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        หน้าที่ 1  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
 
 
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.  ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ตั้งอยู่ในเขต อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองราชบุรี  
ไปทางทิศใต้ระยะทาง  5  กิโลเมตร   ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13  องศา  29  ลิปดาเหนือ  เส้นแวงที่  99  องศา  55  ลิปดา
ตะวันตก   มีเนื้อที่ประมาณ  25  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  15,625  ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ต่างๆ  ดังนี้ 
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ต าบลดอนตะโก  และต าบลบ้านไร่  อ าเภอเมืองราชบุรี 
ทิศใต้            ติดต่อกับ ต าบลบ่อกระดาน  อ าเภอปากท่อ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ต าบลบ้านไร่  อ าเภอเมืองราชบุรี และต าบลเกาะศาลพระ อ าเภอวัดเพลง 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ต าบลอ่างทอง  และต าบลดอนตะโก  อ าเภอเมืองราชบุรี 

แผนที่กายภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว Lat : 13.478664537568724  Long : 99.8237765502929 

 
 



หน้าที่  2 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของต าบลคูบัว เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีล าห้วยธรรมชาติไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปยัง       
ทิศตะวันออกจ านวน  2  สาย มีน้ าตลอดปี  รวมทั้งมีคลองชลประทาน  2 สายใหญ่  พ้ืนที่เหมาะแก่การ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร การปศุสัตว์ และเป็นที่อยู่อาศัย  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศของต าบลคูบัว  จัดอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู  โดยสภาพภูมิอากาศทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพล
ของมรสุมพัดผ่าน เฉลี่ยแล้วอุณหภูมิทั้งปี  ประมาณ  28.3  องศาเซลเซียล   
ฤดูร้อน        อากาศค่อนข้างร้อนและแห้ง  โดยฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  
 เดือนที่อุณหภูมิสูงที่สงสุดคือเดือนเมษายน เฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 30.7  องศาเซลเซียล   
ฤดูหนาว      อากาศหนาวเย็นเป็นช่วงๆ  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม  
 เดือนที่มีอุณหภูมิต่ าท่ีสุด 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  ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินในต าบลคูบัว  ส่วนใหญ่สภาพดินเป็นดินเหนียว เหมาะแก่การปลูกข้าว ไม้ผล และพืชผัก  
จ าแนกลักษณะความเหมาะสมและข้อจ ากัดของดินต าบลคูบัว  แบ่งออกเป็น  8   กลุ่ม  ดังนี้ 

1.  กลุ่มชุดดินที่ 2   เนื้อดินเป็นดินเหนียว การระบายน้ าเลว ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ าขังอยู่ที่ผิวดิน 
ระหว่าง  4-6 เดือน มีศักยภาพเหมาะสมที่จะใช้ท านาในช่วงฤดูฝน แต่สามารถปลูกพืชผักพืชไร่ พืชผัก 
หรือพืชอ่ืนที่มีอายุสั้นได้ในช่วงฤดูแล้ง 

2.  กลุ่มชุดดินที่ 3   เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวดินบนเป็นสีเทาเข้ม สีน้ าตาลปนเทาเข้ม ดินล่าง 
เป็นสีเทาหรือสีน้ าตาลอ่อน มีศักยภาพเหมาะสมในการท านา อย่างไรก็ตามดินชุดนี้สามารถเปลี่ยนสภาพ
การใช้ประโยชน์จากนาข้าวเป็นปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักได้ ถ้าได้มีการพัฒนาที่ดิน 

3.  กลุ่มชุดดินที่ 6   เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีส าน้ าตาลปนเทาหรือสีเทา        
มีศักยภาพเหมาะสมที่จะใช้ท านาในช่วงฤดูฝนและในช่วงฤดูแล้งสามารถปลูกพืชผัก หรือพืชอ่ืนที่มีอายุสั้นได้  

4.  กลุ่มชุดดินที่ 7    เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินมีสีน้ าตาล หรือสีน้ าตาลปนเทา มีศักยภาพ 
ความเหมาะสมในการท านามากกว่าปลูกไร่  ไม้ผล  และพืชผัก   

5.  กลุ่มชุดดินที่ 16  เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง  สีดินมีสีน้ าตาลอ่อน หรือสีน้ าตาลปนเทา  
มีศักยภาพท่ีจะใช้ท านามากกว่าปลูกพืชไร่ ไม้ผลและพืชผัก   

6.  กลุ่มชุดดินที่ 18  เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหยาบ มีศักยภาพเหมาะสมในการท านา 
มากกว่าการปลูกพืชไร่ พืชผักและผลไม้ ยกเว้นถ้าได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ าขังและการระบายน้ าของดิน 

7.  กลุ่มชุดดินที่ 33  เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง  สีดินมีสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนแดงบางแห่ง  
มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิด ทั้งพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และท านาข้าว  

8.  กลุ่มชุดดินที่ 36  เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว หรือ 
ดินร่วนเหนียวปนทราย  มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่  ไม้ผล  ไม้ยืนต้น และปลูกผักบางชนิด         
ไม่เหมาะสมในการท านา 
 

 



หน้าที่  3 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  มีพ้ืนที่เขตการปกครองทั้งหมด  15  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
หมู่ที่ 1  บ้านตากแดด     มีบ้านจ านวน  670  หลัง     มีครัวเรือนจ านวน  228 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 2  บ้านระหนอง  มีบ้านจ านวน  126  หลัง  มีครัวเรือนจ านวน  90 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 3  บ้านหนองขันธ์  มีบ้านจ านวน  258  หลัง  มีครัวเรือนจ านวน  137 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 4  บ้านใต้   มีบ้านจ านวน  166  หลัง  มีครัวเรือนจ านวน  111 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 5  บ้านตะโก  มีบ้านจ านวน  126  หลัง  มีครัวเรือนจ านวน  76 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 6  บ้านสระโบสถ์  มีบ้านจ านวน  258  หลัง  มีครัวเรือนจ านวน  157 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 7  บ้านใหม่  มีบ้านจ านวน  189  หลัง  มีครัวเรือนจ านวน  141 ครัวเรือน 
หมู่ที ่8  บ้านหนองยายแก้ว มีบ้านจ านวน  130  หลัง  มีครัวเรือนจ านวน  55 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 9  บ้านฟากห้วย  มีบ้านจ านวน  394  หลัง  มีครัวเรือนจ านวน  246 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 10  บ้านท่าช้าง  มีบ้านจ านวน  207  หลัง  มีครัวเรือนจ านวน  93 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 11  บ้านโพธิ์  มีบ้านจ านวน  233  หลัง  มีครัวเรือนจ านวน  184 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 12  บ้านหัวนา  มีบ้านจ านวน  126  หลัง  มีครัวเรือนจ านวน  105 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 13  บ้านต้นแหน  มีบ้านจ านวน  182  หลัง  มีครัวเรือนจ านวน  94 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 14  บ้านหนามพุงดอ มีบ้านจ านวน  207  หลัง  มีครัวเรือนจ านวน  105 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 15  บ้านไร่ต้นมะม่วง มีบ้านจ านวน  294  หลัง  มีครัวเรือนจ านวน  127 ครัวเรือน 

รวม  มีบ้าน (ปกติ)  3,566  หลัง มีครัวเรือน (จปฐ.) 1,949 ครัวเรือน 
(ข้อมูลจ านวนบ้าน จากส านักบริหารการทะเบียน อ าเภอเมืองราชบุรี ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562)   
(ข้อมูลจ านวนครัวเรือน จาก ฐานข้อมูล จปฐ. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองราชบุรี ระดับต าบล ปี 2562) 
2.2  การเลือกตั้ง 
แบ่งเขตการเลือกตั้งตามเขตการปกครอง  15  หมู่บ้าน   ดังนี้ 
หมู่ที่ 1  บ้านตากแดด     จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  1,180  คน    
หมู่ที่ 2  บ้านระหนอง  จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  369  คน  
หมู่ที่ 3  บ้านหนองขันธ์  จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  584  คน  
หมู่ที่ 4  บ้านใต้   จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  506  คน 
หมู่ที่ 5  บ้านตะโก  จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  283  คน  
หมู่ที่ 6  บ้านสระโบสถ์  จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  592  คน  
หมู่ที่ 7  บ้านใหม่  จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  543  คน 
หมู่ที่ 8  บ้านหนองยายแก้ว จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  328  คน  
หมู่ที่ 9  บ้านฟากห้วย  จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  929  คน  
หมู่ที่ 10  บ้านท่าช้าง  จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  527  คน 
หมู่ที่ 11  บ้านโพธิ์  จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  690  คน 
หมู่ที่ 12  บ้านหัวนา  จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  358  คน  
หมู่ที่ 13  บ้านต้นแหน  จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  518  คน  
หมู่ที่ 14  บ้านหนามพุงดอ จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  669  คน 
หมู่ที่ 15  บ้านไร่ต้นมะม่วง จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  723  คน  

รวม  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งหมด  8,799  คน     
(ข้อมูลทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562)  



  หน้าที่  4 
3.  ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ปี พ.ศ. 2562  ทั้งสิ้น  10,951  คน  
(ข้อมูลสถิติประชากรจากส านักบริหารการทะเบียน อ าเภอเมืองราชบุรี ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562)   
แยกเป็น  ชาย  5,179  คน  หญิง  5,772  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  438.04  ตอ่ตารางกิโลเมตร 
ประชากรแยกตามเขตการปกครอง  ดังนี้  

เขตการปกครอง ชาย  หญิง รวม (คน) 
หมู่ที่ 1 บ้านตากแดด    693 754 1,447 
หมู่ที่ 2 บ้านระหนอง 208 256 464 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองขันธ์ 335 387 722 
หมู่ที่ 4 บ้านใต้  282 322 604 
หมู่ที่ 5 บ้านตะโก 160 178 338 
หมู่ที่ 6 บ้านสระโบสถ์ 365 391 756 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ 307 361 668 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองยายแก้ว 183 204 387 
หมู่ที่ 9 บ้านฟากห้วย 545 599 1,144 
หมู่ที่ 10 บ้านท่าช้าง 308 357 665 
หมู่ที่ 11 บ้านโพธิ์ 399 465 864 
หมู่ที่ 12 บ้านหัวนา 226 222 448 
หมู่ที่ 13 บ้านต้นแหน 295 348 643 
หมู่ที่ 14 บ้านหนามพุงดอ 424 444 868 
หมู่ที่ 15 บ้านไรต้่นมะม่วง 449 484 933 

สถิติจ านวนประชากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2561 
ปี พ.ศ. 2555  ชาย 4,967  คน    หญิง 5,415  คน    รวม  10,382  คน 
ปี พ.ศ. 2556  ชาย 5,049  คน    หญิง 5,495  คน    รวม  10,544  คน 
ปี พ.ศ. 2557  ชาย 5,050  คน    หญิง 5,522  คน    รวม  10,572  คน 
ปี พ.ศ. 2558  ชาย 5,117  คน    หญิง 5,632  คน    รวม  10,749  คน 
ปี พ.ศ. 2559  ชาย 5,130  คน    หญิง 5,654  คน    รวม  10,784  คน 
ปี พ.ศ. 2560  ชาย 5,169  คน    หญิง 5,687  คน    รวม  10,856  คน 
ปี พ.ศ. 2561  ชาย 5,182  คน    หญิง 5,747  คน    รวม  10,929  คน 
มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรต าบลคูบัว ที่เพ่ิมข้ึน ในแต่ละปีย้อนหลัง  
3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
(ข้อมูลจ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ จากส านักบริหารการทะเบียน อ าเภอเมืองราชบุรี ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562)   
แยกตามช่วงอายุ  ชาย หญิง รวม (คน) 
จ านวนประชากรเด็กและเยาวชน อายุต่ ากว่า 18 ปี 1,116 1,069 2,185 
จ านวนประชากร  อายุ 19 - 59 ปี 3,215 3,487 6,702 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป 848 1,216 2,064 

รวม 5,179 5,772 10,951 
 



หน้าที่  5 
4.  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 
ต าบลคูบัว มีความพร้อมส าหรับให้บริการทางการศึกษา  ดังนี้  
(1)  มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  (ม.1-ม.3)  จ านวน  1  แห่ง  คือ  โรงเรียนแคทรายวิทยา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 12      
(2)  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  มีจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว ตั้งอยู่ ในหมู่ที่  3  
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 11  โรงเรียนวัดแคทราย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 12 และโรงเรียนวัดหนามพุงดอ 
ตั้งอยู่ในหมู่ที่  14   
(3)  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จ านวน 3 แห่ง                    
คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนามพุงดอ  ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดหนามพุงดอ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแคทราย  ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดแคทราย  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว  ตั้งอยู่ในโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว   
(4)  มีศูนย์การเรียนชุมชน (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าต าบลคูบัว) 
จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรี  หมู่ที่ 6 
4.2  สาธารณสุข 
ต าบลคูบัว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  2  แห่ง คือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
นวมินทราชินีต าบลคูบัว ตั้งอยู่ในหมู่ที่  5  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุข ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 1-7  และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคูบัว ตั้งอยู่ในหมู่ที่  8  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุข ในเขตพ้ืนที่ 
หมู่ที่  8-15  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งสองแห่งมีระบบความพร้อมส าหรับการด าเนินงาน
สาธารณสุขประจ าพ้ืนที่ให้ประชาชนในเขตต าบลคูบัวมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการเฝ้าระวังป้องกันโรคต่างๆ          
รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อย่างทั่วถึงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
4.1  อาชญากรรม 
ต าบลคูบัว มีฝ่ายปกครองท้องที่ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่คอยสอดส่อง
ตรวจตรา และสังเกตสถานการณ์ว่าบุคคลใดหรือผู้ใดทั้งภายในท้องที่และบุคคลภายนอกจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเกิดอาชญากรรมและการกระท าผิดในพื้นที่ โดยมีป้อมสายตรวจต ารวจชุมชนต าบลคูบัว ตั้งท าการอยู่  
บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรี หมู่ที่ 6 จ านวน 1 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าพ้ืนที่ดูแลป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการประชุมรักษาความมั่นคงประจ าต าบลคูบั ว เดือนละ 1 ครั้ ง            
สถานภาพอาชญากรรมการกระท าผิดกฎหมาย มีแนวโน้มไม่เกิดปัญหา 
4.4  ยาเสพติด 
ต าบลคูบัว ยังมีสถานการณ์ปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ส่วนใหญ่เป็นการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพ้ืนที่ในกลุ่มประชากรผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มเยาวชน แนวโน้มปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น  
ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ท างานพยายามแก้ไขปัญหายาเสพติด ท าให้สามารถลดปัญหาลงต่อเนื่อง            
แนวโน้มปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ยังไม่รนุแรงแต่อย่างใด 
4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
ต าบลคูบัว ยังมีบางครัวเรือนที่มีบ้านอยู่อาศัยไม่มั่นคง และยังมีผู้ด้อยโอกาสที่ยากจนที่ควรได้รับการ
ช่วยเหลือแก้ไขเฉพาะรายด้วยการจัดสวัสดิการสังคมให้การสงเคราะห์ส าหรับผู้ด้อยโอกาสโดยมีหน่วยงานอื่น
ร่วมช่วยเหลือพ้ืนฐานแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน และองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้ด าเนินการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ข้อมูลเบี้ยยังชีพ ดังนี้ 
ผู้สูงอายุ 1,574 คน  ผู้พิการ 259 คน  ผู้ป่วยโรคเอดส์ 14 คน 

