
































































































































 
ส่วนที ่ 4        การทบทวนแผนหมู่บ้าน / ชุมชน 
 ใหห้มู่บา้นมีการทบทวนแผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นประจ า  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังเพื่อใหแ้ผนหมู่บา้น / ชุมชน เป็นปัจจุบนัและมีขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริง 

วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 

9  มกราคม  2566 1 เห็นชอบทบทวน และเพิม่เตมิ แผนหมู่บ้าน/ ชุมชน  บ้านตากแดด 
หมู่ที ่1  ต าบลคูบัว จ านวน   171  โครงการ  แยกเป็น ต้านๆ ได้แก่ 
ด้านเศรษฐกจิ 
1.โครงการก่อสร้างป้ายประชาสมัพนัธ์พร้อมติดตั้ง ภายในต าบลคูบวั   
     งบประมาณ 225,000 บาท  
2.โครงการจดัท าป้ายบอกช่ือซอยช่ือถนน ช่ือสถานท่ีต่างๆ ในหมู่บา้น  และป้ายเสริมสร้างเอกลกัษณ์ ท่องเท่ียว 
ใหก้บัชุมชน หมู่บา้น ต าบลคูบวั   
     งบประมาณ 50,000 บาท 
3.โครงการติดตั้งเคร่ืองรับสญัญาณเสียงเสียงไร้สายอตัโนมติั  (ลูกยอ่ย) ภายในต าบลคูบวั 
     งบประมาณ 100,000 บาท 
4.โครงการซ่อมบ ารุงเคร่ืองรับสญัญาณเสียงไร้สาย ภายในต าบลคูบวั   
     งบประมาณ 100,000 บาท 
5.โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์กระจายสญัญาณเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง   
     งบประมาณ 1,000,000 บาท 
6.โครงการพฒันาสินคา้ทางการเกษตรประเภทขา้ว  
     งบประมาณ 50,000  บาท   
7.โครงการส่งเสริมการเกษตรพอเพียงการปรับปรุงพนัธ์ุพืช และการปศุสตัว ์ 
     งบประมาณ 15,000 บาท 
8.โครงการก าจดัหนูนาท าลายพืชผลทางการเกษตร   
     งบประมาณ 40,000 บาท 

ผูแ้ทนครัวเรือน 
เขา้ร่วมการประชุม 
จ านวน     
 133  คน  

คดิเป็น   18.27 % 
จากจ านวน  
728  ครัวเรือน 
 

 
    

หนา้ที่ 57 



วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
  9.โครงการจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มต่างๆ และนกัเรียนในต าบล เพ่ือส่งเสริมการพฒันา

พลงังานทดแทนและการประหยดั พลงังาน  
     งบประมาณ 30,000 บาท 
10.โครงการส่งเสริมการใชส้ารอินทรียล์ดการใชส้ารเคมี ทางการเกษตร 
     งบประมาณ 30,000 บาท 
11.โครงการส่งเสริมและพฒันาการแปรรูปเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตร   
     งบประมาณ 30,000 บาท 
12.โครงการส่งเสริมอาชีพหลงัการท านา  
     งบประมาณ 50,000 บาท 
13.โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วคุณภาพเพ่ือการบริโภค   
     งบประมาณ 50,000 บาท 
14.โครงการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างสรรคสิ์นคา้เชิงนวตักรรม   
     งบประมาณ 50,000 บาท 
15.โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว  
     งบประมาณ 50,000 บาท 
16.โครงการศึกษาการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงบูรณาการเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการบริหารจดัการการท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรค ์  
     งบประมาณ 200,000 บาท 
17.โครงการส่งเสริมการใชส่ื้อออนไลน์และเครือข่ายออนไลนอ์ยา่งสร้างสรรคเ์พ่ือการท่องเท่ียว  
     งบประมาณ 15,000 บาท 

  

 

 

 

  

    

