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  ที ่1  เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและความสามารถในการแขง่ขนั  , ที ่2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเทีย่ว , ที ่3 ส่งเสริมคุณภาพชีวติและชุมชนเขม้แขง็  , ที ่5 การพฒันาเพือ่เสริมสร้างความมัน่คง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุพาณิชยกรรม และการทอ่งเที่ยว

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้บั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ด าเนินการจัดกิจกรรม อบรม 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนกจิกรรม บคุลากรมคีวามรู้ ส านกังานปลัด
พนักงานส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้าง ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างที่มีหน้าที่ ถ่ายทอดวิชาการและประสบการณ์ ที่ได้จัดอบรม ความเข้าใจ ส่งผล กองคลัง
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ รับผิดชอบ และส่วนอื่นๆ ตรง อย่างน้อยปีละ  1  เร่ือง  เช่น ต่อการปฏิบัติงานได้ อบต.คูบัว
ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความ เร่ือง  การปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย อย่างมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับเร่ืองงานในหน้าที่  ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติ เร่ือง  วิธีการงบประมาณ การจัดซ้ือ และประสิทธิผล

ที่ถูกต้องและสามารถน า จัดจ้างและการเบิก–จ่ายเงิน
ไปปฏิบัติได้จริง งบประมาณของ อปท.  ระบบ E-LAAS

เร่ือง  มาตรฐานการบริการ
สาธารณะกฎหมายที่ได้ด าเนินการ
แก้ไข หรือจัดให้มีตามแผนกระจาย
อ านาจ ให้แก่ อปท. ในด้านต่างๆ
เร่ือง  มาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี

เร่ือง  การปฏิบัติงานตามกฎมาย

ตาม พ.ร.บ. อ านาจหน้าที่ของ อปท.
เช่น  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ

หน้าที่  157

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุพาณิชยกรรม และการทอ่งเที่ยว

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและทีผ่่านมา

วตัถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  ที ่1  เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและความสามารถในการแขง่ขนั  , ที ่2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเทีย่ว , ที ่3 ส่งเสริมคุณภาพชีวติและชุมชนเขม้แขง็  , ที ่5 การพฒันาเพือ่เสริมสร้างความมัน่คง

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้บั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ ด าเนินการอย่างน้อย 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนกิจกรรม แก้ไขปัญหา ส านักงานปลัด

เกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาท้องถิ่น รู้ถึงสิทธิการคุ้มครอง ปีละ   1  เร่ือง ที่ได้จัดอบรม ของประชาชน อบต.คูบัว

การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง และช่วยเหลือทางกฎหมาย เช่น  เร่ือง   พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนไม่ถูกเอารัด เร่ือง  กฎหมายเลือกต้ัง ให้เกิดการเรียนรู้

เอาเปรียบจากผู้ที่มีความรู้ เร่ือง  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน สร้างความเข้าใจ

และต้องการอาศัยช่องทาง ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้าย การปฏิบัติราชการ

ทางกฎหมายเอาเปรียบ เร่ือง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ได้เป็นอย่างดี

ประชาชนและพัฒนารูปแบบ “มองกฎหมายแบบชาวบ้าน" 

ความสัมพันธ์ของการเมือง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

การปกครอบประชาชน กฎหมายอาญา กฎหมายคุ้มครอง

มีส่วนร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริโภค หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เร่ือง  กลไกการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตเพือ่สร้างราชการใสสะอาด

และวิธีเขียนค าร้อง

หน้าที ่ 158

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  ที ่1  เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและความสามารถในการแขง่ขนั  , ที ่2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเทีย่ว , ที ่3 ส่งเสริมคุณภาพชีวติและชุมชนเขม้แขง็  , ที ่5 การพฒันาเพือ่เสริมสร้างความมัน่คง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุพาณิชยกรรม และการทอ่งเที่ยว

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้บั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ คณะผู้บริหาร อบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ังต่อปี การบริหารจัดการ ส านักงานปลัด
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น สมรรถนะการปฏิบัติงาน สมาชิกสภา อบต. ที่มีการด าเนินโครงการ ของ อบต. เป็นไป อบต.คูบัว
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล ของ อบต.คูบัว ภายใต้หลัก พนักงานส่วนต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ธรรมาภิบาล ลูกจ้างประจ า ได้รับความไว้วางใจ
ของ อบต.คูบัว ให้มีคุณภาพสูง พนักงานจ้าง จากประชาชน
มีคุณธรรม จริยธรรม และ จ านวน  50  คน ซ่ึงช่วยให้การท างาน
มีความรับผิดชอบ ได้รับการฝึกอบรมสัมมนาและ มีความคล่องตัวและ

ศึกษาดูงาน อปท. ตัวอย่างที่ ง่ายมากขึ้น
เป็นต้นแบบ The Best Practice 
อันจะน าผลที่ได้จากการฝึก
อบรมสัมมนามาปรับใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน   
เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กร
GOOD GOVERNANCE
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  ที ่1  เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและความสามารถในการแขง่ขนั  , ที ่2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเทีย่ว , ที ่3 ส่งเสริมคุณภาพชีวติและชุมชนเขม้แขง็  , ที ่5 การพฒันาเพือ่เสริมสร้างความมัน่คง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุพาณิชยกรรม และการทอ่งเที่ยว

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้บั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการบริหารงานส านักงาน เพื่อบริหารจัดการส านักงาน จัดหาวัสดุในการเสริมสร้างศักยภาพ 500,000 500,000 500,000 500,000 จัดซ้ือทั้งองค์กร มีความพร้อมในการ ส านักงานปลัด

ทุกส่วนราชการให้มี การบริหารจัดการและการให้บริการ รายละเอียดตาม ท างานและการให้ กองคลัง
ประสิทธิภาพ จัดซ้ือให้ทั้งองค์กรมีลักษณะ บันทึกของ บริการประชาชน กองช่าง

เป็นวัสดุโดยสภาพไม่คงทน ส่วนราชการ กองการศึกษา
ถาวร หรือตามปกติมีอายุ แต่ละส่วน อบต.คูบัว
การใช้งานไม่ยืนยาว  เช่น
วัสดุส านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุพาหนะ และขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อล่ืน
วัสดุอื่นๆ  ฯลฯ

13 โครงการบ ารุงรักษา/ปรับปรุง เพื่อบ ารุงรักษาหรือปรับปรุง ด าเนินการบ ารุงรักษา และ 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนทรัพย์สิน การท างานและการ ส านักงานปลัด

ซ่อมแซมทรัพย์สิน ต่างๆ ซ่อมแซมให้ทรัพย์สินต่างๆ ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่มีการบ ารุงรักษา ให้บริการประชาชน กองคลัง
ของ อบต.คูบัว ให้อยูใ่นสภาพใช้งานได้อยูเ่สมอ ต่างๆ ของ อบต.คูบัว หรือซ่อมแซม มีประสิทธิภาพ กองช่าง

และประสิทธิผล กองการศึกษา
มากขึ้น อบต.คูบัว
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งบประมาณและทีผ่่านมา

วตัถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  ที ่1  เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและความสามารถในการแขง่ขนั  , ที ่2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเทีย่ว , ที ่3 ส่งเสริมคุณภาพชีวติและชุมชนเขม้แขง็  , ที ่5 การพฒันาเพือ่เสริมสร้างความมัน่คง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุพาณิชยกรรม และการทอ่งเที่ยว

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการพัฒนาด้านอาคาร สถานที่ เพื่อให้อาคารสถานที่มีความ มีการพัฒนาอาคารสถานที่ 300,000 จ านวนคร้ังต่อปี สภาพอาคาร กองช่าง

ปรับปรุงทาสี ที่ท าการ อบต.คูบัว มั่นคง  สะอาด  และปลอดภัย ปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง ตกแต่งทาสี ที่มีการด าเนินโครงการ สถานที่ และภูมิทัศน์ อบต.คูบัว

อยู่ในสภาพที่สดใส ปรับปรุงอาคารให้สวยงาม เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพ ดูแลรักษาความคงทนของอาคาร และสามรถรองรับ

บริการชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15 โครงการปรับปรุงทาสีร้ัว เขต อบต.คูบัว เพื่อให้เกิดความเหมาะสม มีการทาสีร้ัว เขตที่ท าการ อบต. 100,000 จ านวนคร้ังต่อปี เพื่อรูปลักษณ์ภายนอก กองช่าง

ภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อมก าแพงร้ัว รักษาความสวยงาม ที่มีการด าเนินโครงการ ที่ดีและเหมาะสม อบต.คูบัว

เพื่อความเหมาะสม ให้เป็น ดูแลรักษาความคงทน

ระเบียบสวยงาม
16 โครงการปรับปรุงทาสี โรงจอดรถ เพื่อป้องกันเกิดสนิมเหล็ก มีการทาสีโรงจอดรถ ในที่ท าการ อบต. 30,000 จ านวนคร้ังต่อปี เพื่อคงความคงทน ส านักงานปลัด

ที่ท าการ  อบต.คูบัว เกิดความเหมาะสม รักษาความสวยงาม ที่มีการด าเนินโครงการ และเหมาะสม อบต.คูบัว

เป็นระเบียบสวยงาม ดูแลรักษาความคงทน สวยงาม
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ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  ที ่1  เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและความสามารถในการแขง่ขนั  , ที ่2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเทีย่ว , ที ่3 ส่งเสริมคุณภาพชีวติและชุมชนเขม้แขง็  , ที ่5 การพฒันาเพือ่เสริมสร้างความมัน่คง

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุพาณิชยกรรม และการทอ่งเที่ยว

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดร้บั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการขยาย/ต่อเติม/ซ่อมแซม/ เพื่ออ านวยความสะดวก ด าเนินการขยายต่อเติม/ 100,000 จ านวนคร้ังที่ได้ พนักงาน และ ส านักงานปลัด

ตกแต่ง/ป้าย บอร์ด /กั้นผนังห้อง ประชาชนในการติดต่อราชการ ซ่อมแซม/ตกแต่ง/ป้ายบอร์ด/ ขยายต่อเติม ประชาชนผู้มารับ อบต.คูบัว

ภายในที่ท าการ อบต.คูบัว และให้ภายในส านักงาน กั้นผนังห้อง ภายใน ซ่อมแซม บริการเกิดความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยและ ที่ท าการ อบต.คูบัว ตกแต่ง ที่ท าการ สะดวกในการให้

เกิดประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น อบต. บริการและรับบริการ

18 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง เพื่อให้มีห้องประชุมที่เหมาะแก่ ด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 จ านวนคร้ังต่อปี สถานที่ห้องประชุม ส านักงานปลัด

หลังคาและฝ้าเพดาน ที่ช ารุด การจัดประชุมราชการ และ หลังคาและฝ้าเพดาน พร้อมทาสี ที่มีการปรับปรุง มีความสวยงาม อบต.คูบัว

ห้องประชุม อบต.คูบัว (อาคารหลังเก่า) การอบรมสัมมนาอ านวยความ ห้องประชุมส่วนกลาง อบต.คูบัว ห้องประชุม มีความเป็นระเบียบ

สะดวกให้แก่ผู้เข้าใช้ห้องประชุม (อาหารหลังเก่า) เรียบร้อย

ได้เป็นอย่างดี

19 โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้มีสถานที่เก็บเคร่ืองมือ ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ 200,000 มีห้องและระบบ วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ กองช่าง

เคร่ืองมือช่าง ภายในที่ท าการ อบต.คูบัว เคร่ืองใช้เป็นที่และเป็นระเบียบ ที่ใช้ในงานช่าง  จ านวน  1  หลัง คลังเก็บของ เป็นหมวดหมู่ อบต.คูบัว

เฉพาะงานช่าง ไม่เกิดการสูญหาย

ที่เป็นระเบียบ

หน้าที ่ 162

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุพาณิชยกรรม และการทอ่งเที่ยว

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  ที ่1  เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและความสามารถในการแขง่ขนั  , ที ่2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเทีย่ว , ที ่3 ส่งเสริมคุณภาพชีวติและชุมชนเขม้แขง็  , ที ่5 การพฒันาเพือ่เสริมสร้างความมัน่คง

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการสนับสนุนกลุ่มกองบุญ เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการ กลุ่มกองบุญสวัสดิการชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน กองทุนมีความ ส านักงานปลัด กองบุญสวสัดิการ

สวัสดิการชุมชน ของต าบลคูบัว ให้กับชุมชน โดยประชาชน ของต าบลคูบัว ที่ได้รับประโยชน์ เข้มแข็งและ อบต.คูบัว ชุมชนต าบลคูบัว

อปท. ร่วมยกระดับความ จ านวน 1 กองทุน จากกองทุน มีประสิทธิภาพ

เข้มแข็งของกองทุนได้พัฒนา ในการด าเนินงาน

การสร้างหลักประกันความ ที่ยั่งยืน

มั่นคงของชุมชน

หน้าที ่ 163

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  สว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกัน เพื่ออุดหนุนเข้ากองทุนหลัก กองทุนหลักประกันสุขภาพ 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนโครงการ ประชาชน ส านักงานปลัด กองทุนหลัก

สุขภาพ  (สปสช.)  อบต.คูบัว ประกันสุขภาพ  ต าบลคูบัว (สปสช.)  จ านวน  1  กองทุน ที่ได้รับอนุมัติจาก ได้รับบริการ อบต.คูบัว ประกันสุขภาพ

ให้มีงบประมาณในการส่งเสริม อุดหนุน ปีละ  1 คร้ัง กองทุน สปสช. ต่อเนื่องจากกองทุน (สปสช.)

การจัดบริการสาธารณสุข สปสช. อบต.คูบัว

การสร้างเสริมสุขภาพ อบต. คูบัว

การป้องกันโรค

การฟื้นฟูสมรรภาพ

2 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการด าเนินงาน 150,000 150,000 150,000 150,000 ระดับประสิทธิภาพ การด าเนินงาน ส านักงานปลัด รพสต.เฉลิมพระเกียรติ

มูลฐานในต าบลคูบัว มูลฐาน ของ อสม. ต าบลคูบัว ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในการด าเนินงาน สาธารณสุขมูลฐาน อบต.คูบัว หมูท่ี ่1 - หมูท่ี ่7

ของ อสม.ต าบลคูบัว ด้านสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ รพสต.ต าบลคูบัว

จ านวน  15  หมู่บ้าน มูลฐาน มากยิ่งขึ้น หมูท่ี ่8 - หมูท่ี ่18

หน้าที่  164

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวติและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติและสังคม
2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม
2.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  สว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ นักเรียนในโรงเรียนประถม 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จ านวนนักเรียน เด็กนักเรียน กองการศึกษา ร.ร.วดัหนามพุงดอ

ส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อาหารถูกต้องตามหลักโภชนา สังกัด สพฐ.  ที่มีสุขภาพ มีพัฒนาการทาง อบต.คูบัว ร.ร.วดับ้านโพธิ์

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ จ านวน  4  โรงเรียน แข็งแรงเติบโต ร่างกายที่แข็งแรง ร.ร.วดัแคทราย

ครบถ้วนทุกด้าน นักเรียนจ านวน  500 คน ตามวัยเพิ่มขึ้น สมบูรณ์เจริญเติบโต ร.ร.ชุมชนวดัคูบัว

ตามวัย
2 โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ เด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนา 460,000 460,000 460,000 460,000 จ านวนนักเรียน เด็กนักเรียน กองการศึกษา ศพด.

เช่น  อาหารกลางวัน อาหารถูกต้องตามหลักโภชนา เด็กเล็ก ในสังกัด อบต.คูบัว ที่มีสุขภาพ มีพัฒนาการทาง อบต.คูบัว ร.ร.วดัหนามพุงดอ

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ จ านวน 100  คน แข็งแรงเติบโต ร่างกายที่แข็งแรง ศพด.

ครบถ้วนทุกด้าน ตามวัยเพิ่มขึ้น สมบูรณ์เจริญเติบโต ร.ร.วดัแคทราย

ตามวัย ศพด.

ร.ร.ชุมชนวดัคูบัว

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้จัด สนับสนุนการจัดกิจกรรม 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนนักเรียน เด็กนักเรียนได้ กองการศึกษา ร.ร.วดัหนามพุงดอ

วันวิชาการของโรงเรียน แสดงผลงานทางวิชาการและ วันวิชาการของโรงเรียน ที่มีความรู้ เพิ่มพูนความรู้ อบต.คูบัว ร.ร.วดับ้านโพธิ์

ในสังกัด สพฐ. ในเขตต าบลคูบัว ได้รับความรู้ทางวิชาการ ในสังกัด สพฐ. เขตต าบลคูบัว เพิ่มขึ้น มากยิ่งขึ้น ร.ร.วดัแคทราย

ต่างๆ เพิ่มขึ้น จ านวน  4  แห่ง ร.ร.ชุมชนวดัคูบัว

แห่งละ  20,000  บาท

หน้าที่  165

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 3  สง่เสริมคุณภาพชวีิตและชมุชนเขม้แขง็ , ที่ 5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  ที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชวีิตและสงัคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.  ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา

3.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  สว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

4 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใน สนับสนุนการจัดกิจกรรม 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนนักเรียน เด็กนักเรียนได้ กองการศึกษา ร.ร.วดัแคทรายวทิยา

ให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยม ระดับมัธยม มีความรู้และ ส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ ที่มีความรู้ เพิ่มพูนความรู้ อบต.คูบัว

โรงเรียนแคทรายวิทยา มีทักษะด้านการประกอบ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ด้านการประกอบ และทักษะในการ

อาชีพ จ านวน 100  คน อาชีพเพิ่มขึ้น ประกอบอาชีพได้

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนา สนับสนุนการจัดกิจกรรม 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนนักเรียน เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา ร.ร.วดัหนามพุงดอ

ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. องค์ความรู้และมีส่วนร่วม พัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน ได้มีการพัฒนา การพัฒนามากยิ่ง อบต.คูบัว ร.ร.วัดบ้านโพธิ์

เขตต าบลคูบัว ในการจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ ในสังกัด สพฐ. ต าบลคูบัว เพิ่มขึ้น ขึ้น ร.ร.วัดแคทราย

จ านวน  4  แห่ง ร.ร.ชุมชนวัดคูบัว

หน้าที่  166
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  สว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 3  สง่เสริมคุณภาพชวีิตและชมุชนเขม้แขง็ , ที่ 5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  ที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชวีิตและสงัคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.  ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา

3.1  แผนงานการศึกษา

ที่



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 โครงการสนับสนุนอ าเภอเมือง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยว 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนคร้ังที่ เศรษฐกิจ กองการศึกษา ที่ท าการอ าเภอ

ราชบุรี  "ท่องเที่ยวราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประจ าจังหวัดราชบุรี สนับสนุน การท่องเที่ยว อบต.คูบัว เมืองราชบุรี
ของดี เมืองโอ่ง" ประจ าปี จ านวนปีละ  1 คร้ัง การท่องเที่ยว ในจังหวัดราชบุรี

ราชบุรี ดีขึ้น
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3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

3.  ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  สว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 3  สง่เสริมคุณภาพชวีิตและชมุชนเขม้แขง็ , ที่ 5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  ที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชวีิตและสงัคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการสนับสนุนศูนย์ประสาน เพื่อสนับสนุนศูนย์ประสาน ด าเนินการสนับสนุน 17,000 17,000 17,000 17,000 จ านวนคร้ัง เพิ่มประสิทธิภาพ อปท.ในเขต อบต.บ้านไร่

งานการด าเนินงานตามอ านาจ งานการด าเนินงานตาม งบประมาณ ให้ อปท. ที่ให้การสนับสนุนฯ การท างานของ อ าเภอเมือง อ.เมืองราชบุรี

หน้าที่ของ อปท. อ านาจหน้าที่ของ อปท. ที่เป็นเจ้าภาพศูนย์ประสานงาน ศูนย์ประสานงาน ราชบุรี จ.ราชบุรี

อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอเมืองราชบุรี จ านวน  1  คร้ังต่อปี การด าเนินงาน

ตามอ านาจหน้าที่

รวม ทั้งหมดจ านวน  10  โครงการ 2,952,000 2,952,000 2,952,000 2,952,000

หน้าที่  168
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  สว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ที่ 5 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  ที่ 5 ด้านการวางแผน การสง่เสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างระบายน้้า คสล. เพื่อระบายน้้าได้สะดวกและ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.  2,200,000 2,200,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า อบจ.ราชบุรี
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และป้องกันปัญหาน้้าท่วม ขนาด 03.0 เมตร ลึก 0.30 เมตร ที่ด้าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว

สายที่ 1 โรงงานขนมจนี-คลองชลฯ ภายในหมู่บ้าน ระยะทางยาวรวม  2,610  เมตร แก้ไขปัญหาได้

สายที่ 2 บ้านศรีดารา-คลองชลฯ ไม่ใด้ชุมชนได้รับความเสียหาย จ้านวน  3  สาย

สายที่ 3 ท้ายรีงขนมจนี-คลองชลฯ สายที่ ๑  ยาว  930  เมตร

สายที่ 2  ยาว  830  เมตร

สายที่ 3  ยาว  850  เมตร

2 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. เพื่อระบายน้้าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้้า คสล.  2,600,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า อบจ.ราชบุรี
พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และป้องกันปัญหาน้้าท่วม ขนาด  ⌀  0.60   เมตร ที่ด้าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว

บริเวณต้ังแต่ศาลปูเ่ส้ียวบ้านตากแดด ภายในหมู่บ้าน ยาว  1,200  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ถึงคลองชลประทาน ไม่ใด้ชุมชนได้รับความเสียหาย
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2  ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. เพื่อระบายน้้าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้้า คสล.  ชั้น 3 900,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า อบจ.ราชบุรี
ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่ 2 และป้องกันปัญหาน้้าท่วม ขนาด  ⌀  1  เมตร  พร้อมบ่อพักน้้า ที่ด้าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว

บริเวณจุดเร่ิมต้นบ้านนางเจียม ภายในหมู่บ้าน ระยะทางยาวรวม  212  เมตร แก้ไขปัญหาได้

พิมเพ็ง  ไปทางสถานีรถไฟ คูบัว ไม่ใด้ชุมชนได้รับความเสียหาย จุดพิกัด เร่ิมต้น

ส้ินสุดที่บ้านนายพงษ์ศักด์ิ N 13.493459  E 99.826058

มณีเทพ จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.493363  E 99.827889

4 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง 1,500,000 จ้านวนความยาว สะพานได้มาตรฐาน อบจ.ราชบรีุ

หมู่ที่  9   ต้าบลคูบัว ได้อย่างสะดวก ความกว้าง  7  เมตร  ยาว  10  เมตร ของสะพาน เพิม่ความสะดวกและ

จุดพิกัดที่ต้ังโครงการ ความคล่องตัวในการ

N 13.48592   E 99.81008 สัญจร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2  ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางถนน ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 8,000,000 ความยาวของ ประชาชนได้รับ อบจ.ราชบุรี

คอนกรีต พร้อมท่อลอดถนน ที่ได้มาตรฐานในการคมนาคม กวา้ง  8-10  เมตร  ยาว  2  กม.  ถนนที่ได้รับการ ความสะดวก รวดเร็ว
แบบไซฟอน และระบบระบายน้้า ไป-มา อย่างสะดวก และแก้ไข พร้อมก่อสร้างท่อลอดถนนแบบ ก่อสร้าง และปลอดภัย
หมู่ที่  9  ปัญหาการระบายน้้า ไซฟอน และระบบระบายน้้า

บริเวณถนนสายคูบัว - ดอนแจง
จุดพิกัด เร่ิมต้น
N 13.486434  E 99.812324
จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.503043  E 99.809492

6 โครงการขยายถนน  จาก 6 เมตร เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางถนน ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000 ความยาวของ ประชาชนได้รับ อบจ.ราชบุรี
เป็น  8  เมตร ที่ได้มาตรฐานในการคมนาคม กวา้ง  8  เมตร  ยาว  330  เมตร  ถนนที่ได้รับการ ความสะดวก รวดเร็ว

บ้านท่าช้าง ไป-มา อย่างสะดวก และแก้ไข ก่อสร้าง และปลอดภัย

หมู่ที่  10 ปัญหาการระบายน้้า จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.483673  E 99.813009

จุดพิกัด ส้ินสุด

N 13.486456  E 99.812312
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2  ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการวางท่อระบาย คสล. เพื่อระบายน้้าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้้า คสล.  ชั้น 3 1,900,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า อบจ.ราชบุรี

บริเวณถนนสาย   หมูท่ี ่13 และป้องกันปัญหาน้้าท่วม ขนาด  ⌀ 0.40   เมตร พร้อม ที่ด้าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว

เชื่อม  หมูท่ี ่11 ภายในหมู่บ้าน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก แก้ไขปัญหาได้

ไม่ใด้ชุมชนได้รับความเสียหาย คอนกรีต  ระยะทาง  700  เมตร
จุดพิกัด เร่ิมต้น
N 13.475400  E 99.820120

จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.475116  E 99.814820

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพือ่ให้ประชาชนใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 2,000,000 2,000,000 ความยาวของ ประชาชนได้รับ อบจ.ราชบุรี
ติกคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน ที่ได้มาตรฐานในการคมนาคม คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ถนนที่ได้รับการ ความสะดวก รวดเร็ว
สาย 16L - 1 R RB   หมู่ที่ 12 ไป-มา อยา่งสะดวก  รวดเร็ว ระยะทางรวม  1,500  เมตร   ก่อสร้าง และปลอดภัย
ถึง หมู่ที่ 14  เชื่อมต่อถึงถนน และรองรับการขยายตัวท้า จุดเร่ิมต้น  N 13.47049 E 99.83078 

ลาดยาง ที่ อบจ.ราชบุรี ก่อสร้าง อาชีพการเกษตรในพืน้ที่ จุดส้ินสุด  N 1346168 E 99.81986

เมื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ทางอ้อม

(สายทางโรงผลิตน้้าประปา   หมู่ที่ 12  

บ้านหัวนา-บ้านหนามพุงดอ)

หน้าที ่ 172

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2  ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางถนน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ อบจ.ราชบุรี

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบ สัญจร ไป-มา และขนส่งพืชผล คอนกรีต  ขนาดกว้าง  8  เมตร ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

คลองชลประทาน  หมู่ที่ 14 ทางการเกษตร ได้อย่างสะดวก ยาว   2,350  เมตร สัญจร

ไปทางบ่อกระดาน  อ้าเภอปากท่อ และรองรับการขยายตัวท้า จุดเร่ิมต้น  N 13.48876  E 99.81439

จังหวัดราชบุรี อาชีพการเกษตรในพื้นที่ จุดส้ินสุด  N 13.50250  E 99.82991

ทางอ้อม

หน้าที ่ 173

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

วัตถุประสงค์

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2  ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก้าจัดผักตบชวาและวัชพืชอื่น เพื่อบ้ารุงรักษาแหล่งน้้า ก้าจัดวัชพืชและท้าความสะอาด 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนคลอง สามารถแก้ปัญหา อบจ.ราชบุรี

ในแหล่งน้้าสาธารณะ ให้การระบายน้้าได้สะดวก ในแหล่งน้้าทั่วพื้นที่ต้าบลคูบัว ที่ด้าเนินการ ผักตบชวา

ภายในต้าบลคูบัว เพื่อป้องกันการเกิดน้้าท่วม ขุดลอก และคุณภาพน้้าใน

และปรับปรุงระบบนิเวศ อนุรักษ์แหล่งน้้า แหล่งน้้าต่างๆ และหน่วยงานที่

แหล่งน้้าให้สะอาด ในพืน้ทีส่ะอาด เกี่ยวข้อง

ระบบนิเวศในน้้า

ส่ิงแวดล้อมดี

รวม ทั้งหมดจ านวน  10  โครงการ 10,100,000 14,800,000 4,600,000 5,200,000

หน้าที่  174

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.3  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 05

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรถรางภายในเขต อบต.คูบัว เพื่อบริการประชาชน รถราง  ขนาดไม่น้อยกว่า  28  ที่นั่ง 790,000 มีรถรางกระตุ้น มีการจัดวางระบบการ ส านักงานท่องเที่ยว

ในเขต อบต. ตลอดจนเป็น จ านวน  1  คัน การท่องเที่ยว ท่องเที่ยวในรูปแบบ และกีฬาจังหวัด

การส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ซิต้ีทั้วร์ เที่ยววัด ราชบุรี

ของจังหวัดภายในต าบล ภายในต าบล ชมโบราณสถาน

บริการน าเที่ยวโดยรถราง ยุคทราวดี และหน่วยงานที่

แหล่งวัฒนธรรมทราวดี เศรษฐกิจชุมชนเติบโต เกี่ยวข้อง

ของดี ประจ าถิ่น ประชาชนมีงานท า

ไท-ยวน ต าบลคูบัว มีรายได้เพิ่มขึ้น

15  หมู่บ้าน

2 ขยายท่อเมนประปา  จาก 6 นิ้ว เพื่อเพิ่มความแรงของน้ า วางท่อเมนประปา จากขนาด 6 นิ้ว 1,200,000 จ านวนประปาที่ การส่งน้ าที่เพิ่มขึ้น กรมส่งเสริม
เป็น  12  นิ้ว   ต่อจากหมู่ที่  4 ให้หมุนเวียนเร็วขึ้น เป็นขนาด  12  นิ้ว ที่ขยายขึ้นและได้ สามารถให้บริการ การปกครองท้องถิ่น
ไปหมู่ที่ 5 ตามความต้องการใช้น้ า ระยะทางยาว  1,350  เมตร รับการบ ารุงรักษา น้ าประปาที่สะดวก

ประปาของประชาชน ทั่วถึง และทันต่อ

หน้าที ่ 175
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2  ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 05

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ 4,000,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ แขวงการทางราชบุรี

แอสฟลัต์คอนกรีต สายทาง 3339 ขนส่ง สายทางหลวงหมายเลข คอนกรีต เส้นทางถนนท้าวอู่ทอง ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

ต าบลคูบัว 3339  เนื่องจากถนนเกิด ไปทางทิศใต้บรรจบกับทางหลวง สัญจร

รอยร้าว เกดิจากการเส่ือม หมายเลข  3338

สภาพของพืน้ผิวถนนตามอายุ

การใช้งาน 

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,120,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กรมส่งเสริม

แอสฟลัต์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีต ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  4  เมตร  ยาว  880 เมตร ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ การปกครองท้องถิ่น

เดิม ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่2 ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.05  เมตร สัญจร

บริเวณบ้านทุง่นา - บ้านนายมนตรี รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3520  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.476730    E 99.822525

จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.473324     E 99.828001

หน้าที ่ 176

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2  ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 05

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,820,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ ส านักงาน

แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านสวน ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  8  เมตร  ยาว  650 เมตร ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ ทางหลวงชนบท