 
 



หน้าที่  6 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 
(1)   มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางถนน  สายหลัก  4  เส้นทาง  ดังนี้ 
 1.1 ถนนลาดยางจากตัวเมืองราชบุรี ผ่านมายังต าบลคูบัวจนถึงสี่แยกห้วยชินสีห์ ระยะทาง  10  กิโลเมตร 
 1.2 ถนนลาดยางจากศาลากลางจังหวัด ตรงมาทางบ้านดอนแจง ต าบลดอนตะโก ถึง หมู่ที่ 9   
            บ้านท่าช้าง  ต าบลคูบัว  ระยะทาง  6  กิโลเมตร 

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

(2)   มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางรถไฟ โดยมสีถานีรถไฟบ้านคูบัว ระยะทางออกจากสถานีรถไฟราชบุรี 
      ลงมาทางใต้ ถึงสถานีรถไฟบ้านคูบัว ระยะทาง 5 กิโลเมตร 
(3)  ระบบขนส่งสาธารณะต าบลคูบัว มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3338 และทางหลวงแผ่นดิน  
      หมายเลข 3339  เป็นทางสายหลักในการเชื่อมต่อระหว่างต าบล สู่จังหวัดราชบุรี  ประชาชนใช้ 
      ยานพาหนะทางบก เป็นหลัก  เช่น  รถยนต์ และรถมอเตอร์ไซด์  ส าหรับการคมนาคม มีรถประจ า 
      ทางสายคูบัว – ราชบุรี  ในการคมนาคมขนส่งสาธารณะในเขตต าบลคูบัว 

5.2  การไฟฟ้า 
ระบบจ่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่ต าบลคูบัว อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และทั่วถึงทุกหลังคาเรือน และองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว    
ได้ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ติดตั้งโคมไฟส่องถนนหมู่บ้านและเพ่ิมเติมในจุดที่แสงสว่าง
ไม่เพียงพอ และพ้ืนที่เสี่ยงภัย ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ประชาชนต้องการบริเวณถนน ตอก ซอย สะพาน ฯลฯ 

5.3  การประปา 
ระบบประปาในพ้ืนที่ต าบลคูบัว ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ าจากคลองชลประทานผลิตประปา         
เป็นประปาผิวดินขนาดใหญ่ของท้องถิ่น และของหมู่บ้าน และมีหมู่บ้านบางส่วนใช้น้ าประปาของเทศบาล
เมืองราชบุรี จ่ายน้ าไดท้ั่วถึงทุกครัวเรือน มีน้ าประปาใช้ในครัวเรือนเพียงพอตลอดปี 

5.4  โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในการติดต่อสื่อสารและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ประชาชนโดยส่วนมากทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือ           
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ  การใช้ Wi-Fi ของผู้ใช้บริการ สามารถติดต่อสื่อสารเชื่อต่อส่งข้อมูลได้
ตลอดเวลา ซึ่งการให้บริการของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมีเครือข่ายสัญญาณครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ                  
และมีการพัฒนาเพ่ิมเติมเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริหารอย่างไม่หยุดยั้ง  

5.5  ไปรษณีย์ หรือการสื่อสาร หรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ต าบลคูบัว ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์ในพ้ืนที่ เนื่องจากอยู่ใกล้เขตเมือง ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปใช้
บริการได้ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดโดยตรง ห่างจากต าบลคูบัว ประมาณ 5  กิโลเมตร ส าหรับการขนส่ง
ทางไปรษณีย์จะมีพนักงานไปรษณีย์ท าหน้าที่ จัดส่งจดหมายและพัสดุภายในเขตต าบลคูบัวให้กับ
ผู้รับบริการ และมีการบริการขนส่งพัสดุ -เอกสาร ธุรกิจของเอกชน เป็นต้น ของ Kerry Express 
(Thailand) บริษัท นิ่มเอ็กซ์ เพรส จ ากัด  (Nim Express)  บริษัทเบสท์ เอ็กซ์ เพรส  (Best Express)     
บริการส่งพัสดุสิ่งของอ านวยความสะดวกธุรกิจขนส่งในท้องถิ่น 
 
 



 

หน้าที่  7 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 
ภาคเกษตรกรรมต าบลคูบัว ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพหลัก  ได้แก่  การท านาข้าว  การท าสวนผัก
และผลไม้ การท านา เป็นการเช่าที่ดินท านา 50-60 % ของเกษตรกรที่ท านา ท านาแบบหว่านน้ าตม   
ได้ผลผลิตเฉลี่ย 70-75 ถัง/ไร่  การท าสวนผัก เป็นการท าสวนผักโดยซื้อเมล็ดพันธุ์จากผู้ค้า ปลูกพืชซ้ าๆที่เดิม  ๆ
ผลตอบแทนจากการท านาและท าสวนผักในปัจจุบัน เมื่อหักค่าใช้จ่าย และค่าแรงแล้ว ได้ก าไรน้อยมาก            
ถ้าเป็นช่วงราคาผลผลิตตกต่ า หรือเกิดภัยธรรมชาติจะเกิดการขาดทุน 
ขนาดพ้ืนที่ใช้ส าหรับการเกษตร  (หน่วย : ไร่) 

ข้อมูล จาก แผนงานพัฒนาการเกษตรต าบลคูบัว ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองราชบุรี 

6.2  การประมง 
ภาคการประมงต าบลคูบัว  มีแหล่งท าการประมงไม่มากนัก เนื่องจากท าเลเป็นพ้ืนที่ท านาข้าว โดยใช้แหล่งน้ า
ชลประทานเป็นแหล่งที่ให้ผลผลิตทางการประมง  และอาศัยน้ าฝน ส่วนใหญ่จะเพาะเลี้ยงโดยขุดบ่อเลี้ยง 
ส่วนพ้ืนที่มีการเลี้ยงและจ าหน่ายจะเป็นการเลี้ยงในลักษณะอาชีพเสริม ที่ตั้งบ่อมักจะอยู่ใกล้บ้าน                
ในฤดูแล้งจะขาดน้ า ฤดูฝนน้ าจะหลากท่วมบ่อเป็นประจ า  ชนิดสัตว์น้ าที่เลี้ยง ส่วนใหญ่จึงเป็นลักษณะ
ปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ  ไม่มีการดูแลรักษา พันธุ์ปลาที่น ามาปล่อยเป็นปลากินพืช เช่น ปลานิล         
ปลาตะเพียนขาว  ปลาดุก ฯลฯ ส่วนที่มีการเลี้ยงและจ าหน่ายเป็นอาชีพหลักนั้น จะเป็นการเลี้ยงกุ้งขาว       
ในพ้ืนที ่ซึ่งมีไม่ก่ีครัวเรือน  
 
 
 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
พ้ืนที่ 

ถือครอง (ไร่) 
 

ท านา 
 

พืชผัก 
 

ไม้ผล 
 

ประมง 
 

ปศุสัตว์ 
 

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

รวม 16,324  1,0159 312 434 45 206 5,244 
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6.3  การปศุสัตว์ 
ภาคการปศุสัตว์ในต าบลคูบัว  มีเพียงไม่ก่ีครัวเรือน ประกอบอาชีพเลี้ยงและจ าหน่ายสัตว์  ได้แก่ เลี้ยงสุกร 
ไก่พ้ืนเมือง  ไก่เนื้อ  เป็ด วัวเนื้อ ฯลฯ 

6.4  การบริการ 
ภาคการบริการในต าบลคูบัว ส่วนใหญ่มีสถานประกอบการค้าและการบริการที่ขายสินค้าและบริการ        
ขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน  เช่น  ร้าค้าขายของช า  ร้านขายอาหาร  ร้านขายผักและผลไม้ และ
ร้านขายผ้า  ส่วนใหญ่เป็นประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภทเบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑ์สินค้าของช า ที่ให้บริการ
ในละแวกชุมชน และในด้านการท่องเที่ยวภายในต าบล 

6.5  การท่องเที่ยว 
ภาคการท่องเที่ยวต าบลคูบัว มีโบราณสถานที่น่าสนใจและมีคุณค่าควรแก่การศึกษาที่ส าคัญ  ได้แก่ 
โบราณสถานหมายเลข 1 โคกนายใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่  2 บ้านระหนอง  โบราณสถานหมายเลข 18          
วัดโขลงสุวรรณคีรี  ตั้งอยู่ ในวัดโขลงสุวรรณคีรี  โบราณสถานหมายเลข 24 และ 25 โคกนายพวง           
ต้ังอยู่หมู่ที่  6 บ้านสระโบสถ์  โบราณสถานหมายเลข 8 วัดคูบัว ตั้งอยู่หมู่ที่  5 บ้านตะโก  และยังมี              
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัต ิศาสตร์ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลคูบัวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง  มีกาดวิถีชุมชน ตั้งอยู่ภายใน
วัดโขลงสุวรรณคีรี เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไท -ยวน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวหลักของต าบลคูบัว และมีหน่วยงานราชการให้การส่งเสริมตามแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ 
ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม  เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเท่ียวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ชุมชน อันจะน ามาซึ่งรายได้และการพัฒนาด้านต่างๆให้ดีขึ้น 

6.6  อุตสาหกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมในต าบลคูบัว มีสถานประกอบการอุตสาหกรรม  จ านวน  3 แห่ง  ได้แก่ 
อุตสาหกรรมทอผ้า  จ านวน  3  แห่ง  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  3  หมู่ที่  2  และหมู่ที่  8  มีอุตสาหกรรมพลาสติก  
จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 12  ซึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม  ต าบลคูบัวทั้งต าบลอยู่ในเขต
บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี ที่ก าหนดไว้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)                
จึงมีข้อห้ามโรงงานตามประเภทชนิดและจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงผัง
เมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2555 เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนา และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่
เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการ
สาธารณะและสภาพแวดล้อม 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ภายในต าบลคูบัว มีร้านจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  ซึ่ งตั้ งอยู่ตามหมู่บ้าน  มีการค้าขายปลีก                     
ปั้มน้ ามัน ร้านซ่อมรถยนต์ ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ร้านกระจกอลูมิเนียม ร้านโกดังขายหีบศพ  เป็นต้น 
นอกจากนี้ประชากรยังประกอบอาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน ได้แก่   การทอผ้า  การท าของช าร่วย           
การท าผลิตภัณฑ์แปรูปจากไม้และผลิตภัณฑ์อาหาร เส้นขนมจีน เป็นต้น และมีกลุ่มกิจกรรมอาชีพตาม
ลักษณะการประกอบอาชีพ ดังนี้       (ข้อมูลจากสภาองค์กรชุมชน) 
๑. กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 1   2. กลุ่ม อสม. หมู่ที่ 1 
3. กลุ่มผู้ใช้น้ าประปา หมู่ที่ 2   4. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา หมู่ที่ 2  
5. กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ หมู่ที่ 2    6. กลุ่มผู้ใช้น้ า หมู่ที่ 3 

7. กลุ่มสตรี หมู่ที่ 3    8. กลุ่มเกษตรกรท านา หมู่ที่ 2  
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9. กลุ่มศูนย์ส่งเสริมอาชีพทอผ้าจก บ้านใต้ หมู่ที่ 4         10. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้านใต้ หมู่ที่ 4 
11. กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านใต้ หมู่ที่ 4    12. กลุ่มเกษตรกรท านา 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. กลุ่มชมรมผู้สูงอายดุอกล าดวน รพ.สต.บ้านคูบวั หมู่ที่ 8   22. กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน หมู่ที่ 10 
23. กลุ่มชุมชนพอเพียงบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 11  24. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 11 
25. กลุ่มทอผ้า (ผ้าจก) หมู่ที่ 12   26. กลุ่มต าข้าวซ้อมมือ หมู่ที่ 12  
27. กลุ่มเรารักบ้านเกิด หมู่ที่ 13   28. กลุ่มหัตถกรรมเครื่องไม้บ้านต้นแหน หมู่ที่ 13 
29. กลุ่มเกษตรผู้ท านา หมู่ที่ 14      30. กลุ่ม อสม.ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 14  
31. กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน หมู่ที่ 10  32. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 14  
33. กลุ่มส่งเสริมพัฒนากรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  34. กลุ่มกองบุญสวัสดิการชุมชนต าบลคูบัว 
35. กลุ่มส่งเสริมพัฒนาคณะกรรมการหมู่บ้านตะโก หมู่ที่ 5 36. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวชุมชนคนคูบัว หมู่ที่ 9 

การประกอบอาชีพของประชากรต าบลคูบัว    (ข้อมูลจาก จปฐ. ระดับต าบล ปี 2562)   

1. ก าลังศึกษา           จ านวน  1  คน          2. ไม่มีอาชีพ        จ านวน  177  คน 
3. เกษตร-ท านา         จ านวน  159  คน      4. เกษตร-ท าไร่     จ านวน  21  คน 
5. เกษตร-ท าสวน       จ านวน  33  คน       6. เกษตร-ประมง    จ านวน   2  คน 
7. เกษตร-ปศุสัตว์       จ านวน   2  คน         8. พนักงาน-รับราชการ    จ านวน  267  คน     
9. พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ   จ านวน  29  คน     10.พนักงานบริษัท      จ านวน    22  คน  
11. รับจ้างทั่วไป       จ านวน  406  คน       12. ค้าขาย        จ านวน  190  คน  
13. ธุรกิจส่วนตวั        จ านวน   81  คน       14. อาชีพอ่ืนๆ       จ านวน  261  คน 

ต าบลคูบัว    มีแหล่งรายได้ของครัวเรือน จากทุกแหล่งของหมู่บ้าน/ชุมชน   จ านวน  491,766,642  บาท  
  มีรายจ่ายของครัวเรือนทั้งหมด   จ านวน  357,717,769  บาท 

รายได้เฉลี่ยของประชากร   (ตามเกณฑ์  จปฐ. ระดับต าบล ปี 2562)  
 เฉลี่ยจ านวน   92,513.91  บาท/คน/ปี    
 มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน  รวมจ านวน  1,357,155.98  บาท/คน/ปี     
 ครัวเรือนยากจน  (รายได้ไม่ถึง 38.000 บาท คน/ปี)  ปี 2562  ไม่มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.  