หนา้ที่ 58 



วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
  18.โครงการอบรมเชิงเทคนิค/ใหค้  าปรึกษาแก่ผูป้ระกอบการร้านอาหาร  และร้านขายของช า 

     งบประมาณ 15,000 บาท 
19.โครงการพฒันาปัจจยัพ้ืนฐานเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร   
     งบประมาณ 500,000 บาท 
20.โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบวถีิชุมชนพอเพียงในพ้ืนท่ีต าบลคูบวั   
    งบประมาณ 500,000 บาท 
21.โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวปอยขนัโตกกาดวถีิชุมชนคูบวั  
     งบประมาณ 300,000 บาท 
22.โครงการปรับภูมิทศัน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี  
     งบประมาณ 1,100,000 บาท   
23.โครงการจดัหาวสัดุอ่ืน (ลูกรัง หินคลุก)เพ่ือซ่อมแซมถนนสาธารณะท่ีช ารุดส่ิงสาธารณประโยชน์เพ่ือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน 
     งบประมาณ 200,000 บาท  
24.โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน ้ าฝาตระแกรงเหลก็รางระบายน ้ า 
     งบประมาณ 100,000 บาท 
25.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง  HPS ภายในต าบลคูบวั 
     งบประมาณ 120,000 บาท 
26.โครงการจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุเช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า ฯลฯเพ่ือซ่อมแซม 
กรณีช ารุดเสียหาย และติดตั้งใหม่ 
     งบประมาณ 250,000 บาท 

  

 

 

  

    

หนา้ที่ 59 



วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
  27.โครงการปักเสาเขม็ซ่อมแซมคนัดินป้องกนัการทรุดตวัในจุดตา่งๆ ต าบลคูบวั 

     งบประมาณ 100,000  บาท 
28.โครงการจดัซ้ือรถบรรทุกน ้ าอเนกประสงคค์วามจุไม่นอ้ยกวา่ 12,000 ลิตร จ านวน 1 คนั 
     งบประมาณ 4,000,000 บาท 
29.โครงการจดัซ้ือรถกระเชา้ไฟฟ้า ขนาด 6 ลอ้ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 คนั 
     งบประมาณ 2,600,000 บาท 
30.โครงการจดัซ้ือรถบรรทุกน ้ าดบัเพลิงแบบอเนกประสงคข์นาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 6,000 ลิตร จ านวน 1 คนั 
     งบประมาณ 2,500,000 บาท 
31.โครงการป้ายบอกช่ือชุมชน ช่ือ ซอยและเสาพร้อมติดตงัในบริเวณเขต อบต.คูบวั  
     งบประมาณ 500,000 บาท 
32.โครงการป้ายบอกหมายเลขทางหลวงทอ้งถ่ินพร้อมติดตงัในบริเวณในบริเวณเขต อบต.คูบวั 
     งบประมาณ 500,000 บาท 
33.โครงการติดตั้งบอร์ดประชาสมัพนัธ์ชุมชน แบบกระจกบานเล่ือนพร้อมติดตั้ง   
     งบประมาณ 300,000 บาท 
34.วางท่อหรือรางระบายน ้ าระหวา่งบา้นนายสมนึก โคมเดือนถึงบา้นนางปราณี ชยาตสุวรรณ (ขดุท้ิงไวไ้ม่ไดก้ลบให้
เรียบร้อยปัจจุบนัเกิดอุบติัเหตุรถตกหล่นหลายคร้ัง บริเวณหมู่บา้นกฤษณะราช) 
งบประมาณ 100,000 บาท 
35.โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคสล.จากซอยขา้งบา้น อ.เจริญ ดีสวสัด์ิ จนถึงถนนทางเขา้หมู่บา้นปัญญาทร (ม.1) 
งบประมาณ 250,000 บาท 
36.โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝา คสล. บริเวณขา้งบา้นนางบงัเอิญ จนัทราไปจนถึงบา้นนายปรีชา ไข่มุก (ม.1) 
งบประมาณ 150,000 บาท 
37.โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝาคสล. บริเวณขา้งบา้นผูช่้วยธนสิทธ์ิ มาตกิจไปจนถึงบา้นนางพเยาว ์ศกัดาคาร  (ม.1) 
งบประมาณ  45,000  บาท 
 