หมู่ที่ 1 - บ้านไร่  (ข้ามคลองบ้านไร่ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.05  เมตร สัญจร จังหวัดราชบุรี

ไปหมู่ที่ 6 ต าบลบ้านไร่)

6 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,200,000 จ านวนความยาว ประชาชนได้รับ กรมส่งเสริม

หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านลุงใส - ท่าสนุ่น สะดวกในการสัญจร ไป-มา ขนาดกว้าง  7  เมตร ของสะพาน ความสะดวกในการ การปกครองท้องถิ่น

มีทางข้ามระหว่างเส้นทาง ยาว  12  เมตร สัญจร ไม่เสียเวลาใน

ติดต่อในพื้นที่การเกษตร จ านวน   1  แห่ง การเดินทางอ้อมไกล

7 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,260,000 จ านวนความยาว ประชาชนได้รับ กรมส่งเสริม

หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านผู้ช่วยจันตรี สะดวกในการสัญจร ไป-มา ขนาดกว้าง  7 เมตร ของสะพาน ความสะดวกในการ การปกครองท้องถิ่น

มีทางข้ามระหว่างเส้นทาง ยาว  12  เมตร สัญจร ไม่เสียเวลาใน

ติดต่อในพื้นที่การเกษตร จ านวน   1  แห่ง การเดินทางอ้อมไกล

จุดพิกัดโครงการ
N 13.493882   E 99.828402

หน้าที ่ 177
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2  ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



แบบ ผ. 05

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า เจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบ 550,000 จ านวนแหล่งน้ า จ านวนพื้นที่ กรมทรัพยากร
พร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ของประชาชน ประปาหอถังสูง ขนาดความจุ สาธารณูปโภค ที่ได้ด าเนินการ น้ าบาดาล ภาค 8
(ถังแชมเปญ)  หมู่ที่ 15 20  ลูกบาศก์เมตร ที่เกี่ยวขี้น แก้ไขปัญหา ราชบุรี

และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

หน้าที ่ 178
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2  ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 05

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุน กี่ทอผ้า เพื่อสนับสนุนเคร่ืองมือ กี่ทอผ้า  จ านวน  5  หลัง 80,000 80,000 80,000 80,000 มีกลุ่มงาน ประชาชน ส านักงานพัฒนา

ประจ าชุมชน บ้านท่าช้าง ให้ประชาชนรวมกลุ่มสร้าง อาชีพอย่างมี มีอาชีพเสริม ชุมชนจังหวัดราชบุรี

หมู่ที่  10 อาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพ มีรายได้เพิ่มขึ้น

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีออมทรัพย์ เพื่อขยายผลแนวคิดจัดต้ัง อบรมจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ 15,000 15,000 15,000 15,000 มีกลุ่มออมทรัพย์ เกิดวงจรแห่งความ ส านักงานพัฒนา

เพื่อการผลิต  บ้านท่าช้าง  หมู่ที่ 10 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้สามารถด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ในชุมชน เจริญด้านการเก็บ ชุมชนจังหวัดราชบุรี

ในชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่กลุ่ม ออมและใช้จ่ายเงิน

ตามแนวทางที่ถูกต้อง

เป้าหมายรวมกลุ่ม  จ านวน  50  คน

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้า เพื่อขยายผลแนวคิดจัดต้ัง ส่งเสริมสนับสนุนความรู้ ทักษะ 30,000 30,000 30,000 30,000 มีกลุ่มอาชีพ สามารถยกระดับความ ส านักงานพัฒนา

หมู่ที่ 2  และ หมู่ที่ 5 กลุ่มทอผ้าเพื่อการผลิตสินค้า ตลอดจนการศึกษาดูงานเพื่อให้ ที่เป็นองค์กรชุมขน เป็นอยู่โดยการสร้างงาน ชุมชนจังหวัดราชบุรี

ประเภทผ้าท้องถิ่นให้มี กลุ่มอาชีพมีความสามารถในการ ที่เป็นเครือข่าย และสร้างรายได้

คุณภาพและมีการบริหาร บริหารจดัการกลุ่มอยา่งมีประสิทธภิาพ กิจกรรมกลุ่ม ให้กับชุมชน

กลุ่มที่เข้มแข็ง เป้าหมาย จ านวน  2  หมู่บ้าน อาชีพทอผ้าได้

หน้าที ่ 179
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนสถานที่ ความปลอดภัยใน กรมส่งเสริม

ปัญหายาเสพติด ยาเสพติดและลดปัญหาลัก ในเขต อบต. คูบัว  7  หมู่บ้าน บริเวณจุดเส่ียง ชีวิตและทรัพย์สิน การปกครองท้องถิ่น

ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ทรัพย์และปัญหาอาชญากรรม หมู่ที่ 2  จ านวน  2-3 จุด ในพื้นที่ได้รับการ และสามารถใช้
ในพื้นที่ต าบลคูบัว หมู่ที่ 3  จ านวน  4 จุด ป้องกันแก้ไขปัญหา เป็นหลักฐาน

หมู่ที่ 5  จ านวน  2-3 จุด ติดต้ังกล้องวงจรปิด ส าคัญส าหรับ
หมู่ที่ 7  จ านวน  4  จุด CCTV การติดตามในคดี
(บริเวณบ้านนางประภา เขียวชอุ่ม ความต่างๆ
บริเวณปากซอย๑-บริเวณปากซอย 2

แยก รพ.สต. หมู่ที่ 8-และบริเวณ

แยกบ้านนายเสน่ห)์

หมู่ที่ 9  จ านวน  2-3 จุด

หมู่ที่ 13  จ านวน  2 จุด
(บริเวณสะพานบ้านนายลี น าดี และ

หน้าร้านค้า นางบุญสม ฝอยทอง)

หมู่ที่  14  จ านวน  4  จุด

หน้าที่  180

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย



แบบ ผ. 05

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ขอรับเงินอุดหนุนในการจัดซ้ือรถยนต์ เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน รถดับพลิงอเนกประสงค์ 6,900,000 จ านวนเคร่ืองมือ ประชาชนมีความ กรมส่งเสริมการ

บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ประจ า ระงับเหตุเพลิงไหม้ และ ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา เคร่ืองใช้ที่มี ปลอดภัยในชีวิต ปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เหตุสาธารณภัยอื่นๆ บรรจุน้ ามีปริมาตรไม่น้อยกว่า สมรรถนะสูง และทรัพย์สิน

อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ได้ทันต่อความต้องการ 12,000 ลิตร  จ านวน 1 คัน ในการท างาน

ของประชาชน

หน้าที ่ 181

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน



แบบ ผ. 05

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพท านา เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม สนับสนุนการจัดท าแผนการผลิต 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการพัฒนาจัด เกษตรที่ท านาไม่ ส านักงานเกษตร

หมูท่ี ่2  และ หมูท่ี ่8 เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และการตลาด บูรณาการการจัด ต้ังกลุ่มอาชีพ ประสบความส าเร็จ อ าเภอเมืองราชบุรี

มีความมั่นคงทางด้านอาชีพ ฝึกอบรมในด้านต่างๆ ท านา สามารถปรับเปล่ียน

ที่มีคุณภาพ และยั่งยืน ตลอดจนการศึกษาดูงานเพื่อให้ สู่เกษตรกรรมทาง และหน่วยงานที่

กลุ่มอาชีพท านารวมกลุ่มเข้มแข็ง เลือกอื่นที่เหมาะสม เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย จ านวน  2  หมู่บ้าน

2 โครงการสนับสนุนจัดต้ังกลุ่ม เพื่อส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร เกษตรกรที่สนใจรูปแบบรวมกลุ่ม 15,000 15,000 15,000 15,000 มีการพัฒนา เกษตรกรสามารถ ส านักงานเกษตร

เกษตรอินทรีย์วิถีไทย ให้มีความรู้ด้านการเกษตร จ านวน  50  คน รวมกลุ่มเกษตร พึ่งพาตนเอง สร้าง อ าเภอเมืองราชบุรี

บ้านท่าช้าง  หมู่ที่  10 การผลิตพืช  พันธุ์พืช  อินทรีย์ สมดุลทางธรรมชาติ

วิธีการลดต้นทุน ในระยะยาว และหน่วยงานที่

การบริหารจัดการด้าน และท าให้ระบบ เกี่ยวข้อง

ท าการเกษตรที่มีคุณภาพ นิเวศน์ของชุมชนดีขึ้น

และยั่งยนื

หน้าที ่ 182

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.6  แผนงานเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 05

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จัดบริการรับสีข้าวเพื่อรองรับ เคร่ืองสีข้าวชุมชน  ขนาดใหญ่ 700,000 มีโรงสีข้าวชุมชน รองรับผลผลิตข้าวจาก ส านักงานเกษตรและ

ผลิตข้าวขาว และข้าวกล้อง ผลผลิตของเกษตรในชุมชน จ านวน  1  เคร่ือง ในการท ากลุ่ม เกษตรกรในชุมชน สหกรณ์จงัหวดัราชบุรี

บ้านหนามพุงดอ  หมู่ที่  14 ประชาชนมีงานท าและมี จุดพิกัดสถานที่โครงการ ผลิตข้าว และผลิตข้าวคุณภาพ

รายได้เพิ่มขึ้น N 13.452822  E 99.821267 ครบวงจร จ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จัดบริการรับสีข้าวสมาชิก เคร่ืองสีข้าวชุมชน ขนาดเล็ก 80,000 มีการปฏิบัติตามหลัก ช่วยสนับสนุน ส านักงานเกษตรและ

ผลิตข้าวขาว และข้าวกล้อง ในชุมชน ช่วยเหลือกัน จ านวน  1  เคร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจ เกษตรกรในชุมชน สหกรณ์จงัหวดัราชบุรี

บ้านหนองขันธ์   หมู่ที่  3 ประชาชนมีงานท าและมี พอเพียง และผลิตข้าวคุณภาพ

รายได้เพิ่มขึ้น เป็นหมู่บ้านน าร่อง จ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

รวมกลุ่มใช้เคร่ืองมือรองรับ ผลิตภัณฑ์ข้าว และหน่วยงานที่

วิกฤตข้าวราคาตกต่ า ชุมชน เกี่ยวข้อง

หน้าที่  183

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.6  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง



แบบ ผ. 05

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างยุ้งข้าวชุมชน จัดบริการยุ้งฉางขนาดกลาง ก่อสร้างยุ้งฉางข้าว หมู่ที่ 3 150,000 มีการปฏิบัติตามหลัก ช่วยสนับสนุน ส านักงานเกษตรและ