รายจ่ายเฉลี่ยของประชากร  (ตามเกณฑ์  จปฐ. ระดับต าบล ปี 2562)  
   เฉลี่ยจ านวน   890,017.30  บาท/คน/ปี    
   มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน  รวมจ านวน  59,334.48  บาท/คน/ปี     

6.8  แรงงาน 
แรงงานในต าบลคูบัวนั้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 80 
ท านาปลูกข้าว และปลูกผัก  ที่เหลือประกอบส่วนตัว และรับจ้าง  แรงงงานส่วนใหญ่มีครอบครัวและญาติพ่ีน้อง
การท างานร่วมกัน มีปริมาณแรงงานเพียงพอ และมีสถานประกอบการในพื้นที่ใช้แรงงานต่างชาติในกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ไม่มีสภาพปัญหาขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายอพยพแรงงานไปท างานนอกพ้ืนที่ 
(ข้อมูล จปฐ. ระดับต าบล ปี 2562)  มีผู้ว่างงาน  กลุ่มที่ไม่มีอาชีพ  มีจ านวน  177  คน 
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7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 
ต าบลคูบัว ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 99.93  และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.07   
  มีวัดในเขตต าบล  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 
7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
ต าบลคูบัว มีประเพณีและงานประจ าปีของทุกปี  ที่ประชาชนมีส่วนร่วม  ดังนี้ 
เดือน  มกราคม  งานสืบสานวัฒนธรรม ไท-ยวน ต าบลคูบัว 
เดือน  เมษายน  งานประจ าปีปิดทองนมัสการองค์หลวงพ่อแดง-หลวงพ่อด า  ณ  วัดคูบัว 
   งานสรงน้ าผู้สูงอายุ และสรงน้ าพระ 
เดือน  กรกฎคม  งานแห่เทียนพรรษา 
เดือน  พฤศจิกายน งานลอยกระทง 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
ต าบลคูบัว มีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  
หัตถกรรมการทอผ้าด้วยกี่กระตุก ประเภทผ้าซิ่นตีนจก  รองลงมา  เป็นผ้าซิ่นตา  นับเป็นภูมิปัญญาการทอผ้า 
ที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวไท-ยวน ลักษณะลายผ้าโบราณ เช่น ลายดอกเซีย ลายหักนกคู่ ลายโก้งเก้ง 
ลายหน้าหมอน และลายนกคู่กินน้ าฮ่วม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นงานหัตถกรรมที่ประชาชนต าบลคูบัวมี
ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษในการอนุรักษ์ด้านการทอผ้าตีนจก ให้คงอยู่สืบไป 

ภาษาถิ่น  คือ ภาษาไท-ยวน ประชาชนส่วนใหญ่มักจะพูดส าเนียงภาษา ไท-ยวน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทาง
ภาษาถิ่น  หากทว่าความเจริญทางสังคม ในเด็กและเยาวชนต าบลคูบัว ไม่ค่อยพูดภาษาถิ่น ไท -ยวน 
เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองมักจะพูดภาษากลาง กับบุตรหลานมากกว่า 

7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกท่ีโดดเด่น   คือ 
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจากแหล่งต่างๆ ในต าบลคูบัว  มีศูนย์ผ้าทอต าบลคูบัว  ได้แก่  กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
ไท-ยวนราชบุรี จ ากัด  กลุ่มทอผ้าจกแม่บ้าน (บ้านใต้  บ้านตะโก บ้านแคทราย)  ศูนย์สืบทอดศิลปะผ้าจก
ต าบลคูบัว และผู้ประกอบหัตถกรรมที่อยู่ตามครัวเรือนหมู่บ้านต่างๆ จะเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่าย           
การสั่งทอผ้าตามความต้องการของลูกค้า  มีการแปรรูปผ้าให้กับลูกค้า เช่น เสื้อส าเร็จรูปส าหรับสุภาพบุรุษ  
เสื้อส าเร็จรูปส าหรับสุภาพสตรี  โอ่งบุผ้าจก กระเป๋าสุภาพสตรี บุผ้าจกส าหรับใส่กระดาษทิชชู่ พวงกุญแจ   
โมบาย สินค้าและของทีร่ะลึกจากชุมชนได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป  องค์กร  หน่วยงานต่างๆ  
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8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า  
(1) แหล่งน้ า 
พ้ืนที่ต าบลคูบัว  มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  จ านวน  2  สาย ได้แก่  คลองชลประทาน และคลองน้ าทิ้งชลประทาน  
นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  คือ ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  จ านวน  1  แห่ง บ่อน้ าตื้น และน้ าของ
ประปาเทศบาลเมืองราชบุรี ลักษณะแหล่งน้ ายังคงความอุดมสมบูรณ์ เพราะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดินอุ้มน้ าได้ดี  
เพราะที่แหล่งน้ าอยู่ในเขตลุ่มน้ าหลัก แม่กลองฝั่งขวา  และอยู่ในเขตลุ่มน้ ารอง แม่น้ าอ้อม, ห้วยคูบัว,และห้วยชินสีห์ 
(2) น้ าฝน   
มีปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาตามฤดูกาลที่เพียงพอ  ฤดูฝน  ช่วงเวลา พฤษภาคม – ตุลาคม  
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  92.0  มิลลิเมตร  น้ าฝนอยู่ในเกณฑ์ ดี 
1.2  การชลประทาน   เป็นไปตามประกาศก าหนดส่งน้ าและปิดน้ าชลประทาน  โดยประมาณ  ดังนี้ 
ฤดูนาปี    เริ่มส่งน้ าข้าวนาปี   ช่วงเดือน กรกฎาคม     
  หยุดส่งน้ าข้าวนาปี  ช่วงเดือน ธันวาคม  
ฤดูนาปรัง   หยุดส่งน้ าปลูกพืชฤดูแล้ง  ช่วงเดือน มิถุนายน    
  เริ่มส่งน้ าปลูกพืชฤดูแล้ง   ช่วงเดือน กรกฎาคม  
ต าบลคูบัวอยู่ในเขตชลประทาน มีแหล่งน้ าธรรมชาติเพียงพอ เมื่อฤดูฝนผ่านไปก็ยังมีแหล่งน้ าชลประทาน 
มีน้ าท่า และแหล่งน้ าใต้ดิน พอจะใช้ประโยชน์อย่างเพียงพอ ไม่ประสบปัญหาแหล่งน้ าขาดแคลน  
8.2  ป่าไม้ 
ในพ้ืนที่ของต าบลคูบัว ไม่มีสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีน้ าท่วมถึง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา 
ปลูกไม้ผล และพืชผัก และท าเลเลี้ยงสัตว์  ไม่อยู่ในเขตป่าไม้ 
8.3  ภูเขา 
ในพ้ืนที่ต าบลคูบัว  ไม่มีภูเขา 
8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) ทรัพยากรน้ า    
ต าบลคูบัวเป็นต าบลที่ต้องการจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
การเกษตร แหล่งน้ าส าคัญมี 2 แหล่ง จากน้ าผิวดิน และน้ าบาดาล  น้ าผิวดินในคลองชลประทานบางแห่งมีน้ า
เสียปล่อยจากบ้านเรือน โรงงาน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้ไหลลงสู่คลองชลประทาน และแหล่งน้ าในพ้ืนที่ไร่นา          
มีลักษณะเสื่อมโทรม น้ าเสียจากกระแสน้ าชะล้างผิวดินที่มีสารพิษ จากสารเคมียาปราบศัตรูพืชจากการ
เพราะปลูกข้าว  พืชไร่ และพืชผัก สารเคมีตกค้างลงสู่แหล่งน้ า  เกษตรกรช าระล้างเครื่องมือในการฉีด
สารเคมีลงสู่แหล่งน้ า เป็นตัวก่อให้เกิดน้ าเสียในอนาคตจะมีปัญหาน้ าเสียต้องรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกข้าว  
พืชไร่ และพืชผักปลอดสารพิษและแหล่งน้ าในคลองชลประทาน และบางแห่งมีผักตบชวา วัชพืชน้ าขึ้น      
ปกคลุมหนาแน่นเป็นหน้าที่ของทางราชการที่รับผิดชอบและของประชาชนทุกคนที่ต้องเร่งช่วยกันแก้ไข
ปัญหาผักตบชวาตามคูคลองให้สะอาดและต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ขาดไม่ได้ต่อการด าเนินชีวิตและ
จะต้องเอาใจใส่ดูแลเพื่อรักษาทรัพยากรน้ าให้คงไว้ใช้ได้นาน 
(2) ทรัพยากรดิน      
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อการผลิต โดยเฉพาะเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรกรรม สมรรถนะของที่ดินในเขต
ต าบลคูบัวส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี  ถือว่ายังไม่มีปัญหาแต่ละชุดดินเหมาะสมส าหรับท าการเกษตร           
แต่ทั้ งนี้ต้องขึ้นอยู่กับพืช และชนิดที่น ามาปลูกด้วยว่า มีความต้องการปริมาณแร่ธาตุอาหารและ
สภาพแวดล้อมในการเจริญเจริญเติบโตแตกต่างกัน จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่ายิ่งที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาหน้า
เพ่ิมพูนหมุนเวียนธาตุอาหารในดินไม่ให้สูญหายไป 

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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ส่วนที่  ๒ 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการใน
การถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตราก าลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะ 
ต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงานส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตน 
ให้ชัดเจนมีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค 
จะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพปัญหา/       
ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การก าหนดภารกิจ และ
แนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/โครงการ  
มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการ
ตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการส าคัญท่ีถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
การพัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะ 
หากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ  
เมื่อมีปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากข้ึนจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้   
ดังนั้นการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทาง 
การพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนา 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ 
การถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
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1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑-25๘๐)  

วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
 ๑.๒ บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

                มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 ๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับ 

                 โดยประชาคมระหว่างประเทศ 
 ๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                     

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 
             ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น         

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

     ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ
     ๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น 
        ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
    ๔.๓  เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจดัการตนเอง  
                 เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้    

       อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
     ๕.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ   

       จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด         
       ความสามารถของระบบนิเวศ 

 ๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
       และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 6.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง    

        ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 6.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 6.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 6.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 256๑-2564) 
       1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  วัตถุประสงค์    
  ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

       2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
  วัตถุประสงค์   

1.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด  
1.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
1.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 3.  สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  วัตถุประสงค์   
 1.1 สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
        1.1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพ่ิม 
                 รายได้ต่อหัว   

 1.1.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่  
                      1.1.3 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  

               ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      1.1.4 เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงินการคลัง  
               และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ    
1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 

1.๒.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
         ของสินค้าและบริการ  
1.๒.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนาระบบการบริหาร 

              จัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
              เพ่ือให้ฐานการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความม่ันคง  

1.๒.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ   
               มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   

1.๒.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง                       
       อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
       ใหม่บนฐานของความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
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1.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่  
         เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโต 
         อย่างสมดุลและยั่งยืน    
1.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้  
         สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคม 
           ผู้ประกอบการ   
1.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน 

        การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   
1.๒.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุนบริการ 
        ทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  

      4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
วัตถุประสงค์   

  1.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม     
 1.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ  
  1.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
  1.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก                     
                           การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
 5. ด้านความม่ันคง 
  วัตถุประสงค์   
  1.๑ เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหา  
                           ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  1.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร                      
                           จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม 
                           ทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   
  1.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา                     
                           ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
  1.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ                    
                           สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
 6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

วัตถุประสงค์   
  1.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  1.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
                           ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
  1.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  1.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว 
                           และเป็นธรรมแก่ประชาชน 
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 7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไก  

      ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการ 
      เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน   

  ๑.๒ เพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้   
                 พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  ๑.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง                                    
                           ทั้งประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม 
                           รวมทั้งพัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
                           ให้แก่ผู้ใช้บริการ  
  ๑.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าประปาทั้งในชิงปริมาณ 
                               และคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปาและสร้างกลไก 
                           การบริหารจัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
  ๑.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการน าเข้าจาก  
                          ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
 8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์   
  1.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                           ขั้นก้าวหน้าให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
   1.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และ 
                           วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  1.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                           ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
  1.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้สามารถ               
                           ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
    9. การพัฒนาภาคเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 

 วัตถุประสงค์   
 ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
 ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
    ๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม            
และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
    ๙.๔ เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ            
การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
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 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 

วัตถุประสงค์   
  ๑.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของแนว 
                           ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
                           ของไทย  
  1.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน 
                           การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   
  ๑.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในกรอบ  
                           ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมาย 
                           การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   

1.3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1 แผนพัฒนาภาคกลางและพื นที่กรุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 
              1.1 แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
 ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพฯ เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ 
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการระดับกระทรวง หนว่ยงานรัฐวสิาหกิจ
สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจและสถาบันการเงิน 
ชั้นน าของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าขนาดใหญ่ที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ 
เป็น “อู่ข้าว อู่น้ า” ของประเทศ และเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
(Southern Economic Corridor)ที่เชื่อมโยงเมียนม่า-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge)  
เชื่อมโยงภูมิภาคอ าเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก  
 ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นต้องรักษาความมีชื่อเสียงของเทพมหานคร 
ให้เป็นเมืองชั้นน าระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพ้ืนฐานอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า และความพร้อม 
ของสถาบันการศึกษาวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้า 
และบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการเร่งรัดผลักดันเส้นทางลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยงทวย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือให้ภาคกลางเป็นพ้ืนทียุ่ทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้ าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตก 
และทะเลตะวันออกในระยะยาว 
 