  

 

    

หนา้ที่ 60 
   



วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
  38.โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าพร้อมฝา คสล. บริเวณหนา้อู่นายพิชยั ร่มเกตุไปจนถึงบา้นนางพเยาว ์พว่งรักษ ์(ม.1) 

งบประมาณ 187,000 บาท 
39.โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.รูปตวัรี พร้อมบ่อพกัน ้ าบา้นตากแดด ม.1  
(จากจุดส้ินสุดเดิมมาลงสระน ้ าวดัตากแดด) 
งบประมาณ 58,500  บาท 
40.โครงการวางท่อระบายน ้ า คสล. พร้อมบ่อพกัน ้ าภายในหมู่บา้น ม.1 บริเวณตั้งแต่ศาลปู่เส้ียวบา้นตากแดด 
ถึงคลองชลประทาน 
งบประมาณ 2,600,0000 บาท 
41.โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงคป์ระจ าหมู่บา้น ม.1 
งบประมาณ 2,540,000  บาท 
42.โครงการปักเสาเขม็ก่อสร้างเข่ือนกนัดินตามคลองชลประทาน 8 ขวา แม่กลอง (ฝ่ังขวา)  
ตั้งแต่บริเวณสะพานไปทางหมู่บา้นปัญญาทร ม.1 
งบประมาณ 1,500,000 บาท 
43.โครงการปรับปรุงผิวจราจรดว้ยแอสฟัลทติ์กคอนกรีตทบัผิวจราจรเดิมภายในหมู่บา้นตั้งแตป่ลายทางเขา้หมู่บา้นตาก
แดด ผา่นบา้นนายวเิชียร ร่มเกตุไปถึงบา้นนางสุนีย ์วงศว์จิิตร พร้อมปรับปรุงบ่อพกัน ้ า ม.1  
งบประมาณ  200,000  บาท 
44.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน ้ า คสล. จากบริเวณขา้งบา้น นางอ าพร วรเวชวทิยาไปทางทิศตะวนัตกตาม
แนวเดิม โดยฝ่ังท่อระบายน ้ า 
งบประมาณ  301,000 บาท 
45.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายใน ม.1 บริเวณทางโรงงานขนมจีนถึงบา้นคุณวาด 
งบประมาณ  270,000  บาท 

  

  

    

หนา้ที่ 61 



วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
  46.โครงการวางท่อระบายน ้ าคสล.พร้อมเปล่ียนบ่อพกั โดยการผา่ถนนเสน้ทางเขา้หมู่บา้นปัญญาทร  

จากฝ่ังหมู่บา้นกฤษณะราชลงคลองชลประทาน จ านวน 2 จุด 
งบประมาณ 150,000 บาท 
47.โครงการวางท่อระบายน ้ าคสล.จากบริเวณหนา้บา้นผูใ้หญ่อดุลย ์พิมเพราะ ไปทางทิศตะวนัออกตามแนวถนน
ส้ินสุดทางบา้นนางอ าพนัธ์ รัตนบ ารุง ม.1 
งบประมาณ 670,000  บาท 
48.โครงการวางท่อระบายน ้ าคสล.พร้อมบ่อพกัเช่ือมท่อเดิมทางหนา้วดัตากแดดตั้งแตบ่า้นนางฉตัรมณี เปรมเลก็ ถึง
แยกทางเขา้บา้นนางนวพร ยอดธรรม(ม.1) 
งบประมาณ  110,000  บาท 
49.โครงการขยายท่อเมนประปา ขนาด Ø 3 น้ิว พร้อมประตูน ้ า 
งบประมาณ  200,000 บาท 
50.โครงการก่อสร้างหลงัคาคลุมเคร่ืองออกก าลงักาย 
งบประมาณ  750,000  บาท 
51.โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. ภายใน ม.1 
สายท่ี1 โรงงานขนมจีน-คลองชลฯ 
สายท่ี2 บา้นศรีดารา-คลองชลฯ 
สายท่ี3 ทา้ยโรงขนมจีน-คลองชลฯ 
งบประมาณ 2,200,000 บาท 
52.โครงการวางท่อระบายน ้ า พร้อมบ่อพกั และปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยาง แอสฟัลตติ์กคอนกรีต ม.1 
งบประมาณ 2,442,000  บาท 
53.โครงการปรับปรุงผิวจราจรดว้ยแอสฟัลตติ์กคอนกรีต สาย 3339 (ม.1-ม.5) 
งบประมาณ 10,000,000  บาท 