หมู่ที่ 3 ในชุมชน ช่วยเหลือกัน จ านวน  1  แห่ง ปรัชญาเศรษฐกิจ เกษตรกรในชุมชน สหกรณ์จงัหวดัราชบุรี

ประชาชนมีงานท าและมี พอเพียง มีสถานที่จัดเก็บข้าว

รายได้เพิ่มขึ้น เป็นหมู่บ้านน าร่อง และหน่วยงานที่

ผลิตภัณฑ์ข้าว เกี่ยวข้อง

ชุมชน

6 โครงการก่อสร้างลานตาก จัดบริการลานตากข้าว ก่อสร้างลานตากข้าว  หมู่ที่ 3 300,000 มีการปฏิบัติตามหลัก ช่วยสนับสนุน ส านักงานเกษตรและ

ผลผลิตทางการเกษตร ในชุมชน ช่วยเหลือกัน จ านวน  1  แห่ง ปรัชญาเศรษฐกิจ เกษตรกรในชุมชน สหกรณ์จงัหวดัราชบุรี

หมู่ที่  3 ประชาชนมีงานท าและมี พอเพียง มีสถานที่ตากข้าว

รายได้เพิ่มขึ้น เป็นหมู่บ้านน าร่อง และหน่วยงานที่

ผลิตภัณฑ์ข้าว เกี่ยวข้อง

ชุมชน

หน้าที ่ 184

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.6  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 05

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อกระจายการบริการศูนย์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,983,000 มีอาคาร ศพด. เด็กเล็กในชุมชนได้รับ กรมส่งเสริมการ

พัฒนาเด็กเล็กไปสู่ชุมชน (สถ.ศพด. ๑)  ประจ า อบต.คูบัว ที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาอย่างทั่วถึง ปกครองท้องถิ่น

อย่างทั่วถึง จ านวน  1  แห่ง ถูกต้อง เหมาะสม

หน้าที ่ 185

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา

3.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 05

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เพื่อให้เด็กและเยาวชนน าต าบล ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 1,123,000 มีประชาชนมาเล่น มีสถานที่ไว้ใช้ในการ กรมส่งเสริมการ

เอนกประสงค์ อบต.คูบัว  หมู่ที่ 15 มีสถานที่ในการออกก าลังกาย อบต.คูบัว จ านวน  1  แห่ง และออกก าลังกาย ออกก าลังกายและ ปกครองท้องถิ่น

(สวนสาธารณะชุมชน) ที่ได้มาตรฐาน เป็นประจ า เล่นกีฬาที่ได้

Lattude  13.461624  มาตรฐาน

longitude 99.811549

2 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ส ารวจและจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ 40,000 มีแหล่งเรียนรู้ มีแหล่งให้บริการ ส านักงาน กศน.

บ้านฟากห้วย  หมู่ที่ 10 เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา ในชุมชน  จ านวน  1  ศูนย์ ในชุมชน ด้านความรู้ วิทยาการ จังหวัดราชบุรี

คุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง ขับเคล่ือนกิจกรรมร่วมกันส่งเสริม และเทคโนโลยสีารสนเทศ

ความเข้มแข็งให้กับชุมชน ฟื้นฟูความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส าหรับประชาชนทั่วไป

หน้าที ่ 186

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด



แบบ ผ. 05

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขอรับเงินอุดหนุนจัดซ้ือ เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คัน  2,400,000 2,400,000 จ านวนยานพาหนะ ไม่มีขยะตกค้าง กรมส่งเสริมการ

รถบรรทุกขยะ  จ านวน  2  คัน มูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ ที่ต้องใช้ในการ ไม่มีโรคที่เกิดจาก ปกครองท้องถิ่น
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวม ในการเก็บขนขยะและ ปริมาตรกระบอกสูบ ก าจัดขยะเพิ่มขึ้น แหล่งก าเนิดขยะ
ขยะมูลฝอย  อบต.คูบัว จัดการส่ิงแวดล้อม  ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย 

ทางกายภาพให้สะอาด (คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
ถูกสุขลักษณะมาตรฐาน
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4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



แบบ ผ. 05

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก าจัดวัชพืชในเขตคลอง เพื่อก าจัดวัชพืชในคลองและ ก าจัดวัชพืชในเขตคลองชลประทาน 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคลอง แหล่งน้ าธรรมชาติ ส านักชลประทาน

ชลประทานภายในต าบลคูบัว ให้การระบายน้ าได้สะดวก ภายในต าบลด้วยเคร่ืองจักร ที่ด าเนินการ ได้รับการดูแลรักษา โครงการส่งน้ าและ

เพื่อป้องกันการเกิดน้ าท่วม ตามแบบส ารวจพื้นที่ ขุดลอก และมีการใช้ บ ารุงรักษาราชบุรี

และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอด ตามปริมาณงาน ประโยชน์มากขึ้น ฝ่ังชวา

แนวคลอง ระเบียบราชการก าหนด

หมู่ที่ 1  ขุดลอกก าจัดวัชพืช

คลอง  2 สาย (สายบ้านลุงใส และ และหน่วยงานที่

สายบ้านนายอุดม) เกี่ยวข้อง

หมู่ที่ 2  ขุดลอกก าจัดวัชพืชคลอง

2  สาย  (คลองท่าช้าง หมู่ที่ 10

ถึง หมู่ที่ 3)  หมู่ที่ 7  คลองราชินี

ตลอดทั้งสาย   หมู่ที่ 4  (คลองต้ังแต่

หมู่ที่ 12-หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 4)

หน้าที่  188

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.3  แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



แบบ ผ. 05

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าคลอง เพื่อเป็นแหล่งน้ าต้นทุนส าหรับ ๑) ขุดลอก ขนาดความกวา้ง  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 าเข้า แบบท่อเหล่ียม  ขนาด  2 4,925  ลบ.ม. ภาค  7  ราชบุรี

อ าเภอเมืองราชบุรี (1.75X1.75 เมตร)   จ านวน  3  แห่ง  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

3 โครงการขอรับการสนับสนุน เพื่อในกิจกรรมบ าบัดน้ าเสีย ชุดเคร่ืองกลกังหันน้ า เติมอากาศ 200,000 สามารถแก้ไขปรับปรุง กรมชลประทาน

เคร่ืองกลเติมอากาศที่ผิวน้ า ส าหรับใช้ในแหล่งน้ าสาธารณะ จ านวน  2  เคร่ือง คุณภาพน้ าให้ดีขึ้น

แบบทุ่นลอย  ประจ า อบต.คูบัว ในต าบลคูบัว ส าหรับใช้บ าบัดน้ าเสียตามสถานที่ และหน่วยงานที่

ต่างๆ ภายในต าบล ให้มีคุณภาพดี สนับสนุน

สัตว์น้ าสามารถอาศัยอยู่ได้
อย่างปลอดภัย

รวม ทั้งหมดจ านวน  26  โครงการ 12,363,000   10,601,300   3,460,000     11,470,000  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการทอ่งเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.3  แผนงานการเกษตร



แบบ ผ. 06

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดชุดการแสดงของเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ จัดชุดการแสดงเด็กเล็ก 0 0 0 0 จ านวน 3 คร้ัง/ปี การสนับสนุนและ กองการศึกษา
เข้าร่วมแสดงในกิจกรรมของชุมชน ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ร่วมมือกับชุมชน อบต.คูบัว

กับชุมชน เด็กเล็กได้ฝึกทักษะ ตามโอกาส ความเหมาะสม ในกิจกรรมที่เป็น

และความกล้าแสดงออก สาธารณประโยชน์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา

3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 06

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้  0 0 0 0 จ านวนคร้ังในการ ลดภาวะโลกร้อน ส านักงานปลัด อบต.

และหญ้าแฝก เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อชุมชน ปีละจ านวน  2,000 ต้น จัดกิจกรรม และ

และส่ิงแวดล้อม. และหญ้าแฝก ในพื้นที่ต าบลคูบัว หน่วยงานอื่น

2 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ าจืด เพื่อปล่อยพันธุ์ปลาน้ าจืด ปล่อยพันธุ์ปลาน้ าจืด 0 0 0 0 จ านวนคร้ังในการ ช่วยคงความสมดุล ส านักงานปลัด อบต.

ตามแหล่งน้ าสาธารณะต าบลคูบัว ลงในแหล่งน้ าสาธารณะชุมชน จ านวน  500,000  ตัว จัดกิจกรรม ทรัพยากรสัตว์น้ า และ

ในพื้นที่แหล่งน้ า หน่วยงานอื่น

ให้อุดมสมบูรณ์

3 โครงการ 5 ส. ภายในองค์กร เพื่อจัดระเบียบในองค์กร ภายในองค์กร อบต.คูบัว 0 0 0 0 จ านวนคร้ังในการ ความเป็นระเบียบ ทุกสังกัด

ปฏิบัติงานได้คล่องตัว จัดกิจกรรม เรียบร้อย

4 โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ เพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อม แบ่งเวลาท ากิจกรรม 0 0 0 0 จ านวนคร้ังในการ บุคลากร ของ อบต. ส านักงานปลัด อบต.