1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ภาคกลางมีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศเนื่องจากเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร  

สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ภาคกลางยังมีแหล่งท่องเที่ยว 
ที่มีชื่อเสียง สภาพพ้ืนที่และระบบชลประท านาที่อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่ส าคัญของ 
ประเทศและเป็นพ้ืนที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor)  
ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูช า-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลก
ตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเป้าหมายที่จะ “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐาน 
การผลิตสินค้ าและบริการที่มีมูลค่าสูง” 
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1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย และเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว 

ในล าดับต้นๆ ของโลกตลอดไป 
              1.3.๒ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประช าชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคง ด้านอาชีพ 
และรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
               1.3.3 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่ าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้าน 
การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง 

1.3.4 เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
1.4 เป้าหมายและตัวชี วัด 
1.4.1 กรุงเทพฯ ได้รับการจัดล าดับเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตชั้นน าในโลกดีขึ้น 
1.4.2 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น  
1.4.3 รายได้การท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  
1.4.4 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
1.4.5 มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  (จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) 
พ.ศ. 2562 – 2565  (ฉบับทบทวน) 

                2.1 จุดมุ่งเน้น 
                 2.1.1 การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ข้าว พืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และการประมง) 

2.1.2 การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์และเชิงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้อัตลักษณ์ท่ีมีคุณภาพ 
2.1.3 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนภาคตะวันตก 
2.2 วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้ าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ และ 

การค้าภาคตะวันตก” 
2.3 พันธกิจ 
2.3.1 ปรับโครงสร้างการด าเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์และ 

วิสาหกิจขน าดกลางขนาดย่อมให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยีรู้ทันบริบทโลกรอดพ้นกับดักรายได้ 
ปานกลางสู่การมีรายได้ที่มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

2.3.2 สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชน ประชาคม                 
และภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบด าเนินงานทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในกลุ่มจังหวัด 

2.3.3 ปรับปรุง สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และกิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
ที่มีการเชื่อมโยงกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด 
 2.3.4 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม 
ของกลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
     2.4 เป้าประสงค์รวม 
   เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนม่ังคั่ง และความสุขที่ย่ังยืน  โดย 
   2.4.1 เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3.5 
   2.4.2 ประชาชนมั่งค่ัง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
   3.2.4.3 ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด 
ต้องไม่น้อยกว่าค่ าเฉลี่ยของปี 2559 - 2560  (หรือไม่น้อยกว่า 0.6229) 
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2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินคา้เกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 

สู่มาตรฐานสากล 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก 
และอารยธรรมทวารวดี 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ 
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
   2.6 เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสินคา้เกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ 
ด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 
   เป้าประสงค์  
 (1) พัฒนาสินค้ า ผลิตภัณฑ์การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพ สู่มาตรฐานส ากล  
   (2) เพ่ิมศักยภาพผู้ผลิตและตลาดสินค้าภาคการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สู่ประเทศไทย 4.0 
   กลยุทธ์  
 (1) เพ่ิมพ้ืนที่การท าเกษตร GAP และเตรียมความพร้อมเพ่ือการท าเกษตรอินทรีย์ 
   (2) ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการแรงงานภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพ 
ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตการบริหารจัดการตลาด และบริการโดยใช้นวัตกรรม 
   (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ 
   (4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการแหล่งน้ า เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ 
 ตัวชี วัด 
  

ต ัวชี วัด 
 ข้อมูลปฐีาน   ค่าเป้าหมาย  

         
   2559 2560 2562 2563 2564 2565 2562 -2565 
          

1. ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน                                   
(GAP/GFM/Oganic/PGS) 
เทียบจากผู้เขา้ร่วมโครงการ 

  ได้รับเพิ่ม ได้รับเพิ่ม ได้รับเพิ่ม ได้รับเพิ่ม ได้รับเพิ่มขึ้น 
  ร้อยละ 5 ร้อยละ10 ร้อยละ15 ร้อยละ20 ร้อยละ12.5/ปี 

N/A N/A      

 

       
 

       

2. มูลค่าสินค้าภาคการเกษตร 
ได้รับการรับรองมาตรฐานเทียบ 
กับสินค้าทั่วไป 

  มูลค่า มูลค่า มูลค่า มูลค่า มูลค่าเพิ่มขึ้น 

N/A N/A เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ10  

ต่อปี 

  

ร้อยละ  
10 

 

ร้อยละ  
10 

 

ร้อยละ 
 10 
 

ร้อยละ 
10 
  

 
 

       

 
 
 

3. จ านวนนวัตกรรม 
ภาคเกษตรกรรม 
พ าณิชยกรรม 
อุตส าหกรรม สินค้าชุมชน 
ที่ใช้นวัตกรรม 

  เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 
N/A N/A 10 นวัตกรรม 10 นวัตกรรม 10 นวัตกรรม 10 นวัตกรรม 40 นวัตกรรม 

       
       
       



   หน้าที่  20 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 
   เป้าประสงค์  :  เพ่ิมรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์   
   (1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
   (2) สนับสนุนกิจกรรมการตลาด การประช าสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
   (3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
   (4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
 ตัวชี วัด 

 

ตัวชี วัด 
 

 ข้อมูลปีฐาน  
     

  ค่าเป้าหมาย     
           
   

2559 
  

2560 
  

2562 
  

2563 
  

2564 
  

2565 
  

2562-2565 
 

   

             

 

    

1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้น  
ของรายได้จากการท่องเท่ียว 
เฉลี่ย 3 ป ียอ้นหลัง  
 

19.17% 
 
 
 

16.59% 
 
 
 

15% 
 
 
  

17% 
 
 
  

 
20% 

 
 
  

22% 
 
 
  

18.5% 
 
 
  

                      

2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
ของจ านวนนกัท่องเที่ยว  
เฉลี่ย 3 ป ียอ้นหลัง     

7.67%  
 
 
   

8.49%  
 
 
   

6% 
 
 
   

7% 
 
 

   

8% 
 
 

   

9% 
 
 

   

7.5% 
 
 

  
                        

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  : พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ 
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการคา้การลงทุนระหว่างประเทศ 

เป้าประสงค์ : รายไดจ้ากการจ าหนา่ยสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์  
(1) พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์และเครือข่ายคมนาคม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการค้า 

การลงทุนเชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
   (2) พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 (3) ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 (4) พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือการส่งออก 
 (5) ยกระดับผู้ประกอบการและแรงงานของกลุ่มจังหวัดให้มีความสามารถในการแข่งขันและสามารถ 
ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้ 
 (6) พัฒนาระบบส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดและผลักดัน ให้มีการลงทุน 
ในตา่งประเทศ 
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ตัวชี วัด 

 
 

ตัวชี วัด 
 

 ข้อมูลปีฐาน  
     

  ค่าเป้าหมาย 
    

           
   

2559 

  

2560 

  

2562 

  

2563 

  

2564 

  

2565 

  2562-
2565 

 
   

              
   

1. จ านวนที่เพิ่มขึ้น 
ของผู้ประกอบการ 
(SME,OTOP YEC 
BIZCLUB) ที่ได้รับการ 
ส่งเสริมในกลุ่มจังหวัด 

                     

          
๑๐๐ 

  
๑๐๐ 

  
1๐๐ 

 
300 

 
 

N/A 

  

๒๐๔ 
 

N/A 

        

                 
      

ราย 
  

ราย 
  

ราย 
  

ราย                 

                     
                      

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได ้
จากการจ าหน่ายสินค้าของ 
ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม 

                     

 
N/A 

  
๖,๐๐๐ 

 
N/A 

  
๕% 

 
5% 

 
5% 

 
5% 

 
          
    

ล ้านบาท 
             

ต่อปี                  
                     

                        

 

3. แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561–2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563) 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)“เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข” 

 จากจุดยืนการพัฒนาและความพร้อมและความโดดเด่นทางการเกษตรของจังหวัดราชบุรีและ  
ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการผลผลิตอาหารที่มีคุณภาพและการมุ่งเน้น                
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต ามนโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๒๐ ปี และการมุ่งเน้น
การเติบโตของเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากศักยภาพและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจกับจังหวัดใกล้เคียง ภาคและอาเซียนและการมุ่งเน้นการปรับบริบทของสังคมให้เป็นเมืองที่มีความ
เข้มแข็ง ประชานมีคุณภาพ วัฒนธรรม วิถีชีวิตมีความยั่งยืน  
จ ังหวัดราชบุรี จึงได้ ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคม มีความสุข” 
 เมืองเกษตรสีเขียว  หมายถึงการเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐานระดับส่งออก มีการน าเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
เพ่ือรองรับการเป็น“เมืองเกษตรสีเขียว” เกษตรกรมีสมรรถนะสูงเป็นYoung Smart Farmer/Smart Farmer  
ที่เข้าใจ และเข้าถึงหลักการ“ตลาดน าการผลิต และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมสถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง  
และมีเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาการเกษตรประสบความส าเร็จในการมุ่งเน้นการส่งเสริม 
และการพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  
จงัหวัดราชบุรีเป็นเมืองอาหารคุณภาพ เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหารแก่ชาวราชบุรี ชาวไทย และนานาประเทศ 
มีผลผลิตจากการเกษตรที่พัฒนาเป็นแบรนด์จากการเกษตรที่เข้มแข็ง และมีมูลค่า 
   ความยั่งยืนด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตร  
และการเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติเป็นค่านิยมทางสังคมที่เข้มแข็ง  
เมืองราชบุรี มีการพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม  จังหวัดราชบุรีให้ความส าคัญกับการมีแหล่งพลังงานทดแทน  
พลังงานทางเลือกเพ่ือการพึ่งตนเอง 
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้อย่างสมดุล มุ่งสร้างให้มีพ้ืนที่ต้นแบบนิเวศน์ 

ที่ยั่งยืนกระจายทั่วทั้งจังหวัดราชบุรี เน้นการพัฒนาผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคสาวนอย่างเข้มแข็ง 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศป่าเขา ลุ่มน้ าหนัก ลุ่มน้ ารอง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
พ้ืนที่ธรรมชาติของจังหวัด เน้นการอนุรักษ์เชิงป้องกัน และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า เพ่ือหนุนเสริมการพัฒนา 
การเกษตรการท่องเที่ยว การเกษตรเพิ่มคา่เพ่ือการพัฒนาการเศรษฐกิจของจังหวัดและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ของประชาชน การจัดการขยะ น้ าเสียในชุมชนเมือง ในแหล่งท่องเที่ยวและในชุมชนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จังหวัดให้ความส าคัญกับการจัดการขยะที่เข้าถึง และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งการส่งเสริมการ 
จัดการระบบนิเวศน์ธรรมชาติในชุมชนเพ่ือเป็นหลักประกันที่ยั่งยืนของการพัฒนาทั้งความม่ันคงทางอาหาร  
และการรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตเมืองราชบุรี 
 เศรษฐกิจมั่นคง  หมายถึงความม่ันคงจาก ๔  องค์ประกอบหลัก  คือ 
 1. ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจฐานการเกษตรเน้นการพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ระดับเอเชีย 
และนานาชาติมุ่งเน้นก ารสร้างเศรษฐกิจการเกษตรจากการพัฒนาระบบการผลิตแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรมการเกษตร 
ที่แข่งขันได้ ควบคุมคุณภาพในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ และมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพ่ือการส่งออก  
การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากการเกษตรส่งออกด้วย นวัตกรรมเพ่ิมค่า เสริมสร้างความเข้มแข็งของการ 
เป็นเมืองปศุสัตว์ที่เน้นการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ โดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
GAP เพ่ือการส่งออกและสร้างโอกาสทางการตลาดแก่จังหวัด จังหวัดมีแหล่งรวบรวมผลผลิตกลางในระดับชุมชนที่ 
เชื่อมโยงกับแหล่งรวบรวมผลผลิตกลางกับจังหวัด และเชื่อมโยงกับระดับภาค จังหวัดมุ่งพัฒนาเป็นคลังรวบรวม 
สินคา้เกษตรที่มมีาตรฐาน เน้นการจัดการระดับสากลผ่านระบบสหกรณ์ การด าเนินงานทางธุรกิจและเครือข่าย 
ประชารัฐ พร้อมทั้งการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองอาหารที่มีคุณภาพ (Food Innopolis) สร้างสรรค์ 
เทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่ าให้สินค้าเกษตรและการบริหารจัดการการเกษตร 
ของจังหวัด พร้อมทั้งการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การผลิตขา้วและพืชผักคุณภาพเพ่ือการบริโภคในจังหวัด 
 2. ความม่ันคงจากการเน้นการเติบโตของอุตสาหกรรมเพ่ิมคา่ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก  
กรเกษตรและภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนของจังหวัดมีความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม และผู้ประกอบการใหม ่(SMEs/Start up) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์สินค้าที่มีศักยภาพการแข่งขัน ระบบการบริการของรัฐ และการอ านวยความ 
สะดวก ด้านการคา้และการลงทุนมีความทันสมัย มีธรรมาภิบาลจังหวัด สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประช ารัฐOTOPและเพ่ือรองรับประเทศไทย๔.๐ สนับสนุนอุตสาหกรรม 
ที่ยั่งยืนและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมสร้างรูปแบบการผลิตและก ารบริโภคท่ียั่งยืน 
 3. ความม่ันคงจากการบริการมูลค่าสูง การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี 
มีความหลากหลาย โดยเน้นอัตลักษณ์และศักยภาพของพ้ืนที่สามารถสร้างความส าเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ตามแนวทาง ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด โดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ส่งเสริมการท่อ เชิงสร้างสรรค์  
ภูมิปัญญา การเกษตร สุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรมทางดา้นศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่า 