  

 

 

    

หนา้ที่ 62 



วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
  54.โครงการก่อสร้างสะพานขา้มคลอง ม.1 บริเวณบา้นลุงใส-ท่าสนุ่น 

งบประมาณ  1,200,000  บาท 
55.โครงการวางท่อระบายน ้ า คสล.พร้อมบ่อพกัขา้งถนน สาย 3339 บริเวณหนา้วดัตากแดด ไปทางทิศใต ้ลงคลอง
ชลประทาน ม.1 
งบประมาณ  1,000,000  บาท 
56.โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. ขา้งถนน ม.1  ในหมู่บา้นกฤษณะราช เร่ิมจากคลองอู่เรือผา่นบา้น ร้อยตรี
ศุภชยั ไปทางบา้น นางพรพรรณ รักษาจิตมัน่ 
งบประมาณ 621,500  บาท 
57.โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. ม.1 ในหมู่บา้นกฤษณะราช จากจุดส้ินสุดเดิมไปทางถนนสาย 3339 
งบประมาณ 526,000  บาท 
ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 
1.โครงการแขง่ขนักีฬาประชาชนตา้นภยัยาเสพติด ต าบลคูบวั   
งบประมาณ 120,000 บาท 
2.โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา  
งบประมาณ 30,000  บาท 
3.โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาใหก้บัหมู่บา้นภายในต าบล   
งบประมาณ 50,000 บาท 

  

 

  

    

หนา้ที่ 63 



วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
  4.โครงการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพในการด าเนินงานดา้นสาธารณสุข  

งบประมาณ 200,000 บาท 
5.โครงการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้และโรคระบาดต่าง ๆ ในสตัวเ์ล้ียง  
งบประมาณ 80,000  บาท   
6.โครงการรณรงคร่์วมมือในการเฝ้าระวงั  ควบคุม ป้องกนั  และแกไ้ขปัญหาการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก  
งบประมาณ 100,000 บาท 
7.โครงการคลินิกใกลบ้า้นรักษาโรคเฉพาะทาง  (ผูป่้วยเร้ือรัง)  
งบประมาณ 60,000  บาท 
8.โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามยัประชาชน   
งบประมาณ 50,000 บาท 
9.โครงการจดับริการดูแลระยะยาวดา้นสาธารณสุขส าหรับผูสู้งอาย ุท่ีมีภาวะพึ่งพิง   (LTC)  
งบประมาณ 100,000 บาท 
10.โครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในต าบลคูบวั 
งบประมาณ 150,000 บาท  
11.โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข   
งบประมาณ 200,000 บาท 
12.โครงการส่งเสริมสนบัสนุนและช่วยเหลือผูย้ากไร้และผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน   
งบประมาณ 100,000 บาท 
13.โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้นพิการไดมี้ส่วนร่วมในชุมชน   
งบประมาณ 100,000 บาท 

  

 

 

  

    

หนา้ที่ 64 



วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
  14.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติแก่ผูสู้งอาย ุต าบลคูบวั   