ในชุมชนและสร้างสัมพันธ์ ร่วมแรงร่วมใจ เก็บกวาด  ตกแต่ง จัดกิจกรรม เป็นผู้มีพฤติกรรม และ

ทางสังคม ร่วมท าความดี ดูแลภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อม ในชุมชน จิตสาธารณะ เสียสละ หน่วยงานอื่น

เกดิความสามัคคีทีดี่ต่อกนั ตัวอย่างที่ดีในสังคม

รวม ทัง้หมดจ านวน  5  โครงการ 0 0 0 0
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ  โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  ที ่1  เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและความสามารถในการแขง่ขนั  , ที ่2 ส่งเสริมและพฒันาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเทีย่ว , ที ่3 ส่งเสริมคุณภาพชีวติและชุมชนเขม้แขง็  , ที ่5 การพฒันาเพือ่เสริมสร้างความมัน่คง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ 22,000 22,000 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ประมวลผล แบบที ่๑ ปลัด อบต.คูบัว
(งานประมวลผลข้อมูลทางสถิติ) จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้
และรองรับบุคลากรใหม่ จ านวน  1  เคร่ือง

ปี 2561 = 1 เคร่ือง
ปี 2564 = 1 เคร่ือง

2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค๊ 22,000 ส านักงาน
ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ส าหรับงานประมวลผล ปลัด อบต.คูบัว

(น ามาใช้งานกิจกรรมอบรม) แบบที ่1 
จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้
จ านวน  ๑  เคร่ือง

3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน เคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจติอล 180,000 ส านักงาน
ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ความละเอยีด 400X400 จดุ ปลัด อบต.คูบัว

(งานธรุการ) ต่อตารางนิว้
จ านวน  ๑  เคร่ือง

4 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพือ่อ านวยความสะดวกใน กล้องถา่ยภาพ  ขนาดความ 12,000 ส านักงาน
ส่ิงกอ่สร้าง เผยแพร่ การปฏบิัติงาน ละเอยีด  17  ล้านพกิเซลขึ้นไป ปลัด อบต.คูบัว

(งานเก็บภาพกิจกรรมต่าง )ๆ รายการนอกมาตรฐาน

จ านวน  ๑   เคร่ือง

หน้าที ่ 192

ที่ ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

แผนงาน หมวด



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ 22,000 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ประมวลผล แบบที ่๑ ปลัด อบต.คูบัว

(จดัท าระบบงานส่งเสริม จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้

ระบบสวสัดิการและเก็บข้อมูล) จ านวน  1  เคร่ือง

6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์สี 5,000 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน จ านวน  1  เคร่ือง ปลัด อบต.คูบัว

(งานส่งเสริมระบบสวสัดิการ)

7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่จดัเกบ็เอกสาร จดัซ้ือตู้เอกสารเหล็กแบบ 5,500 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง (งานส่งเสริมระบบสวสัดิการ) 2 บานเล่ือน   ขนาด  5  ฟตุ ปลัด อบต.คูบัว

แบบไม่มี มอก.  จ านวน  1  ตู้

8 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 787,000 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง และขนส่ง การปฏบิัติงาน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ปลัด อบต.คูบัว

(น ามาใช้ทดแทนคันเดิม) ไม่น้อยต่ ากวา่  2,400  ซีซี

ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค๊ป

จ านวน  1  คัน

หน้าที่  193

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 2,400,000 2,400,000 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง และขนส่ง การปฏบิัติงาน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปลัด อบต.คูบัว
(เก็บขนขยะมูลฝอยภายในต าบล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี  
แบบอัดท้าย  จ านวน 2 คัน  

(คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

ปี 2561 = 1 คัน
ปี 2563 = 1 คัน

10 แผนงานการรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 4,000,000 ส านักงาน

ภายใน ส่ิงกอ่สร้าง และขนส่ง การปฏบิัติงาน ความจไุม่น้อยกวา่ 12,000 ลิตร ปลัด อบต.คูบัว
(ระงับเหตุอัคคีภัยและช่วยเหลือ จ านวน  1  คัน
ประชาชนแจกจา่ยน้ าในภัยแล้ง)

11 แผนงานการรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์การเกษตร เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบท่อ 85,000 ส านักงาน

ภายใน ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน พญานาค  (เคร่ืองน้ ามันดีเซล) ปลัด อบต.คูบัว
(ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุ) จ านวน  1  เคร่ือง

12 แผนงานการรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือสายดับเพลิงพร้อมหวัฉดี 75,000 ส านักงาน

ภายใน ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ฟอ็กซ์  (Fog) ปลัด อบต.คูบัว
(เพือ่ใช้กับรถบรรทุกน้ า จ านวน  1  ชุด
อเนกประสงค์เมื่อเกิดอัคคีภัย)

หน้าที่  194

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

บัญชคีรุภัณฑ์



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 แผนงานการรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดซ้ือกล้อง CCTV 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ส านักงาน

ภายใน ส่ิงกอ่สร้าง เผยแพร่ ยาเสพติดและลดปัญหาโจรกรรม และอุปกรณ์ติดต้ัง ปลัด อบต.คูบัว

และปัญหาอาชญากรรม ในเขต อบต. คูบัว  7  หมู่บ้าน

ในพื้นที่ต าบลคูบัว หมู่ที่ 2  จ านวน  2-3 จดุ

และใช้เป็นวัตถุพยานที่เป็น หมู่ที่ 3  จ านวน  4 จดุ

หลักฐานในการให้ได้ข้อเท็จจริง หมู่ที่ 5  จ านวน  2-3 จดุ

และสามารถน าไปพิจารณา หมู่ที่ 7  จ านวน  4  จดุ

ตัดสินในทางคดีความผิด (บริเวณบ้านนางประภา เขียวชอุ่ม

บริเวณปากซอย ๑-บริเวณปากซอย 2

แยก รพ.สต. หมู่ที่ 8-และบริเวณ

แยกบ้านนายเสน่ห)์

หมู่ที่ 9  จ านวน  2-3 จดุ

หมู่ที่ 13  จ านวน  2 จดุ

(บริเวณสะพานบ้านนายลี น าดี และ

หน้าร้านค้า นางบุญสม ฝอยทอง)

หมู่ที่ 14  จ านวน  4  จดุ

(จดุที่ส าคัญในชุมชน)

หน้าที่  195
บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 แผนงานการรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือวทิยแุบบพกพา 120,000 ส านักงาน

ภายใน ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน รุ่น VHF/FM  ปลัด อบต.คูบัว
(ติดต่อประสานงานภายใน อบต. จ านวน  10  เคร่ือง
และหน่วยงานอื่น)

15 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์สี 8,500 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน จ านวน  1  เคร่ือง ปลัด อบต.คูบัว
(น ามาใช้ในงานธรุการ)

16 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองถา่ยเอกสาร 350,000 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ระบบดิจติอล (ขาว-ด า-สี) ปลัด อบต.คูบัว
(น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที

17 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 80,000 80,000 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ขนาดไม่ต่ ากวา่ 36,000 BTU ปลัด อบต.คูบัว
(น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม) จ านวน  4  เคร่ือง

ปี 2561 = 2 เคร่ือง
ปี 2562 = 2 เคร่ือง

18 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองถา่ยเอกสาร 350,000 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ระบบดิจติอล (ขาว-ด า-สี) ปลัด อบต.คูบัว
(น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที

จ านวน  1 เคร่ือง

หน้าที่  196

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภัณฑ์



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์การเกษตร เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั 59,000 59,000 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน จ านวน  2  เคร่ือง ปลัด อบต.คูบัว

(น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม) ปี 2561 = 1 เคร่ือง

ปี 2562 = 1 เคร่ือง

20 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์การเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เคร่ืองสีข้าวชุมชน  300,000 50,000 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง ผลิตข้าวขาว และข้าวกล้อง จ านวน  2  เคร่ือง ปลัด อบต.คูบัว

จัดบริการรับสีข้าวเพื่อรองรับ จุดพิกัดสถานที่โครงการ  หมุ่ที่ 14

ผลผลิตของเกษตรในชุมชน N 13.452822  E 99.821267

ประชาชนมีงานท าและ หมูท่ี ่ 14   =  ปี 2561

มีรายได้เพิ่มขึ้น เคร่ืองสีขา้วขนาดกลาง

รวมกลุ่มใช้เคร่ืองมือรองรับ หมูท่ี ่ 3     =  ปี 2563

วิกฤตข้าวราคาตกต่ า เคร่ืองสีขา้วขนาดครัวเรือน

หน้าที่  197
บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 08

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์การเกษตร เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือชุดตัดหญ้าส าหรับน ามา 100,000 กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ติดต้ังกบัรถไถฟร์าม อบต.คูบัว
(น ามาประกอบกับรถไถฟร์าม จ านวน  1  เคร่ือง
ส าหรับตัดหญ้าข้างทาง)

22 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์โรงงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองเจยีร/ตัดแบบมือถอื 6,300 กองช่าง
ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ขนาด  7  นิว้ อบต.คูบัว

(น ามาใช้ตัดหรือเจยีรเหล็ก) จ านวน  1  เคร่ือง

23 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์โรงงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเล่ือยวงเดือนไฟฟา้ 6,900 กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน แบบมือถอื ขนาด  9  นิว้ อบต.คูบัว

(น ามาใช้ตัดไม้ส าหรับงานช่างไม)้ จ านวน  1  เคร่ือง

24 แผนงานการเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ยานพานะ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือรถกระเช้าไฟฟา้ 2,500,000 กองช่าง
ส่ิงกอ่สร้าง และขนส่ง การปฏบิัติงาน ขนาด  6  ล้อ พร้อมอปุกรณ์ อบต.คูบัว

(น ามาใช้ทดแทนคันเดิม) จ านวน  1 คัน
25 แผนงานการเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง โคมไฟถนน ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 102,000 102,000 102,000 102,000 กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง อ านวยความปลอดภัย พร้อมขาหรือก้าน และอุปกรณ์ อบต.คูบัว
ทางไฟฟ้าสาธารณะ ประจ าเสาไฟ  จ านวน  75  โคม
ให้กับประชาชนในต าบลคูบัว

26 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์การเกษตร เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ 200,000 200,000 กองช่าง
ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน มอเตอร์ไฟฟา้  จ านวน  4  ชุด อบต.คูบัว

(น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม)

หน้าที่  198

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

บัญชคีรุภัณฑ์



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ 22,000 กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ประมวลผล แบบที ่๑ อบต.คูบัว
(น ามาทดแทนเคร่ืองเดิม จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้
งานประมวลผลข้อมูลทางช่าง) จ านวน  1  เคร่ือง

28 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองพมิพอ์งิเจท็ 15,000 กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ขนาด A3 อบต.คูบัว
(น ามาทดแทนเคร่ืองเดิม) จ านวน  1  เคร่ือง

29 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์พาหนะ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ 38,000 กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง และขนส่ง การปฏบิัติงาน ขนาด  110  ซีซี อบต.คูบัว
(น ามาทดแทนคันเดิม) แบบเกยีร์ธรรมดา

จ านวน  1  คัน
30 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์พาหนะ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ 76,000 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง และขนส่ง การปฏบิัติงาน ขนาด  110  ซีซี อบต.คูบัว
(รองรับการปฏิบัติงานที่เพิม่ขึ้น) แบบเกยีร์ธรรมดา

จ านวน  2  คัน
31 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 787,000 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง และขนส่ง การปฏบิัติงาน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ อบต.คูบัว
(รองรับการปฏิบัติงานที่เพิม่ขึ้น) ไม่น้อยต่ ากวา่  2,400  ซีซี