 4. ความมั่นคงจากฐานของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ทั้งทางน้ าทางบก 
และทางราง รองรับการเสริมสร้างเศรษฐกิจ ยกระดับการพัฒนาจังหวัดเพ่ือเป็นประตูการคา้บริการการท่องเที่ยวและ 
การลงทุน เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AseanEconomy Commนnity : AEC ระเบียงเศรษฐกิจ 
ตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor : EEC และพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษหรือSpecial Economic Zone : SEC  
และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือกระจายความเจริญและสร้างโอกาสแก่ชุมชนเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและ 
เส้นทางหลัก การสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวของเมือง ระหว่างเมือง และ 
การพัฒนาราชบุรีเป็นเมืองอัจฉริยะ (SmartCity) รองรับการเป็นประตูการคา้ การลงทุน และการท่องเที่ยวอาเซียน 
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สังคมมีความสุข หมายถึง เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเอง 

ในการสร้างงาน อาชีพ และรายได้ในชุมชน เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 
ความเชื่อมั่น และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การลดความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมความเทา่เทียม 
ทางเพศ การขจัดความยากจน ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมแก่ชุมชน และครอบครัว  จังหวัดราชบุรีประสบความส าเร็จในการดูแลประชาชน 
ที่เปราะบาง คนยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผ่านกลไก“บ าบัดทุกขบ์ ารุงสุข” แก่ประชาชนทุกกลุ่ม 
ด้วยแนวทางประชารัฐ และตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นการไม่ทิ้งใครไว้ขา้งหลังตาม 
นโยบายการพัฒนาประเทศ 

ชุมชนมีบทบาทในการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะชุมชน ตลอดจนพัฒนาเพ่ือการสร้างคณุค่า  
เชิงเศรษฐกิจ ยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชาวราชบุรีมีความปรองดอง 
สมานฉันท์ เป็นหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
การใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนา การห่างไกลอบายมุข ชุมชนมีความเข้มแข็งสงบสุข ระบบการอ านวย 
ความเป็นธรรมทางสังคมเพ่ือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประช าชนมีประสิทธิภาพชาวราชบุรีมีความเข้าใจ 
ในสิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ เอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหมาย และกติก าสังคมมีธรรมาภิบาล 
ในทุกภาคส่วนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุงและ 
ส่งเสริมศาสนา และจารีตประเพณีอันดีงาม 

ราชบุรีเป็นต้นแบบเมืองสุขภาวะ เพื่อประชาชนมีความฉลาดรู้ทางสุขภาพ มีทักษะทางสุขภาพ 
สามารถพ่ึงพาตนเองทางสุขภาพ จัดการสุขภาพครอบครวัและชุมชนได ้ระบบทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และเป็นเลิศ 
มีการพัฒนานวัตกรรมระบบการสาธารณสุข เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพ่ิมค่า เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ประชาชน สังคม มีความสามารถพัฒนารองรับการเปลี่ยนแปลงจากทุกภาคส่วนภาคีร่วมพัฒนา  
การศึกษาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชนโดยเฉพาะวัยเยาวชน วัยท างานมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประชาชนปรับตัว และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีหมู่บ้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิด ทันโลก มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมจีิตส านึก 
วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนเข้มแข็งด้วยด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรม 
สังคม อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน และมีเศรษฐกิจชุมชนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ชุมชนเข้มแข็งโดยการสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
บนพืน้ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จังหวัดราชบุรีเป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับ  
อยู่อาศัย ชุมชนปลอดยาเสพติด มีการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.2 เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) จังหวัดราชบุรีได้ก าหนดเป้าประสงค์รวม ๓  เป้าประสงค์รวม 
คือ ๑) จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน  

๒) ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง และลดความเหลื่อมล้ าการพัฒนาทั่วถึงทั้งจังหวัด 
๓) ทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นแบบการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง 
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue) 
เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุในเป้าประสงค์รวมทั้ง ๓ ข้อ จังหวัดราชบุรี จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

4 ประเด็น และซึ่งแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการให้น้ าหนักในการพัฒนาในรอบ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
ระยะทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
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1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจรและเมืองอาหารคุณภาพ  

ที่เติบโตอย่างม่ันคง 
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจดัการน้ า ดิน และนวัตกรรมการท าการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาผลผลิตสินค้ าเกษตรและอาหารสู่มาตรฐานเมืองอาหาร  
เมืองสมุนไพรระดับส ากล 
 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างสรรค์องค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร๔.๐ รองรับการเกษตร  
แห่งยุคดิจิทัลและการเกษตรแห่งอนาคต 
 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
ให้เป็นรูปธรรมทั่วทุกพ้ืนที่เพ่ือความม่ันคงทางอาหารและการเกษตรที่พ่ึงตนเอง 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยตนเองและมีสมรรถนะที่เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงและแข่งขันได้ 
 กลยุทธ์ที่ 6 สร้างและพัฒนาการตลาดการเกษตรที่มีคุณค่ าและมูลค่ าเพ่ิมแบบครบวงจร 
หนนุเสริมเศรษฐกิจเพ่ิมค่าจากฐานการเกษตร 
 กลยุทธ์ที่ ๗ สร้างคุณค่ามูลคา่เพ่ิมจากฐานการเกษตรก้าวหน้าแบบครบวงจรสู่อุตสาหกรรม 
การเกษตรเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยว  
ด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตจากชุมชน เชื่อมโยง 
การท่องเที่ยวอาเซียนและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยวด้วยบริการที่มีมูลคา่สูง 
 กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการและเมืองการคา้ 
ที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพจากฐานธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการคา้ การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวรองรับ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์ให้มี 
ความปลอดภัยรองรับการท่องเที่ยวการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเติบโตของเมืองและการเชื่อมโยงการค้าชายแดน 

(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วย  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งชุมชนน่าอยู่สันติสุขตามแนวทางของหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถ ประชาชนตลอดช่วงวัยด้วยความรู ้
และการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าด้วยคุณภาพการบริการรัฐ และระบบ  
สวัสดิการชุมชนมุ่งสู่ความเป็นเมืองสุขภาวะ 
 กลยุทธ์ที ่๔ พัฒนาจังหวัดใหเ้ป็นเมืองปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินชุมชนมีความสงบเรยีบร้อย น่าอยู่ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารก ารบริการรัฐที่ทันสมัยมีคุณภาพรองรับการเติบโต 
ของจังหวัด การเชื่อมโยงสากลและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ 
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(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและ 

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมความมั่นคงทางทรัพยากรทางธรรมช าติให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนเิวศน์ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรการจัดการน้ าท่วม น้ าแล้ง 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน เกษตรกร และ 
พลังงาน เพ่ือการส่งเสริมการผลิตของอุตสาหกรรมสีเขียว 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนานิเวศน์เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดขยะ ลดน้ าเสีย ลดมลพิษด้วยกลไก  
ชุมชน และการจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีแนวคิดหลักการ  วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ 
และตัวชี้วัดพร้อมทั้งกลยุทธ์และมาตรการและแนวทางปฏิบัติและแผนงานโครงการ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ตัวชี วัดและค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์รวม ดังนี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 จุดยืนและต้าแหน่งการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี 
 จากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การวเิคราะห์ความต้องการของพ้ืนที่และสภาพความเป็นไป 

ของปัจจัยภายนอกจังหวัดราชบุรี จึงก าหนดจุดยืนและต าแหน่งการพัฒนาจังหวัดในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
ประกอบด้วยต าแหน่งการพัฒนา  ๔ จุดยืนส าคัญ  ดังนี้ 

๑. ขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบที่ดีระดับประเทศ และมีศักยภาพระดับนานาชาติ 
เสริมสร้างขีดความส ามารถของจังหวัด ในการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกท่ีเป็นแบรนด์สินค้าจาก 
การเกษตรระดับ Product Champion  ที่สามารถส่งออกไปยังนานาชาติ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนและประเทศคู่ค้า 
เช่น มะพร้าว กล้วยไม้  สับปะรด  ชมพู่  มะม่วง  กล้วยหอม  ปลาสวยงาม และ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
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๒. เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองราชบุรีให้เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

ฐานอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่ า (Value based Economy) จากการค้า การบริการและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
และสุขภาพที่มีมูลค่าสูงและการเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาจังหวัดให้เป็นพื้นท่ีผลิตการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
มีความทันสมัยและเป็นสากล เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งใหจ้ังหวัดและหนุนเสริมการพัฒนาภาคกลางในการเป็นฐาน 
การผลิตอาหารและ สินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานโลกและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิต 
อาหารของประเทศ โดยเฉพาะการรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอาหารของพื้นท่ีให้สามารถเป็นฐานส่ง 
ออกอาหารรายใหญ่ของโลก 

 ๓. การพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นสังคมแห่งความสุขให้มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีเชื่อมโยงอย่างเป็น 
ระบบรองรับการเติบโตในอนาคตและเตรียมพร้อมสังคมพัฒนาสู่เมืองสังคมคุณธรรมและสนัติสุขให้ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีพัฒนาคนให้มีคุณภาพส ามารถปรับตัวได้ตามความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดประเทศและของโลก  
เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกท่ีเท่าทันการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลและมีความสุขมั่นคงในชีวิต 
บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและมีความมั่นคงทางสังคมอยา่งท่ัวถึงประชาชนมี 
ความสขุเพิ่มขึ้นในทุกหมู่บา้น 

 ๔. สร้างฐานทรัพยากรรองรับการเกษตร การสร้างเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดราชบุรีให้มีความอุดมสมบูรณ์ใช้อย่างยั่งยืนมุ่งสร้างให้มีพื้นท่ีต้นแบบ 
นิเวศน์ ท้ังระดับจังหวัดอ าเภอ ต าบลและหมู่บา้น และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศนิเวศป่าเขา  นิเวศลุ่มน้ า นิเวศชุมชน และระบบนิเวศเมือง 
ให้มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หนุนเสริมการพฒันาการเกษตร การท่องเท่ียว หนุนเสริมการค้า 
การบริการและอุตสาหกรรมการเกษตรพัฒนาจังหวัดราชบุรี ให้เป็นเมืองน่าอยู่ (SmartCity) อยา่งยั่งยืน 
 1.4 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวดัราชบุรี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
1. วิสัยทัศน์  (Vission) 
“เมืองน่าอยู่ เกษตรสู่สากล คนและชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี การศึกษา  สาธารณสุข การท่องเที่ยวทีย่ั่งยืน” 
2. พันธกิจ (Mission) 
(1) พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
(2) ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู ่
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู ่
(4) ส่งเสริมและพฒันาระบบการก าจัดขยะมูลฝอย และระบบบ าบัดน้ าเสีย 
(5) การรักษาความสงบเรียบรอ้ยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(6) ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
(7) สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(8) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
(9) ส่งเสริมพฒันาระบบการศกึษา 
(10) ส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม 
(11) ส่งเสริมภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรม 
(12) ส่งเสริมการสาธารณสุข 
(13) ส่งเสริมการศึกษา 
(14) ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(15) การเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(16) การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
(17) ส่งเสริมภาคเกษตรท่ีปลอดภัย 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาStrategy 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
แนวทางการพัฒนา  
1.1  พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่ง และไฟฟ้าสาธารณะ 
1.2  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และเกษตร ตลอดจนการป้องกันน้ าท่วม และภัยแล้ง 
1.3  พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
2.2 ส่งเสริมการกีฬา การศึกษา และการเรียนรู้ 
2.3  ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชน และนันทนาการ 
2.4  ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ดา้นการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 
3.1  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.2  ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพื่อความเป็นพลเมือง 
3.3  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
4.1  การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่ 
4.2  ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการคา้ชายแดน 
4.3  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4.4  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 
4.5  การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
5.1  พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
5.2  พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5.3  การบริหารจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  การจัดการมลพิษตา่ง ๆ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา 
6.1 การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว  (พ.ศ.2561 – 2565) 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vission) 
      “ต าบลน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา Strategy 
      (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ 
1.2 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโบริโภคและเกษตร–ตลอดจนการป้องกันน้ าท่วมและภัยแล้ง 
1.3 พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

      (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
2.2 ส่งเสริมการกีฬา การศึกษา และการเรียนรู้ 
2.3 ส่งเสริมการสาธารณสุขสวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชน และนันทนาการ 
2.4 ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย      
แนวทางการพัฒนา 
3.1 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.2 ส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค 
3.3 สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพ่ือความเป็นพลเมือง 
3.4 การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

  (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
4.1 การวางแผน การประสานแผน และการส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่  
4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการคา้ชายแดน 
4.3 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
4.4 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนการพาณิชย์ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 
      และอุตสาหกรรม 
4.5 การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
5.1 พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม 
5.2 พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5.3 การบริหารจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4 การจัดการมลพิษต่าง ๆ 

 (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
6.1 การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                      6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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2.3  เป้าประสงค์ 

1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง การวางผังเมือง
เหมาะสม เป็นต าบลน่าอยู่  ภาพรวมคือ มีระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค สิ ่งอ านวยความสะดวก
โครงสร้างพื้นฐานทั้งปริมาณและคุณภาพมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนและสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในปัจจุบันและในอนาคต 

2. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น การศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น ครอบครัว/ชุมชนเข้มแข็งและมีรายได้
มากขึ้น  ภาพรวมคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม การสาธารณสุข การจัดการ        
ด้านเศรษฐกิจก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง เพ่ือประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความรู้ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 
ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง        
มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ร่วมสามัคคี เกื้อกูล และพ่ึงพาตนเองไดต้ามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. มีการจัดระเบียบชุมชน/สังคมที่ดี ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสงบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ภาพรวมคือ มีการป้องกันปัญหาต่างๆ                
ให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นใจ ปลอดภัย และส่งเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือที่ ได้มาตรฐานอย่างรวดเร็ว                 
ทันต่อเหตุการณ ์

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเที่ยวและบริการ ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่น
และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ภาพรวมคือ เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนตามแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเที่ยวเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว มีสมรรถนะในด้านการเมือง และการปกครอง บุคลากรมีศักยภาพการท างานตามหลักธรรมาภิบาล 
การบริหารกิจการที่ดีในการให้บริการประชาชน และประชาชนชนได้รับความพอใจและให้ความร่วมมือพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างสมัครใจ 

5. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ   
ก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างถูกวิธี  ภาพรวมคือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบล
ได้รับการดูแล และพัฒนาทั่วถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน ถาวร มั่งคง มีการเตรียมพร้อมและปรับตัวเข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 
 6. มีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สร้างความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ภาพรวมคือ ประชาชนทุกคนเห็นคุณค่า ร่วมกันรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น การพัฒนาสู่สังคมคุณธรรม มีระเบียบวินัยมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม 
และประเทศชาติ 

2.4  ตัวชี วัด 
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1. ร้อยละของจ านวนถนนที่ก่อสร้างเพ่ิมและปรับปรุง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
2. ร้อยละของครัวเรือนมีน้ า ส าหรับอุปโภค-บริโภค 
3. ร้อยละของไฟฟ้าสาธารณะที่ขยายเขตและติดตั้งไฟส่องสว่างเพ่ิมและเพียงพอกับความต้องการ 
4. ร้อยละของรางระบายน้ า และท่อระบายน้ าที่ก่อสร้างเพ่ิมและปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 
5. ร้อยละของจ านวนสิ่งก่อสร้างสาธารณะชุมชนเพ่ิมและปรับปรุง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิติทีดี่ ตามเกณฑต์ัวชี้วัด จปฐ. 
2. มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
3. จ านวนกิจกรรมที่เป็นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
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4. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการจัดระบบสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการทางสังคม 
5. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขทั่วถึง 
6. จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อสม.  
    ดูแลสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน 
7. จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาสตรีในต าบลคูบัว 
8. จ านวนกิจกรรมที่จัดให้มีการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในต าบลคูบัว 
11. จ านวนกิจกรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนจัดตั้งกลุ่มอาชีพและสร้างรายได้เสริม 
12. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาอาชีพและให้มีหมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
13. ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านละ 1 เรื่องท่ีโดดเด่น    
14. นักเรียนทุกโรงเรียนในเขตต าบลคูบัว มีผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและเป็นที่ยอมรับ 
15. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว ทุกศูนย์ผ่านการรับรองเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
     ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
16. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ให้มีคุณภาพท้ังในระบบ และนอกระบบ 
17. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
1. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน 
2. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ให้ลดลง 
3. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน 
    เพ่ือความเป็นพลเมือง 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
1. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
    และประชาชนเกิดความพึงพอใจ และศรัทธา 
2. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
3. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
    และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
4. จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการตอบสนองนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และนโยบายของรัฐบาล 
6. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ 

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนกิจกรรมที่เฝ้าระวังดูแลและป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. จ านวนกิจกรรมที่บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟดููแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. จ านวนกิจกรรมทีส่่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
เป็นประจ าทุกปี 
2. จ านวนกิจกรรมที่เป็นการสรา้งอัตลักษณ์โดดเด่นให้ท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีประจ าถิ่น  
3. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของศาสนาและที่จัดขึ้นในเทศกาลตามประเพณี 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 

1. ทุกหมู่บ้าน มีจ านวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งก่อสร้าง เพิ่มขึ้น และรองรับการใช้งานท่ีได้มาตรฐาน 
    เพียงพอกับความต้องการ เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนในปัจจุบัน และในอนาคต 
2. ทุกหมู่บ้านประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความรู้ มีความปลอดภัยมีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันและพึ่งพาตนเองได้ 
3. ทุกโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล มีมาตรฐานการศึกษา ในท้องถิ่นท่ีมีความทันสมัย 
    เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ัวถึง  
4. ประชาชนทุกหมู่บ้านมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา ปลูกฝังจิตใจให้ประพฤติดี มีคุณธรรม และศีลธรรม 

          ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอดและด ารงรักษาไว้  
5. ทุกหมู่บ้านได้รับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นแนวทางหลักท่ีมีความส าคัญในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข   
    การออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ    
6. การดูแลปรับปรุงพัฒนาพื้นท่ีตามประเภทของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่เพื่อการอนุรักษ์ระบบสิ่งแวดล้อม 
    ดุลยภาพของธรรมชาติในพื้นท่ีให้สามารถเอื้ออ านวยต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนและชุมชน  
    สามารถเป็นฐานในการรักษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความผาสุกได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 
7. พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้  
    และสถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน 
8. การบริหารจัดการท่ีดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ประชาชนทุกหมู่บ้านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
    ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มากที่สุด 

2.6  กลยุทธ์ 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาใน

อนาคตอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ดังนี้ 
1. พัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่ง ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ตลอดจนการป้องกันน้ าท่วมและภัยแล้ง 
3. พัฒนาการวางผังการใช้ท่ีดิน ต าบลน่าอยู ่
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
5. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชน และนันทนาการ 
7. ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
8. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
9. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ และหน้าท่ีของประชาชน เพื่อความเป็นพลเมือง 
10. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
11. การวางแผน การประสานงานแผน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
12. ส่งเสริมการท่องเท่ียวท้องถิ่น การค้าและบริการ 
13. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเข้ารับสู่ประชาคมอาเซียน 
14. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์ และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 
15. การพัฒนาองค์การและการบริการจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
16. พัฒนาการก าจัดดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
17. พัฒนาบ าบัดน้ าเสีย 
18. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
19. การจัดการมลพิษต่างๆ 
20. การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
21. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจ
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน  
พัฒนาประเทศ  ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว  จึงก าหนดจุดยืนประกอบด้วยต าแหน่งการพัฒนา ๔ จุดยืนส าคัญ  ดังนี้ 

๑. ขับเคลื่อนต าบลสู่ต าบลน่าอยู่  เป็นต าบลน าร่องต าบลสุขภาวะสุขภาพดีบนวิถีพอเพียงและเป็นต าบล 
แห่งเกษตรสีเขียวต้นแบบที่ดี และมีศักยภาพเสริมสร้างขีดความสามารถของการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร 
ที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน 

๒. เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว สินค้าและ 
การบริการ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
มีความทันสมัยและเป็นสากลเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดและหนุนเสริมการพัฒนาภาคกลางในการเป็นฐาน 
การผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 

๓. การพัฒนาต าบลให้เป็นสังคมแห่งความสุขให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
รองรับการเติบโตในอนาคตและเตรียมพร้อมสังคมพัฒนาสู่เมืองสังคมคุณธรรมและสันติสุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีพัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวได้ตามความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด ประเทศ และของโลก เป็นพลเมืองไทย 
พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลกที่เทา่ทันการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลและมีความสุขมั่นคงในชีวิตบนฐานของปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และมีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง ประชาชนมีดัชนีความสุขเพ่ิม 
ในทุกหมู่บ้าน 

๔. สร้างฐานทรัพยากรรองรับการเกษตรการสร้างเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการ 
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลให้มีความอุดมสมบูรณ์ใช้อย่างยั่งยืน มุ่งสร้างให้มีพ้ืนที่ต้นแบบนิเวศน์ชุมชน 
ทุกหมู่บ้านและบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว การคา้ การบริการ  
เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่  (Smart City) อย่างยั่งยืน 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ในภาพรวม  
ทุกประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นได้ก าหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนจังหวัดราชบุรี  
เป็นการวางวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้เป็นไปตามทศิทาง ภารกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
ที่จะท าให้การด าเนินงานของแผนงาน/โครงการที่ต้องปฏิบัติ สามารถเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี  และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  
ที่ก าหนดไว้ มทีั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



หน้าที่ 33 
32 

แผนผังความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมก้าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนจังหวัดราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
    

  หน้าที่  34 
3.  การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ใช้การวิเคราะห์   SWOT Analysis  /Demand  Analysis/Global Demand และTrend ปัจจัยและ 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม) 
(1) ด้านเศรษฐกิจ  
จุดแข็ง  (Strengths) 
1) ต าบลคูบัวเป็นพื้นที่ ที่มีชื่อเสียงด้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าทอและผลิตภัณฑ์ของชุมชนหลายชนิด 

ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่าง ๆ จ านวนมาก เช่น ผ้าซิ่นตีนจก และเครื่องไม้แปรรูปต่างๆ เป็นต้น  
2) มีกลุ่มอาชีพอยู่ในชุมชนที่องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

ส่งเสริมสินค้าชุมชนและยกระดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีกลุ่มอาชีพที่อยู่ในระดับชุมชน  
ระดับต าบลและอ าเภอ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความหลากหลายรูปแบบมากข้ึน  

3) มีสหกรณ์การเกษตร ไท-ยวน ที่เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือการบริหารจัดการกลุ่มโดยใช้วิธีการสหกรณ์ 
ในระดับต าบล และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพทอผ้าในระดับพ้ืนที่อ าเภอ และจังหวัด 

4. มีแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน เชิงประวัติศาสตร์ เชิงอารยธรรม เชิงวัฒนธรรม และกาดวิถีชุมชนคูบัว  
เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง สามารถพัฒนาเป็นแหลง่ท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทนุ และการประชาสัมพันธ ์ 

5.มีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่นหรือชุมชนอื่นได้ 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานล่างยังท าได้จ ากัดเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ประสบการณ์ 

และทักษะในการประกอบอาชีพ และการบริหารจัดการทุน  
2) ปัญหาการว่างงานของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ต้นทุนการผลิตสูง 

ขาดทักษะ และไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีความอดทนน้อย  
3) ช่องว่างรายได้ระหว่างคนจนและคนรวยที่มีมากขึ้น แม้รายได้เฉลี่ยของประชากรในต าบลจะพ้นเกณฑ์

รายได้ต่ า 38,000 บาทต่อตนต่อปี แต่ยังมีความเสี่ยง รายได้ไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ได้ท างานประจ า 
ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระดอกเบี้ยเงินกู้ 

โอกาส (Opportunities) 
1) จังหวัดราชบุรีได้เลือกต าบลคูบัว เป็นที่เที่ยวของจังหวัด เมืองรอง เพ่ือการท่องเที่ยวตามนโยบายการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยประสานงานในระดับพ้ืนที่ และมี
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดน าร่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด  

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมทั้งนโยบายรัฐบาลThailand 4.0 สนับสนุน 
การค้าและบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวมากข้ึน  

3) กระแสความนยิมการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมและบรโิภคสนิค้าปลอดสารพิษ สิ้นค้าพ้ืนบ้านมีแนวโน้มที่สูงขึ้น 
จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และบริโภคสินค้าประจ าถ่ินมากข้ึน 

4) แนวโน้มผู้บริโภคนิยมอาหารสะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการไหลเวียนของนักท่องเที่ยวจากประเทศเพ่ือนบ้านสู่ประเทศไทย  

 
 
 
 



                                                              
    

   หน้าที่  35  
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats) 
1) ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวท าให้ประชาชนไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอย  
2) การขยายตัวของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดราชบุรีท าให้เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวทั้งใน

รูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่งผลจากการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าวจะท าให้เกิดการใช้
ทรัพยากรภายในประเทศ ทั้งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการมากขึ้น อีกท้ังยังอาจท าให้พื้นที่เผชิญกับปัญหา 
แย่งงาน แย่งอาชีพ โรคระบาด และยาเสพติด ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

3) บริษัทขนาดใหญ่ยังมีแนวโน้มเข้ามาครอบครองและผูกขาดกลไกการกระจายอาหารมากยิ่งข้ึนเป็นล าดับ 
ตัวอย่างเช่น การขยายตัวของกิจการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) ร้านอาหาร (Food Store)  
ร้านสะดวกซ้ือ (Convenience store) ที่เข้ามาแทนที่ตลาดสด ตลาดนัด และร้านขายของขนาดเล็ก 

4) นโยบายการขึ้นอัตราค่าแรงงานขั้นต่ าของรัฐบาล ซึ่งหากขาดการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของ
แรงงานในอัตราที่เท่าเทียมกันจะทาให้เกิดภาวะสินค้าแพงและไร้คุณภาพ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการจ้างแรงงาน 
ในภาคเกษตรด้วย  

(2) ด้านสังคม และด้านการศึกษา 
จุดแข็ง (Strengths)   
1) วิถีชีวิตของประชาชนในระดับชุมชนท้องถิ่นยังเป็นสังคมที่อยู่แบบพ่ึงพาอาศัยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน           

มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติอยู่ในหลายหมู่บ้าน 
2) ประชาชนในพื้นระดับหมู่บ้าน มีการรวมกลุ่มกันหลายกลุ่ม เพื่อการพัฒนาอาชีพของตนเอง รวมทั้ง 

มีเงินกองทุนหมู่บ้านเป็นกองทุนหมุนเวียนของหมู่บ้าน 
1) มีสถานศึกษาพื้นฐานในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม ระดับมัธยมศึกษา และมีศูนยก์ารเรียนรู้นอก

ระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยา่งทั่วถึง 
3) มีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ ตั้งอยู่ครอบคลุมทั้งพืน้ที่อย่างเพียงพอ  
4) มีโรงเรียนการศึกษาในพ้ืนที่ และอยู่ใกล้โรงเรียนในตัวเมือง ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของต าบลคูบัว 

รวมทั้งคุณภาพชีวิตครอบครัวและชุมชน มีคุณภาพและทั่วถึง 
5) ต าบลคูบัวเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย เนื่องจากสถิติอาชญากรรม และสถิติยาเสพเกิดขึ้นไม่มาก  
6) มีกลุ่มเยาวชนที่ท างานเป็นเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน และท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ในท้องถิ่น  
7) ชุมชนท้องถิ่นมีขนบธรรมเนยีมประเพณีวัฒนธรรมไท-ยวน ที่เหมือนกันส่งผลดีต่อความอ่อนน้อมถ่อมตน 

เคารพผู้ใหญ่ มีสัมมาคาราวะ ความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ จิตสาธารณะ 
8) ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในพ้ืนที่  
9) ประชาชนส่วนใหญ่เห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือต่อการจัดการศึกษามากขึ้น และประชาชน 

ต้องการเห็นเด็กและเยาวชนมีการพัฒนาไปในอนาคต  
10) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ 

รวมทั้งนักการเมืองที่มีส่วนในการท าให้การศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
11) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองมากข้ึน ทั้งในแง่ของทางวิชาการ 