งบประมาณ 150,000 บาท 
15.โครงการสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของชมรมผูสู้งอาย ุ 
งบประมาณ 72,000  บาท 
16.โครงการปรับปรุซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัใหก้บัประชาชนผูด้อ้ยโอกาส ผูพิ้การ ผูย้ากไร้  ภายในต าบลคูบวั  (หลงัละไม่
เกิน 30,000 บาท/หลงั)   
งบประมาณ 90,000 บาท 
17.โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ 
งบประมาณ 150,000 บาท  
18.โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมของศูนยพ์ฒันาครอบครัวต าบลคูบวั  
งบประมาณ 40,000  บาท  
19.โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 
งบประมาณ 30,000   บาท  
20.โครงการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพในการด าเนินงานกลุ่มสตรีและแม่บา้น ต าบลคูบวั  
งบประมาณ 350,000 บาท 
21.โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนหมู่บา้นใชร้ะบบสหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม   
งบประมาณ 50,000 บาท 
22.โครงการอบรมใหค้วามรู้ประชาชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
งบประมาณ 50,000 บาท 

  

 

 

  

    

หนา้ที่ 65 



วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
  23.โครงการสร้างหลกัประกนัรายไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุ  

งบประมาณ 17,600,000 บาท   
24.โครงการสนบัสนุนการเสริมสร้างสวสัดิการทางสงัคมใหแ้ก่ ผูพิ้การ หรือทุพพลภาพ   
งบประมาณ 3,500,000 บาท 
25.โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 
งบประมาณ 100,000  บาท  
26.โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนท่ีเกิดจากภยัพิบติั  และสาธารณภยั   
งบประมาณ 500,000 บาท 
27.โครงการสมทบกองบุญสวสัดิการชุมชนต าบลคูบวั   
งบประมาณ 100,000 บาท 
28.โครงการสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  (สปสช.) ต าบลคูบวั   
งบประมาณ 250,000 บาท 
29.โครงการเงินอดุหนุนส าหรับการด าเนินงานโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   
งบประมาณ 300,000 บาท 
30.โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข  กรณีเกิดโรคระบาดและภยัพิบติัในพ้ืนท่ี  
งบประมาณ 1,000,000 บาท 
31.โครงการแห่เทียนพรรษา ต าบลคูบวั 
งบประมาณ 30,000 บาท 
32.โครงการจดัการประกวดทอผา้พ้ืนเมือง (ผา้ซ่ินตีนจก) ไท-ยวน คูบวั  
งบประมาณ 50,000 บาท 

  

 

 

  

    

หนา้ที่ 66 



วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
  33.โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง ต าบลคูบวั  

งบประมาณ 120,000 บาท   
34.โครงการจดังานสืบสานประเพณีวนัสงกรานต ์ 
งบประมาณ 150,000 บาท  
35.โครงการสนบัสนุนการจดังานสืบสานวฒันธรรมประเพณี ไท-ยวน คูบวั   
งบประมาณ 100,000 บาท 
36.โครงการฝึกอบรมศิลปะการจดัดอกไมส้ด 
งบประมาณ 20,000 บาท 
37.โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน 
งบประมาณ 50,000 บาท 
38.โครงการต่อตา้นยาเสพติด 
งบประมาณ 15,000 บาท 
39.โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวยัรุ่น   
งบประมาณ 10,000 บาท 
40.โครงการสนบัสนุนศูนยเ์รียนรู้  และการสนบัสนุนก่ีทอผา้ประจ าชุมชน 
งบประมาณ 200,000  บาท บาท 
41.โครงการฝึกอบรมการท าเคร่ืองหอมเพื่อสุขภาพ   
งบประมาณ 25,000 บาท 
42.โครงการความรู้เก่ียวกบัสุขภาพเบ้ืองตน้  
งบประมาณ 25,000 บาท 
43.โครงการออกก าลงักายวยัสูงอาย ุ
งบประมาณ 15,000 บาท 
44.โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์   
งบประมาณ 15,000 บาท 