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ
จ านวน  1  คัน

หน้าที่  199

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเกา้อี้ส านักงาน 10,800 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน จ านวน  9  ตัว อบต.คูบัว

(ส าหรับบุคลากรใหม่ และทดแทน (มีล้อเล่ือน โช๊ค พนักพิง ที่พักแขน

ของเดิมที่ช ารุด) อเนกประสงค์)

33 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือโต๊ท างาน 10,800 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ขนาด 1.20 เมตร (4 ฟตุ) อบต.คูบัว

(ส าหรับบุคลากรใหม่ และทดแทน จ านวน  2  ชุด

ของเดิมที่ช ารุด)

34 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือตู้เอกสารเหล็กแบบ 5,500 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน 2 บานเล่ือน   ขนาด  5  ฟตุ อบต.คูบัว

(น ามาใช้จดัเก็บเอกสาร) แบบไม่มี มอก.  จ านวน  1  ตู้

35 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ 22,000 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ประมวลผล แบบที ่๑ อบต.คูบัว

(น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้

ด้านบริหารงานช่าง) จ านวน  1  เคร่ือง

36 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์สี 5,400 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน จ านวน  1  เคร่ือง อบต.คูบัว

(งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพัสดุ

หน้าที่  200

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 89,000 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ขนาด 13,000 BTU อบต.คูบัว
(น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม) จ านวน  1  เคร่ือง

ขนาดไม่ต่ ากวา่ 24,000 BTU
จ านวน  2 เคร่ือง

38 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 787,000 กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง และขนส่ง การปฏบิัติงาน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ อบต.คูบัว
(ทดแทนรถยนต์ของกองการศึกษา ไม่น้อยต่ ากวา่  2,400  ซีซี
ใช้งานมานาน) ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ

จ านวน  1  คัน

39 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ 44,000 22,000 22,000 กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ประมวลผล แบบที ่๑ อบต.คูบัว
(ส าหรับบุคลากรใหม่ และทดแทน จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้
เคร่ืองเก่าที่ใช้งานมานาน และงาน จ านวน  1  เคร่ือง
ส าหรับอาคาร ศพด. อบต.คูบัว) ปี 2561 = 2 เคร่ือง

ปี 2562 = 1 เคร่ือง

ปี 2564 = 1 เคร่ือง

40 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์การศึกษา เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือโต๊ะนักเรียน 25,000 กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน จ านวน  10  ตัว อบต.คูบัว

(ใช้ในการเรียนการสอนของ ศพด.)

หน้าที่  201

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
41 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์สีองิเจท็ 10,800 5,400 5,400 กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน จ านวน  1  เคร่ือง อบต.คูบัว
(น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม) ปี 2561 = 2 เคร่ือง

ปี 2562 = 1 เคร่ือง
ปี 2562 = 1 เคร่ือง

42 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 3,600 1,800 1,800 1,800 กองการศึกษา
ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน จ านวน  5  เคร่ือง อบต.คูบัว

(น ามาใช้ร่วมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปี 2561 = 2 เคร่ือง
ที่ยงัไม่มีเคร่ืองส ารองไฟ) ปี 2562 = 1 เคร่ือง

ปี 2563 = 1 เคร่ือง
ปี 2564 = 1 เคร่ือง

43 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือโต๊ท างาน 10,800 10,800 10,800 กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ขนาด 1.20 เมตร (4 ฟตุ) อบต.คูบัว
(ส าหรับบุคลากรใหม่ และทดแทน จ านวน  6  ตัว
เคร่ืองโต๊ะท างานเก่าที่ช ารุด และ ปี 2561 = 2 เคร่ือง

ส าหรับอาคาร ศพด. อบต.คูบัว) ปี 2562 = 2 เคร่ือง

ปี 2564 = 2 เคร่ือง

44 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์การศึกษา เพือ่อ านวยความสะดวกใน ตู้ล๊อกเกอร์เกบ็ของ  18  ช่อง 7,000 กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน จ านวน  1  ตู้ อบต.คูบัว

(วางแผนส าหรับ ศพด.อบต.คูบัว)

หน้าที่  202

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
45 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเกา้อี้ส านักงาน 2,400 3,600 1,200 3,600 กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน จ านวน  9  ตัว อบต.คูบัว
(ส าหรับบุคลากรใหม่ และทดแทน (มีล้อเล่ือน โช๊ค พนักพิง ที่พักแขน)
เคร่ืองโต๊ะท างานเก่าที่ช ารุด และ เอนกประสงค์
ส าหรับอาคาร ศพด. อบต.คูบัว) ปี 2561 = 2 เคร่ือง

ปี 2562 = 3 เคร่ือง
ปี 2563 = 1 เคร่ือง
ปี 2564 = 3 เคร่ือง

46 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่จดัเกบ็เอกสาร จดัซ้ือตู้เอกสารเหล็กแบบ 5,500 5,500 5,500 กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง (ส าหรับงาน ศพด. และวางแผน 2  บานเล่ือน  ขนาด  5  ฟตุ อบต.คูบัว
อาคาร ศพด. อบต.คูบัว) แบบไม่มี มอก.  จ านวน  2  ตู้

ปี 2561 = 1 ตู้
ปี 2563 = 1 ตู้
ปี 2564 = 1 ตู้

47 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 88,000 กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน แบบแยกส่วนชนิดต้ังพืน้หรือ อบต.คูบัว

(น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม) ชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU

พร้อมติดต้ัง  จ านวน  2  เคร่ือง

ปี 2564 = 2 เคร่ือง

หน้าที่  203
บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
48 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือพดัลมติดผนัง 4,000 10,000 กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน (ราคารวมค่าติดต้ัง) อบต.คูบัว
(น ามาใช้ทดแทนของเดิมและวาง จ านวน  7  ตัว
แผนส าหรับอาคาร ศพด. อบต.คูบัว) ปี 2563 = 2  ตัว

ปี 2564 = 5  ตัว

49 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองเล่น DVD 5,000 กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน จ านวน  1  เคร่ือง อบต.คูบัว
(น ามาใช้ทดแทนของเก่าที่ช ารุด)

50 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์การแพทย์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จัดซ้ือเตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ข 18,000 18,000 18,000 กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า อบต.คูบัว
(น ามาใช้ส าหรับห้องปฐมพยาบาล 90 x 200 x 60 ซม.
เด็กที่ป่วยและรองรับการตรวจ จ านวน  3  เตียง
จากส านักรับรองมาตรฐาน สมศ. ปี 2561 = 1  เตียง
ประจ าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก) ปี 2562 = 1  เตียง

ปี 2564 = 1  เตียง

51 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์การเกษตร เพือ่อ านวยความสะดวกใน จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 11,000 กองการศึกษา
ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าได้ 450 ลิตร อบต.คูบัว

(น ามาใช้ทดแทนของเดิมที่ช ารุด ต่อนาที
เป็นส่วนประกอบของน้ าพุ จ านวน  1  เคร่ือง

กลางน้ า)

หน้าที่  204
บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 08

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 แผนงานการศาสนา ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์กฬีา เพือ่ส่งเสริมการออกก าลังกาย จดัซ้ือติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย 200,000 200,000 200,000 200,000 กองการศึกษา

วฒันธรรมและนันทนาการ ส่ิงกอ่สร้าง ประจ าหมูบ่้าน อบต.คูบัว
หมู่ที่ 1  จ านวน  3-5  ชุด
หมู่ที่ 3  จ านวน  3-5  ชุด
หมู่ที่ 6  จ านวน  3-5  ชุด
หมู่ที่ 7  จ านวน  3-5  ชุด
หมู่ที่ 10  จ านวน  3-5  ชุด
หมู่ที่ 11  จ านวน  3-5  ชุด
หมู่ที่ 13  จ านวน  3-5  ชุด
(ติดต้ังบริเวณที่สาธารณะประโยชน)์

53 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ครุภัณฑ์กีฬา เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย จัดซ้ือติดต้ังเคร่ืองสนามเด็กเล่น 100,000 กองการศึกษา

ส่ิงก่อสร้าง เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว

เด็กและเยาวชนภายในต าบล อบต.คูบัว

แผนส าหรับทดแทนเคร่ืองเล่น

ที่ช ารุดและรองรับศูนย์ ศพด.

หลังใหม่

7,216,800 2,724,600  10,798,500  2,126,100  

หน้าที่  205

                                                                                                                                          รวม

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



1. แผนงาน ใหล้งแผนงานตามรูปแบบและรายการประเภทจ าแนกรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปขีอง อปท.  เช่น  แผนงานการศึกษา  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ เปน็ต้น

2. หมวดใหล้งหมวดครุภณัฑ์ตามชือ่ที่ปรากฎตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเปน็วัสดุและ

ครุภณัฑ์ ตามหลักการจ าแนกรายจ่ายตามงบประมาณ  ลงวันที่  27 มถิุนายน  2559  เช่น ค่าครุภณัฑ์  เปน็ต้น

3. ประเภทใหล้งประเภทครุภณัฑ์ตามชือ่ที่ปรากฎตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่  ด่วนที่สุด ที่ มท . 0808.2/ว 1248  เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเปน็วัสดุและ

ครุภณัฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  ลงวันที่  27  มถิุนายน  2559   เช่น   ครุภณัฑ์ส านกังาน  ครุภณัฑ์การศึกษา  ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เปน็ต้น

4. วัตถุประสงค์  ใหบ้อกถึงการวางแผนไว้เพื่อต้องการท าอะไร  ซ่ึงจะส่งผลที่คาดว่าจะได้รับ  เปน็ต้น

5. เปา้หมาย  (ผลิตของครุภณัฑ์)  แสดงรายละเอยีด  จ านวน  สถานที่  ขนาด  ปริมาณหรือคุณลักษณะที่จ าเปน็   เปน็ต้น

6. แบบ ผ.08  ใหเ้รียงล าดับต่อจาก แบบ ผ .06

หมายเหตุ



                                                              
    

  หน้าท่ี  206 

ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
 
 

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการ พิจา รณาการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาท้ องถิ่ น ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย มีรายละเอียด  ดังนี้ 