ทักษะการเรียนการสอน และอ่ืน ๆ  
 12) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น เพ่ือปูองกันคุ้มครองไม่ให้ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสต้องอยู่ในภาวะยากหรือไม่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ และมีวิธีปูองกันแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

  



                                                              
    

 หน้าที่  36  
จุดอ่อน  (Weaknesses) 
1) ประชาชนบางส่วนขาดระเบียบวินัยทางสังคม เช่น วินัยจราจร วินัยการใช้พื้นที่สาธารณะ และอ่ืน ๆ 

ท าให้ส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมตามมา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
2) แม้จะมโีรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีศักยภาพและประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ แต่ยังขาด

กระบวนการต่อเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนที่ ท าให้จ านวนเด็กนักเรียนลดน้อยลงในแต่ละปี  
เพราะค่านิยมของชุมชนที่ต้องการให้บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนในตัวเมือง ท าให้จ านวนเด็กนักเรียนลดน้อยลง
ในแต่ละปี ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

3) ไม่มีผู้สืบทอดทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของท้องถิ่น เพราะว่าในปัจจุบันทุกหมู่บ้าน
พบว่ากลุ่มผู้รู้เรื่องศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และยังไม่มี
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบ รวมทั้งยังไม่มีคนรุ่นใหม่สนใจเรียนรู้เรื่องดังกล่าว อาจมีผลทาให้สูญเสีย
เรื่องราวที่ดี ที่มีคุณค่าของสังคมไปในไม่ช้านี้  

4) ในรายครอบครัวของหมู่บ้านบางหมู่บ้านยังมีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เช่น ครอบครัวทะเลาะ
เบาะแว้ง ครอบครัวแตกแยก และมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี เนื่องจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องมีการออกไปท างาน
นอกบ้าน การหาเงินมากกว่าการรักษาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  

5) เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาทั้งในพ้ืนที่ชนบทและพ้ืนที่เมือง มีพฤติกรรมเลียนแบบ
วัฒนธรรมอื่นมากข้ึน และให้ความสนใจต่อคุณค่า วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อท้องถิ่นลด
น้อยลง  

6) จากข้อมูลประชากรและการคาดคะเนแนวโน้มของประชากรในต าบลคูบัวมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 
พบว่าในอนาคตจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ จ านวนเด็กเกิดน้อยลง 

7) จากข้อมูลปริมาณผู้รู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีจ านวนลดลงทุกปี และมีผู้สืบทอดความรู้ที่มีคุณค่าต่อ 
สังคมจ านวนน้อย  

8) การจัดการศึกษาที่ผ่านมายังอยู่ในกรอบที่ก าหนดโดยหน่วยงานรับผิดชอบในส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่  
แม้จะมีความพยายามสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น แต่ก็ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร เหตุเพราะการขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่นอย่างจริงจัง ทั้งในเชิงการจัดการและ
ทรัพยากร ขาดการลงทุนพัฒนาเนื้อหาชุดความรู้ท้องถิ่นที่มาจากฐานของชุมชนท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน 

9) การไม่ใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้คุ้มค่า ท าให้เด็กและเยาวชนตลอดจนแรงงานรุ่นใหม่ที่เติบโตมา
พร้อมกับโลกของอินเทอร์เน็ตและมือถือใช้เวลาไปกับสื่อสมัยใหม่เหล่านี้ถึงวันละ 6-7 ชั่วโมง แต่ส่วนใหญ่เป็นไป
เพ่ือความบันเทิงและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
 โอกาส  (Opportunities)   

1) นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ที่มีมาต่อเนื่อง และนโยบายการเพิ่มเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว  
2) กระแสการรักษาพยาบาลหรือการดูแลสุขภาพทางเลือกที่มีมากข้ึน เป็นโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น

ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการดูแลสุขภาพโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้นามาใช้มากขึ้น  
3) ระบบการสื่อสารที่มีความทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย ทาให้เป็นโอกาสในการนาเสนอเรื่องราวของศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และความเชื่อท้องถิ่นของชาวโคราชสู่โลกกว้างมากขึ้น  
4) รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ 

และประชาชนในพ้ืนที่มีความตื่นตัวมากขึ้น และมีการเฝูาระวังปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ของ
ตนเองมากข้ึน  

5) รัฐบาลมีนโยบายหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน ทาให้คนจน คนด้อยโอกาสในจังหวัด
นครราชสีมา เข้าถึงการบริการทางด้านสาธารณสุขมากขึ้น  



                                                              
    

    หน้าที่  37  
 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats) 

1) นักวิจัย เห็นว่ากระแสของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของโลกที่เข้ามากระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนท าให้ประชาชนในพ้ืนที่กลายเป็นสังคมบริโภคนิยม ท าให้เกิดการสูญเสียทางวัฒนธรรมและประเพณี            
อันดีงาม  

2) สื่อวิทยุ โทรทัศน์ มีอิทธิพลสูงต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิธีคิดของประชาชนในพ้ืนที่ตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด เช่น พฤติกรรมเลียนแบบของวัยรุ่น พฤติกรรมการบริโภคนิยม เป็นต้น  

3) มีโรคใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งโรคที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับมนุษย์ ที่มีความรุนแรงมากข้ึนกว่าเดิม ยากต่อ
การควบคุมและก าจัด  
 4) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชน คร ูและคนในชุมชน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา และการพัฒนา
ด้านอื่น ๆ  

5) การเปลี่ยนแปลงของสังคมท าให้สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา และ
การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  

6) กระบวนการในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทางด้านการศึกษามีข้ันตอนมากและมีความล่าช้า และ
กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ มีการผูกขาดได้ของไม่ดี ราคาแพง  

 7) นโยบายของรัฐบางส่วนขาดความหยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาขององค์กรและไม่สามารถด าเนินการได้
เร็วต้องใช้ระยะเวลานานเกิดความล่าช้า  

ด้านผังเมือง 
จุดแข็ง (Strengths) 
1) การให้ความส าคัญต่อการวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะของรัฐบาล ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ 

ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้ค านึงถึง ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งผืนดิน ผืนน้ า วิถีชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่น และ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

2) รัฐบาลมีแผนการสนับสนุน การวางและจัดท าผังเมืองรวมเพ่ือฟ้ืนฟูบูรณะเมืองและเพ่ือการพัฒนาผังเมือง 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

 1) อปท. ยังมีสมรรถนะไมเพียงพอที่จะสามารถรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านผังเมืองรวมจากรัฐบาล 
ด้านศักยภาพความพร้อมของบุคลากรท้องถิ่นทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ ที่มีสาเหตุมาจาก ผู้ปฏิบัติงานท า
หน้าที่หลายด้านท างานมากเกินไป และไม่มีความรู้ทักษะความเข้าใจในภารกิจด้านผังเมืองอย่างดีพอ จ าเป็นต้อง
ใช้ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค วิชาการในหลายสาขามาปฏิบัติภารกิจร่วมกัน 
  2) ปริมาณบุคลากรของ อปท. ไม่สอดคล้องปริมาณงาน ซึ่งส่วนใหญ่ภาระงานอยู่ที่บุคลากร ท าให้
บุคลากรไม่สามารถท างานเชิงรุกได้ บางครั้งก็อาจเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในการท างานระหว่างกันได้  

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดความเข้าใจในบทบาทของ เจ้าพนักงานตามกฎหมายควบคุม
อาคาร และในการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้เกิดความเป็นเมืองน่าอยู่ 

4) กระบวนการวางผังเมืองและการบริหารจัดการผังเมืองรวมของ อปท.นั้น ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพราะประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการหารือตั้งแต่เริ่มแรก ตลอดจนมีส่วนร่วมในท าให้การด าเนินงานด้าน       
ผังเมืองเป็นไปอย่างมีคุณภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนา จึงไม่ง่ายต่อการบังคับใช้ผังเมืองรวม 

4) การวางผังจังหวัดไม่สามารถแสดง ประโยชน์สาธารณะที่ชี้เฉพาะชัดเจนได้ ส่วนการวางผังเมืองรวม
และผังอ่ืนๆ ไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 



                                                              
    

      หน้าที่  38  
โอกาส  (Opportunities) 
1) กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือส านักงานโยธาธิการและผังเมือง มีหน้าที่รับนโยบายไปปฏิบัติร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการวางและจัดท าผังต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมหรือตามที่จังหวัดหรือท้องถิ่น
ร้องขอ มีการจัดท ามาตรฐานงานด้านโยธาธิการเพ่ือใช้เป็นข้อก าหนด ส าหรับการก่อสร้างต่างๆของส่วน ราชการและประชาชน 

2) แนวคิด Smart Growth ที่เน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งอยู่บน พ้ืนฐานการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสดุ โดยทรัพยากรที่มีอยู่นั้นสามารถน าไปพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพได้ 
โดยไม่สูญเสียทรัพยากรและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน และสภาพแวดล้อมโดยรวม  

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats) 
1) การบริหารจัดการบุคลากรดา้นเทคนิค ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจในสว่นภูมิภาค ขาดการส่งเสริมหลัก 

องค์ความรู้เฉพาะสาขา และพัฒนา ความสามารถ/ทักษะ แล้วถ่ายทอดองค์ความ รู้สู่ภายในและภายนอกองค์กร 
การประสานงานระหว่างส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ดี เท่าท่ีควร 

2) ปัจจุบันผังเมืองสามารถบังคับใช้เฉพาะกับการควบคุมการใช้ที่ดินต่างๆท่ีประชาชนต้องมาขออนุญาต 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ในส่วนของการพัฒนาโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ซึ่งมีหน่วยงานอื่นๆที่ท าหน้าที่โดยตรง เช่น กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง          
ไฟฟูาเพ่ือการผลิต ฯลฯ  บางหน่วยงานไม่ได้เอาผังเมืองไปใช้พิจารณาด าเนินงาน ส่งผลให้ในพ้ืนที่ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ไม่ถูกพัฒนา 

ด้านเทคโนโลยี 
จุดแข็ง (Strengths) 
1) นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐและเอกชนใช้งาน 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการบริหารจัดการมากข้ึน เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างาน 
2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลดีต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3) สถานที่ตั้งของต าบลอยู่ใกล้ในเขตชุมชนเมืองและเป็นที่ตั้งสื่อบริการเทคโนโลยีที่หลากหลายท าให้        

การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็ว 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีราคาค่อนข้างสูง 
2) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
โอกาส  (Opportunities) 
1) ความรู้พื้นฐานที่ท าให้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2) ประชาชนมีความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
1) การเปลี่ยนแปลงด้าน ICT มีความรวดเร็วมาก ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการพัฒนา 

ศักยภาพของบุคลากร 
2) เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดผลกระทบต่อภาพกาย 

และสุขภาพจิต 
3) เกิดอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้นและรุนแรงขึ้น ก่ออาชญากรรมได้ง่าย ผู้ไม่หวังดีอาจใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด 

เช่น การขโมยข้อมูล เปลี่ยนแปลงข้อมูล การล่อลวงผู้ที่เล่นอินเทอร์เน็ต และก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศ การเผยแพร่
ข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งภาพลามกอนาจาร การพนันออนไลน์ การจ าหน่ายของผิดกฎหมาย 
หรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีเนื้อหาแอบแฝงแนวคิด ก้าวร้าว รุนแรง การส่งไวรัสเข้าไปท าลายข้อมูลของผู้อ่ืน  
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3.7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 จุดแข็ง  (Strengths) 
 1) ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ที่ดิน แหล่งน้ า สภาพภูมิอากาศ มีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนา 
 2) ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญและต้องการร่วมมือเพ่ือบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้า  

  3) สภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร (พ้ืนที่สุเขียว) ส่งผลต่อการมี 
      รายได้ของประชาชนในพ้ืนที่ และมีผลต่อเนื่องในการสนับสนุนทางด้านการจัดการศึกษา  

 4) กระแสโลกในเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ด้านการบรหิารจัดการ ผู้น า ผูบ้ริหาร สนบัสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาใน ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของในต าบลเริ่มเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะการลดลงของ

พ้ืนที่การเกษตร (สีเขียว) ซึ่งได้กลายสภาพไปเป็นบ้านจัดสรร ถมที่ดินเป็นตึกอาคาร ท าให้พื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหาน้ าท่วม เพราะขาดแหล่งซึมซับน้ าที่เพียงพอ  

2) ต าบลคูบัวเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ในฤดูน้ าหลากจะท าให้เกิดน้ าท่วมขัง 
  3) ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ท าให้บุคลากรต้องรับผิดชอบ

ภาระงานที่มาก ประกอบกับการขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เช่น ไม่มีการพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประสิทธิภาพหรือขวัญก าลังใจในการท างานลดลง 

โอกาส  (Opportunities) 
1) กระแสการลดโลกร้อน ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับโลก  
2) กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่เป็นโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ในพ้ืนที่  
3) การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์การคาดหมายสภาวะ

ของลมฟูาอากาศ รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า โดยสามารถช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการติดตาม และเฝูาระวัง สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงข้อมูลสะดวกและรวดเร็วท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานยิ่งขึ้น 

การก่อสร้างถนนจะต้องวางระบบการระบายน้ า เช่น ท่อลอด สะพาน ที่เหมาะสมทั้งต าแหน่งที่ตั้ง      
จ านวนและขนาดรวมทั้งการตรวจสอบเพ่ือก าจัดสิ่งกีดขวางในล าน้ าทั้งช่วงก่อนฤดูน้ าหลากและช่วงที่มีน้ าหลาก           
อย่างต่อเนื่อง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats) 
1) ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ต าบลคูบัวเผชิญกับปัญหาน้ าท่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลดังกล่าวเกิดจากการ 

สร้างถนน การวางผังเมืองไม่เหมาะสม ขวางทางน้ าไหลหรือพ้ืนที่ระบายน้ าตามธรรมชาติ แล้วไม่สร้างอาคารระบายน้ า  
เช่น ท่อระบายน้ า คูหรือคลองระบายน้ า ที่เหมาะสมเพียงพอกับการระบายน้ าขาดการบูรณาการและการ
ประสานงานที่ดีในระดับพ้ืนที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง (แผนยุทธศาสตร์กระทรวง)  
กับหน่วยงานระดับท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด) ท าให้การท างานเกิดความไม่ชัดเจน เนื่องจากการ 
ก าหนดเปูาหมายที่แตกต่างกัน ไม่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างนโยบายกระทรวง หน่วยงานส่วนกลางและพ้ืนที่ 
เป็นการสร้างภาระงานให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
      เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินโครงการพัฒนา  ดังนี้  