  

 

    

หนา้ที่ 67 



วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
  45.โครงการป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน 

งบประมาณ 15,000 บาท 
46.โครงการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
งบประมาณ 25,000 บาท 
47.โครงการรณรงคใ์หค้วามรู้เร่ืองโรคมือเทา้ปากในชุมชน   
งบประมาณ 25,000 บาท 
48.โครงการส่งเสริมทกัษะการเล่นกีฬา 
งบประมาณ 15,000 บาท 
49.โครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้นสาธารณสุขเร่ืองสมุนไพรพ้ืนบา้น   
งบประมาณ 25,000 บาท 
50.โครงการ “ผกัสวนครัว ร้ัวกินได”้  
งบประมาณ 25,000 บาท 
51.โครงการรณรงคส่์งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว  
งบประมาณ 15,000 บาท 
52.โครงการพฒันาผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 
งบประมาณ 50,000 บาท 
53.โครงการจดัอบรมท าน ้ าหมกัชีวภาพ  
งบประมาณ 50,000 บาท 
54.โครงการดวงตาแจ่มใส ปลอดภยัจากโรคตอ้กระจก   
งบประมาณ 100,000 บาท 
55.โครงการเขา้พรรษาเปล่ียนวถีิแห่งความสุข  
งบประมาณ 25,000  บาท 

  

 

  

    

หนา้ที่ 68 



วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
  56.โครงการปกป้อง เทิดทูนสถาบนัปรองดองสมานฉนัท ์  

งบประมาณ 20,000 บาท 
57.โครงการกิจกรรมจิตอาสาท าความดีดว้ยหวัใจ  
งบประมาณ 20,000  บาท 
58.โครงการสนบัสนุนอนุรักษฟ้ื์นฟสืูบสานศิลปะวฒันธรรม ไท-ยวน   
งบประมาณ 50,000 บาท 
59.โครงการติดตั้งเคร่ืองออกก าลงักายประจ าหมู่บา้น (เคร่ืองออกก าลงัหายส าหรับประชาชนทัว่ไป)   
งบประมาณ 600,000 บาท 
60.โครงการติดตั้งเคร่ืองออกก าลงักายประจ าหมู่บา้น (เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น)  
งบประมาณ 900,000 บาท 
61.โครงการติดตั้งระบบเคร่ืองรับ-ส่งวทิยกุระจายเสียงชนิดเสียงไร้สายและเสียงตามสาย ควบคุมจากเคร่ืองส่ง – 
ล าโพง  งบประมาณ 2,000,000 บาท 
62.โครงการจดัซ้ือพดัลมไอน ้ าหวัพน่หมอก สามารถสร้างไอน ้ าลดอุณหภูมิได ้
งบประมาณ 50,000 บาท 
ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
1.โครงการจดัซ้ือถงัขยะพลาสติกสาธารณะในบริเวณชุมชนหมู่บา้น  และสวนสาธารณะ  
งบประมาณ 30,000 บาท 
2.โครงการจา้งเหมาบริการก าจดัขยะมูลฝอย 
งบประมาณ 900,000 บาท 

  

 

  

    

หนา้ที่ 69 



 

วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
  3.โครงการพฒันาหมู่บา้นตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยลดปริมาณขยะลน้ถงัขยะ  