1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  15  คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์  65  คะแนน  ประกอบด้วย 
 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10  คะแนน 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10  คะแนน 
 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  10  คะแนน 
 (4) วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
 (5) กลยุทธ์  5  คะแนน 
 (6) เป้าประสงค์ของแต่และประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
 (8) แผนงาน  5  คะแนน 
 (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5  คะแนน 
 (10) ผลผลิต/โครงการ  5  คะแนน 
 คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน      
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80  (80 คะแนน) 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้อง  แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี  ประกอบด้วย 
1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
4.  ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10  คะแนน 
5.  โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5  คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  5  คะแนน 
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(5) เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
     ฉบับที่  12   5  คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5  คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   5  คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้  ประเทศชาติมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  
     ภายใต้หลักประชารัฐ    5  คะแนน 
(9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5  คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ   5  คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ   5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5  คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80  (80 คะแนน) 

 3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ   15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด   (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์   (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่และประเด็นกลยุทธ์   (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์   (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ   (5) 

                                                   รวมคะแนน 100 
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 4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมลูสภาพทั่วไป 
และข้อมูลพ้ืนฐานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ  เช่น  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า  ลักษณะของไม้/ป้าไม้ ฯลฯ  ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น  เขตการปกครอง  การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง  เช่น  เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ  ประชากร  เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
และช่วงอายุ และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม  เชน่  การศึกษา  สาธารณสุข 
อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน  เช่น การคมนาคมขนส่ง  
การไฟฟ้า  การประปา  โทรศัพท์  ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เช่น  การเกษตร  การประมง 
การปศุสัตว์  การบริการ  การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม  การพาณิชย์ 
กลุ่มอาชีพ  แรงงาน  ฯลฯ  และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม  เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น  สิ้นค้าพื้นเมือง 
และของที่ระลึก  ฯลฯ  และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ า  ป่าไม้  ภูเขา  
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ฯลฯ 

(2)  

(8)  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่นรูปแบบ  วิธีการ และการด าเนินการ 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า  
ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา  
ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหา 
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์ 
และศักยภาพ   

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชือ่มโยง ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ 
ชาต ิ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และ Thailand  4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม  หรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ 
ใช้ผลของการบังคับใช้  สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(1)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์ 
และศักยภาพ   (ต่อ)  

(3)  การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน  การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน  อาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  
จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ  กลุ่มทางสังคม  การพัฒนาอาชีพ 
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ  
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล 
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 
ในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  ได้แก่  S-Strength  
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat  (อุปสรรค)   

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่  
มีการน าเสนอปัญหาค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา  
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวีการแก้ไขปัญหา 
การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่าย 
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมิน 
ผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ และ 
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการดเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น  ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ  ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรค 
การด าเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด   
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด   
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพทางสงัคม  เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาละแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และ Thailand  4.0 

65 
(10) 

 

สอดคล้องกับสภาพทางสงัคม  เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และ Thailand  4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล  หลักประชารัฐ   แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี   
และ Thailand  4.0 

(10)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

3. ยุทธศาสตร ์ (ต่อ) 

3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
3.5 กลยุทธ์   
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ   
       ประเด็นกลยุทธ์   
 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์   
 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ   

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการที่จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ  ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธม์ีความสอดคล้องและสนับสนุน 
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  มุ้งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 
 
 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธม์ีความสอดคล้องและสนับสนุน 
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ 
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาในอนาคต  ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด   
ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชดัเจน  น าไปสู่การจัดท าโครงการ 
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยระบุแผนงานและ 
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/ 
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12  Thailand  4.0 แผนพัฒนาภาค/ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  และยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชดุหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด   
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน  ลักษณะเดียวกัน  เป็นต้น   
เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5)  

                         รวมคะแนน 100  
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 5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปไีปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ   10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ    
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ    
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (10) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี   (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
          ฉบับท่ี  12    

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0    (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด    (5) 
    5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน  
          ภายใต้หลักประชารัฐ     

(5) 

    5.9 งบประมาณมคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)    (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ    (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละผลที่คาดวา่จะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์   (5) 

                                     รวมคะแนน 100 
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 6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา   

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT  Analysis  /Demand  (Demand  

   Analysis)  Global Demand และ Trend  ปัจจัยและสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ 
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

10  

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปไีป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ   

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชงิปริมาณ 
เช่น  การวัดจ านวนโครงการ  กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนัน่เองว่า 
เป็นไปตามทีต่ั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ 
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ 
ในเชิงปริมาณ  (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสี่ปไีปปฏิบตั ิ
ในเชิงคุณภาพ   

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  คือ  
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่ และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป 
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)  ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ 
งบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ 
หรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ 
ในเชิงคุณภาพ  (Quantitative) 

10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ 
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT Analysis /Demand   
(Demand Analysis  Global Demand  และ Trend  หรือหลักการ 
บรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ 
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์  แผนงาน  งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ 
การแก้ไขปัญหาความยากจน  หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan 
: LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

5. โครงการพัฒนา  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ   
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ   
 
 
 
5.3 เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ )  
มีความชัดเจนน าไปสู่การ 
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)  
มีความสอดคล้องแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
           
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 4.0   

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา 
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชดัเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)  
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเปน็มาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล  วิธีการด าเนินงาน 
ต้องสอดคล้องกับวตัถุประสงค ์มีความเป็นไปได้ชัดเจน 
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  
มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดาเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เร่ิมต้นในช่วง
เวลาใด และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร 
คือ  กลุ่มเป้าหมายหลัก  ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ  (1) ความมัน่คง  (2) การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน  (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม 
(5) การสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับที่ 12  โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสมัฤทธิ์ที่เป็นเปา้หมาย 
ระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ 
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ 
เพ่ือสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมติร 
กับสิ่งแวดล้อม   (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะ หรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
เศรษฐกิจไปสู่  Valua-Based Econonmy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน 
ด้วยนวัตกรรม  ท าน้อย ได้มาก เช่น ๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน 
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (3) เปลี่ยนจากการเน้น 
ภาคการผลิตที่เติมเต็มดว้ยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  เช่น  ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา  (ต่อ) 
 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด    

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถสามารถแยกส่วนได้ส่วนหนึ่งออกจากกัน นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นทีเ่ป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจน หรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  
ภายใต้หลักประชารัฐ     

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ 
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคัง่  ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
ในการจัดท าโครงการ  ได้แก่  (1) ความประหยัด Economy   
(2) ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  (3)  ประสิทธผิล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส  (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ    

การประมาณการราคา เพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น  
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)  
ที่สามารถวัดได้  (measurable)  ใช้บอกประสิทธิผล  (effectiveness)  
ใช้บอกประสิทธิภาพ  (efficiency)  ได้  เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่ง 
ที่ได้รับ (การคาดการณ์  คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์    
 
 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิง่ที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ การได้ผล หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ 
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง โครงการ
ด าเนินการตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งยอกเวลาได้ 

(5)  

                                                                             รวมคะแนน 100  
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7. การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ข้อ 30 (5)  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ก าหนดว่า  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติด
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยไม่น้อยกว่า 15 วัน  
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย  
ไม่น้อยกว่า 30 วัน  โดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
และข้อ 29 (3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี  ดังนี้ 
  โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา   ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ 
ข้อมูลต่างๆ จาก 

7.1   ใช้แบบทีส่ าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 (1)  แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)   

  เป็นเครื่องมือที่ ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม
โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์ /แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย
น าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ (Impacts) อันจะช่วยใน
การวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไป เงื่อนไข
ส าคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) 
ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการ
ด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 

 (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model  
 ของ Kaplan & Norton 

  เป็นแนวคิดท่ีเชื่อว่า การท าความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นใน 
องค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น  ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัด
ประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวม
ขององค์กรหรือระบบต่างๆขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร  โดยใช้เป็นกรอบการวัด
และประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็น
องค์ประกอบย่อยๆ  เช่น  ด้านการเงิน  ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กรและ       
ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา เชื่อมต่อและ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้การนาตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้น
ความส าคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
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 (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)   
  เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับการท าแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ 

ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่าแผนกับการปฏิบัติที่ เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หรือไม ่อันดูได้จากผลระยะกลาง (Intermediate Result; IRs) ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ การ
ก าหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้า เช่นนี้ ท าให้สามารถนาไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการ
ต่อไปได ้รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย 

(4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
 เป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผลซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะ 

ช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทั้งในลักษณะ Formative 
และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท (Context) การด าเนินการ 
(Implementation) และผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้นและผลกระทบ 

 (5)   แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System   
 (PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  

 เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะน าไปสู่การ
พัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันน า ไปสู่การ
พัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป 

 (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึน  
 หรือ  Problem-Solving Method   

 เป็นวิธีการประเมินที่ส าคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่
การน าความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกัน ถือเป็นการ
ทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่  ซึ่งในทางชีววิทยา 
(ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทายเพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่การน าวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผน  จึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของ
การประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน  ซึ่งจะใส่หรือน าเข้าไป
ใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ 

 (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)   
 เป็นวิธีการประเมินที่ให้ความส าคัญกับการกระท า ทั้งในรูปของการกระท า
หรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม โครงการหรือแผนงานนั้นๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและ
ประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของ
ชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและก าหนดแผนงานของโครงการ 
ตลอดจนรูปแบบการดาเนินการโดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและ
การติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ต่อไป นอกจากนี้ ผลที่ได้
ทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายอีกด้วย 
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 (8) แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact Evaluation)   
  เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทั้งผลในด้านบวก-ด้านลบ  

ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่
ก าหนดไว้การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการด าเนินอย่างกว้างขวาง เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) และ
ผลกระทบ ต่างๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพลอย่างไรทั้งต่อปัจจัยภายใน
และภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้
ก าหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย ระงับ เพ่ิมเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร และนอกจากนี้         
การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

 (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
  เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของตารางโดยที่ในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของ
ความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น เพ่ือที่จะก าหนดอัตราส าหรับความบกพร่องหรือความ
เสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัยโดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และ
สาธารณสุขซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม  เฝ้าระวังสุข
ภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ 

 (10)  แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)  
    เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการก าหนดว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อน
อย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีข้ันตอนในการด าเนินการ  ดังนี้ 

 (10.1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร 
 (10.2) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย  
 (10.3) ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง  
 (10.4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ 
 (10.5) ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการและ 
 (10.6) ด าเนินการ 

 (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ 
ตามข้อ  (1) - (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

7.2 เชิงปริมาณ (Quantity)  คุณภาพ (Quality)  ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)  
เวลา (Time)  เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่  
 7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร หรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPLs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 
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