งบประมาณ 30,000 บาท 
4.โครงการจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ก าจดัขยะมูลฝอย รักษาความสะอาด ของบา้นเมืองในท่ีสาธารณะชุมชน  
งบประมาณ 10,000  บาท 
5.โครงการส่งเสริมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลคูบวั  
งบประมาณ 100,000 บาท 
6.โครงการจดัท ากรงเหลก็คดัแยกขยะ 
งบประมาณ 100,000 บาท 
7.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง  
งบประมาณ 400,000 บาท  
8.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในเขตต าบลคูบวัใหส้วยงามน่าอยู ่  
งบประมาณ 30,000 บาท 
9.โครงการจดัวนัประชารัฐร่วมใจรักษพิ์ทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม และรณรงคล์ดภาวะโลกร้อนดว้ยการขบัข่ีรถจกัรยาน  
งบประมาณ 30,000  บาท 
10.โครงการขดุลอกคลอง (คลองไสไ้ก่) ภายในต าบลคูบวั   
งบประมาณ 150,000 บาท 
11.โครงการก าจดัผกัตบชวา และวชัพืชน ้ าในคลองสาธารณะภายในต าบลคูบวั    
งบประมาณ 300,000 บาท 

  

 

  

    

หนา้ที่ 70 



วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
  12.โครงการก าจดัวชัพืชตามถนนสองขา้งทาง ในต าบลคูบวั  

งบประมาณ 40,000  บาท 
13.โครงการปลูกตน้ไมแ้ละหญา้แฝก   
งบประมาณ 20,000 บาท 
14.โครงการอนุรักษพ์นัธ์ุปลาน ้ าจืดตามแหล่งน ้ าสาธารณะต าบลคูบวั  
งบประมาณ 20,000  บาท 
15.โครงการจา้งต่อเรือก าจดัวชัพืชในล าคลองสาธารณะจ านวน  1  ล า   
งบประมาณ 450,000 บาท 
16.โครงการปลูกฝักจิตส านึกเยาวชนรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   
งบประมาณ 15,000 บาท 
17.โครงการรณรงคก์ารมีส่วนร่วมลดปริมาณขยะ   
งบประมาณ 25,000 บาท 
18.โครงการประกวดชุมชนรักษส่ิ์งแวดดอ้ม 
งบประมาณ 25,000 บาท 
19.โครงการก าจดัผกัตบัชวา และวชัพืช  
งบประมาณ 200,000 บาท 
20.โครงการขดุลอกทางน ้ า คูคลองทางระบายน ้ า  เหมืองส่งน ้ า  
งบประมาณ 300,000 บาท 
21.โครงการก าจดัวชัพืชในเขตคลองชลประทานภายในต าบลคูบวั   
งบประมาณ 500,000 บาท 

  

 

  

    

หนา้ที่ 71 



วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
  22.จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต ่ากวา่ 6,000 ซีซี แบบอดัทา้ย จ านวน 1 คนั 

งบประมาณ 2,400,000 บาท 
23.โครงการจดัซ้ือเคร่ืองยอ่ยสลายก่ิงไม ้จ านวน 1 เคร่ือง (ขนาด XXL ชนิดรถลาก)บดสับยอ่ยวสัดุไดห้ลายประเภท 
เช่น ก่ิงไม ้พุม่ ไม ้
งบประมาณ 98,000 บาท 
ด้านความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย 
1.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานสถานท่ีกลางส าหรับศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนและ
การพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    
งบประมาณ 20,000 บาท 
2.โครงการติดตั้งป้ายเตือนตามเขตเขตชุมชน ตามจุดเส่ียงภายในต าบลคูบวั   
งบประมาณ 100,000 บาท 
3.โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  อบต.คูบวั หลกัสูตรจดัตั้งใหม่  ทบทวน และหลกัสูตร
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
งบประมาณ 150,000  บาท  
4.โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนในช่วงเทศกาลส าคญัในเขตต าบลคูบวั  
งบประมาณ 50,000  บาท 
5.โครงการอบรมใหค้วามรู้ในการป้องกนัภยัป้องกนัชีวติและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ประชาชน  
งบประมาณ 30,000  บาท 
6.โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด เช่น อบรมส่งเสริมการบ าบดั ผูติ้ดยาเสพติด และส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ผู ้
ผา่นการบ าบดั  
งบประมาณ 200,000 บาท 

  

 

  

    

หนา้ที่ 72 



วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
  7.โครงการณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

งบประมาณ 30,000  บาท 
8.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติัประจ าต าบล  
งบประมาณ 200,000 บาท  
9.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
งบประมาณ 100,000 บาท 
10.โครงการการจดัจราจรภายในเขตต าบล      
งบประมาณ 1,000,000  บาท 
11.โครงการติดตั้งกระจกโคง้ภายในเขตต าบล      
งบประมาณ 200,000 บาท 
12.โครงการติดตั้งไฟกระพริบบอกจุดอนัตราย      
งบประมาณ 500,000 บาท 
13.โครงการส่งเสริมสนบัสนุนประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง   
งบประมาณ 100,000 บาท  
14.โครงการเลือกตั้ง หรือ เลือกตั้งซ่อม ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  
งบประมาณ 500,000 บาท   
15.โครงการจดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์ป้ายไวนิล/วารสาร/แผน่พบั เพ่ือ  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี   
งบประมาณ 50,000 บาท 
16.โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธี และงานรัฐพิธี  
งบประมาณ 200,000 บาท 

  

 

  

    

หนา้ที่ 73 



วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
  17.โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบักฎหมายพฒันาทอ้งถ่ินการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 

งบประมาณ 30,000   บาท  
18.โครงการจิตอาสาพฒันาสาธารณะ       
งบประมาณ 20,000  บาท 
19.โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV 
งบประมาณ 1,200,000  บาท  
20.โครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายในต าบลคูบวั  
งบประมาณ 500,000 บาท  
21.โครงการ อบต. คูบวั "ยิม้" พบประชาชน     
งบประมาณ 25,000  บาท 
22.โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก (อถล.)  
งบประมาณ 30,000 บาท 
23.โครงการไฟกระพริบโซล่าเซลลพ์ร้อมป้ายจราจรในบริเวณเขต อบต.คูบวั  
งบประมาณ 200,000 บาท 
24.โครงการป้ายกระจกโคง้จราจรพร้อมติดตงัในบริเวณเขต อบต.คูบวั 
งบประมาณ 200,000 บาท 
25.โครงการป้ายจราจรและเสา พร้อมติดตงัในบริเวณเขต อบต.คูบวั 
งบประมาณ 100,000 บาท 

  

 

  

    

หนา้ที่ 74 



 

 

 

วนั เดอืน ปี ทบทวนคร้ังที ่ มตทิีป่ระชุม จ านวนผู้เข้าประชุม หมายเหตุ 
  ด้านบริหารจดัการ 

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน  
งบประมาณ 80,000  บาท 
2.โครงการขอรับการสนบัสนุนการจดักิจกรรม/การท างานของคณะกรรมการหมู่บา้น  
งบประมาณ 100,000 บาท 
3.โครงการจดัเวทีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
งบประมาณ 25,000  บาท 
4.โครงการส่งเสริมการท าบญัชีครัวเรือน บญัชีกองทุนหมู่บา้น  
งบประมาณ 10,000 บาท 
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ภาพถ่ายการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน  ประจ าปี พ.ศ. 2566 
การจัดเวทีประชุมประชาคม (ระดับหมู่บ้าน) 

 
หมู่ที่ 1 บ้านตากแดด ต ำบลคูบัว อ ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี 
วันจันทร์ที่ 9 มกรำคม 2566 ตั้งแต่เวลำ  17.00 น. เปน็ต้นไป 
สถำนที่จัดประชุม  บริเวณหน้ำบ้ำนนำยสังเวียน  มำตกิจ  (ร้ำนเจริญโภชนำ เลขท่ี 114 หมู่ที่ 1) 
ข้ำงวัดทุ่งรำษฏร์ศรัทธรรม (วัดตำกแดด) 

 
 

ก่อนการประชุม หมู่ที่ 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ระหว่างประชุม หมู่ที่ 1 
 

เสร็จสิ้นการประชุม หมู่ที่ 1 / ที่ประชุมลงมติ เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  