(1)  สภาพการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา  
ด้านการบริหารและการบริการสาธารณะในท้องถิ่น   
 จุดแข็ง  (Strengths)  

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

 2. ระบบข้อมูล  
 -มีเครื่องมือ ระบบสื่อสาร และระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมมาช่วยในการ
บริหารและการปฏิบัติราชการ  การติดตามข้อมูลข่าวสาร  ระเบียบ หนังสือสั่งการ ส่งผลให้สามารถปฏิบัติราชการ
ตามระเบียบหนังสือสั่งการได้อย่างรวดเร็ว 
 3. อัตราก าลัง   
 -มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ชัดเจน  
 -บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 
ศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามต าแหน่งที่ทางราชการจัดอย่างต่อเนื่อง  

 4. การเงิน/งบประมาณ  
 -การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ  
 -การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
ต่างๆ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปูาหมาย 
 5. ศักยภาพของชุมชน  
 -พิกัดที่ตั้งของต าบลมีความเหมาะสมและสะดวกแก่การคมนาคมมีเส้นทางหลักเส้นทางรองใกล้ตัว
เมืองราชบุรี  มีสถานีรถไฟบ้านคูบัว ท าให้มีการกระจายความเจริญจากเมืองสู่ต าบล มีการพัฒนาพ้ืนที่ทางการเกษตร
เป็นที่อยู่อาศัย ท าให้เกิดขยายบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ และธุรกิจต่างๆ เป็นจ านวนมาก  สภาพการจราจร
ปลอดภัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการสะดวกครบ  ประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้น มีพลังความคิดสร้างสรรค์  
การศึกษาสาธารณะสุขมูลฐานดี  สุขภาพอนามัยแข็งแรง มีความพร้อมในการพัฒนาหลายๆ ด้าน 
  -มี วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ตั้งอยู่ใน เขต
ชุมชน มีอาคารอเนกประสงค์ของ วัด  โรงเรียน  โรงพยาบาล รพ.สต. ที่มั่นคง สามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน   
ได้อย่างเพียงพอ 
    - มีสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขตต าบล รวมถึงมีศูนย์การ
เรียนศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในต าบล 
 -มีทุนทางสังคมที่ดี คือ ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลคูบัว มีเชื้อสาย ไท-ยวน ซึ่งมีวัฒนธรรม
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นประจ าท้องถิ่น คือ ภาษาพูดที่เป็นภาษาเฉพาะถิ่น และการแต่งกายด้วยผ้าซิ่น
หลากหลายลวดลายที่แตกต่างกันไป อีกท้ังยังมีหัตถกรรมพ้ืนบ้านท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์  คือ การทอผ้าซิ่นตีนจก        
ซึ่งเป็นสินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมจากคนในจังหวัดราชบุรี  และจากนักท่องเที่ยว       
ปัจจุบันหน่วยงานราชการมีการส่งเสริมให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
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 -ในต าบลคูบัวมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  หรือที่รู้จักกันในนาม “เมืองโบราณคูบัว               
ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยทราวดี พุทธศตวรรษที่ 11-15 และในปัจจุบันอยู่ในความดูแล
ของกรมศิลปกร และมีจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นสถานที่จัดแสดงวัตถุโบราณในสมัยทวารวดี ที่ขุดพบได้  มีอายุกว่า 2,000 ปี รวมถึงมีการจัดแสดง
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การด ารงวิถีชีวิต ของชาว ไท-ยวน  เมื่อครั้งสมัยอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกราก   
อยู่ที่ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
 จุดอ่อน  (Weaknesses)  
 1. ระบบบริหาร  
  -กฎระเบียบข้อบังคับทางราชการปัจจุบัน มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอท าให้บุคลากรขาดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน และต้องท าการศึกษายกระดับการท างานตามรูปแบบที่ภาครัฐต้องการ 
 2. ระบบข้อมูล  
  -ขาดบุคลากรที่ท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 
  -ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนคลอบคลุมทุกด้าน 

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

  4. การเงิน/งบประมาณ  
 -ประชาชนมีความต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ต้องการมีจ านวนมากแต่งบประมาณในการ
พัฒนาไม่พียงพอต่อความต้องการการใช้จ่ายงบประมาณที่จะลงทุนด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ได้ทั่วถึง 
  5. ศักยภาพชุมชน  
      -ประชาชนตั้งรกรากเป็นชุมชนดั้งเดิม แต่ขาดการวางแผนที่ดี ไม่มีระบบระบายน้ าที่ดี และ        
การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆของประชาชนยังไม่เข้มแข็ง การด าเนินงานยังไม่ชัดเจนเนื่องจากผลพวงของภาวะเศรษฐกิจ
อยู่ในช่วงภาวะถดถอย  
 -แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลคูบัว  ปัจจุบันยังอยู่ในความดูแลของกรมศิลปกรจึงท าให้         
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะเข้าไปท านุบ ารุงรักษา หรือพัฒนาให้ดีขึ้น เป็นเรื่องที่ท าได้ยาก 
 -พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ าในขณะที่ต้นทุนสูง  
  -พ้ืนที่ทางการเกษตรยังขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  
  -พ้ืนที่ทางการเกษตรยังคงได้รับผลกระทบทางธรรมชาติ  
  -ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่  
  -การขาดการบูรณาการด้านการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
   -ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย  
  -การรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ยังขาดความเข้มแข็ง  เช่น  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ 
 -ในการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ต าบลคูบัว ยังขาดการส่งเสริม 
ให้มีการวิจัย และผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 -ประชาชนยังขาดความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น 

                                           
 



                                                              
    

   หน้าที่  42 
    โอกาส  (Opportunities)  

  1. ระบบบริหาร 
  -ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เน้นความส าคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินโครงการต่างๆ และสนับสนุนการน าแนวทางไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน 
  -การสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างผู้น าหมู่บ้าน และภาคประชาชน       
เกิดการพัฒนาพ้ืนที่อย่างบูรณาการร่วมกัน ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีการ
เชื่อมโยงบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนระดับต่างๆ ในระดับอ าเภอ และจังหวัด สามารถให้บริการสาธารณะต่างๆ      
ที่ได้มาตรฐานตอบสนองความเป็นต าบลน่าอยู่ มีความสะอาด สะดวก สวยงามและปลอดภัยของชุมชนและประชาชน 

  2. ระบบข้อมูล 
 -เนื่องจากขณะนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ยังไม่มีข้อมูลแผนชุมชนไว้ที่แหล่งเดียวกันส าหรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน ที่จะต้องมีระบบข้อมูลเพื่อความสะดวกต่อการสืบค้น และสามารถน า
ข้อมูลดิบจากทุกชุมชนหมู่บ้านมาท าการวิเคราะห์  จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ที่
ส่วนราชการของอ าเภอ และจังหวัด ได้ส่งเสริมให้ผู้น าหมู่บ้านด าเนินการจัดท าข้อมูลแผนชุมชน ให้เป็นปัจจุบัน 
ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ท าให้ระบบข้อมูลท้องถิ่นใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการบูรณาการประสานแผนระดับ
ท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดต่อไป 

 3. อัตราก าลัง  
   -พัฒนาความรู ้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ให้
สอดคล้องตามสมรรถนะในการปฏิบัติงานและความต้องการในการฝึกอบรม (Traning Needs) 
  -ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก 
  4. การเงิน/งบประมาณ  
  -พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการ
งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ทันสมัย และประชาชนมีส่วนร่วม 

  5. ศักยภาพชุมชน 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และสามารถจัดการตนเอง
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ทุก
ภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สันติสุขอย่างยั่งยืน 
   -นโยบายรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนด้านการเกษตร การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 -ภารกิจถ่ายโอน เพ่ือความสะดวกของประชาชน  เช่น  การจดทะเบียนพาณิชย์               
การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
 -การปฏิรูประบบราชการใหม่ ภายในทุกส่วนราชการจะต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมโดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน  
โดยให้ยึดหลักความพึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อราชการ หรือผู้รับบริการน ามาเป็นตัวชี้วัดในการปรับปรุงระบบงาน
ต่างๆ อาทิ ระบบจัดการพัฒนาบุคลากร การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้  ระบบมาตรฐานในการให้บริการและ
ระบบการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งจากการบริหารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพ และบรรลุผล
ส าเร็จในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลได้ 
 
 



                                                              
    

                                  หน้าที่  43 
 อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  (Threats)  
 1. ระบบบริหาร 
  -ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนน้อย ที่เป็นการท าลายก าลังใจในการท างาน          
ซึ่งอาจเป็นเพราะการไม่เข้าใจของประชาชนบางส่วนที่มีความขัดแย้งทางความคิดและการไม่เข้าใจในอ านาจหน้าที่
ของ อบต. ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาต่อการด าเนินงานของทางราชการ แต่จะเกี่ยวกับทางด้านการบริหารงานภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล โดยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมือง ท าให้ประชาชนยอมรับ และเชื่อมั่นใน
การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานและมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากที่สุด  

  2. ระบบข้อมูล 
         -หน่วยราชการส่วนกลางที่ต้องการข้อมูลในระดับท้องถิ่นไม่มีความเข้าใจกระบวนการท างานอย่าง
แท้จริงของท้องถิ่น ท าให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากส่วนราชการร้องขอข้อมูล
แต่ ในบางเรื่อง อบต. ไม่ได้มีการจัดเก็บหรือไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนนั้นอย่างต่อเนื่อง  
     -ความไม่เป็นระบบของข้อมูลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่มี
การบูรณาการภายในองค์กร  ท าให้ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 

 3. อัตราก าลัง   
     -หน่วยงานยังขาดบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะทั้งทางด้านวิชาการและในทางปฏิบัติ 
ที่ต้องใช้เทคนิคชั้นสูงอีกท้ังขาดการสนับสนุนข้อมูลในด้านวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในเชิงปฏิบัติ 
  4. การเงิน/งบประมาณ  
  -การด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นความรับผิดชอบเพ่ิมมาก
ขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจ ากัด
ด้วยอ านาจหน้าที่ และจ านวนงบประมาณที่จ ากัด 

  5. ศักยภาพชุมชน 
   -อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลท าการเกษตร รายได้หลักจึงมาจากการขายผลผลิตทาง
การเกษตรท าให้รายได้ไม่แน่นอน เพราะราคาผลผลิตในปัจจุบันตกต่ าท าให้ขาดทุนจากสภาวะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไม่คงที่ การลงทุนมีการชะลอตัว ทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม สภาวะขาดแคลนน้ า  ไม่สามารถ
ท านาปรังได้ ท าให้เกษตรกรขาดรายได้ และว่างงาน  ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น 
         -การอยู่ใกล้ตัวเมือง และการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก ตลอดจนสินค้าและบริการ  
ท าให้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป  ประชาชนมีความสันโดษ  มีการยึดถือประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าส่วนรวม อาศัยอยู่แบบครอบครัวเดี่ยว หันมาสู่การบริโภคนิยมมากขึ้น จึงท าให้ขาดจิตส านึกในเรื่องของการออม 
ขาดวิถีชีวิตพอเพียง และเกิดภาระหนี้สินเพ่ิมขึ้น  

   (2) สภาพการณ์ภายนอก ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวที่เป็นการเปลี ่ยนแปลง
ต่างๆ  ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว  และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ดังนี้ 

 1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
 -ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาช่วยแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือประชาชน ได้รับความสะดวกสบาย  
น้ าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก โดยได้ด าเนินการในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นและในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ เต็มพ้ืนที่ ทุกหมู่บ้าน        
มีการก่อสร้าง มีการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีสภาพใช้การได้ดีมีประสิทธิภาพเพ่ือ 
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สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ทั้งระบบประปา การก่อสร้างถนนลาดยาง ถนน
คอนกรีต การปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน การขุดลอกคลอง ทางระบายน้ า ระบบไฟฟูาแสงสว่างให้
ทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน โดยเพ่ิมระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยเน้นการปูองกันอาชญากรรมและการปูองกันอุบัติภัย และด าเนินการพัฒนาทางด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานใหม่ให้มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น เพ่ิมความทันสมัยของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ของชาวต าบลคูบัว  รวมทั้ง ในเรื่องการรับมือภัยแล้งในพ้ืนที่ อบต.คูบัว การสร้างฝายท านบทดน้ า การส ารองน้ าใช้ใน
ยามฉุกเฉิน ให้พอเพียงกับการใช้เพ่ือการบริโภคและพ้ืนที่การเกษตร จึงเป็นงานเร่งด่วนที่ อบต.ให้ความส าคัญและ
ประสานแผนเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบภัยแล้งที่เกิดข้ึน  

   จุดแข็ง  (Strengths)  
-องค์การบริหารส่วนต าบล มุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง  ๆให้ได้มาตรฐาน 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   จุดอ่อน  (Weaknesses)  
-เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านยังไม่สะดวกเพียงพอและยังไม่ได้มาตรฐาน   

ถนนบางสายมีไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอท าให้การเดินทางไม่สะดวก เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
คลองชลประทานบางสายมีวัชพืชปกคลุม คลองส่งน้ าขนาดเล็ก ตื้นเขินช ารุด เสียหาย บางพ้ืนที่ขาดระบบน้ า
ชลประทานในยามแล้งเพราะบางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีน้ าเพียงพอในช่วงรอยต่อระหว่างหน้าฝนกับหน้าแล้ง บางส่วน
จึงมีผลกระทบต้องใช้แหล่งน้ าใต้ดิน และบางส่วนไม่มีแหล่ง เก็บกักน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ ไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
อย่างเพียงพอท าให้ประชาชนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า 

   โอกาส  (Opportunities) 
  -รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอ าเภอและจังหวัดและพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การพัฒนา
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น 
  -การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสขอรับงบประมาณสนับสนุน
จากส่วนราชการในการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะและโครงการสร้างพ้ืนฐานของต าบลมากขึ้น 

   อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  (Threats)  
   -งบลงทุนเพ่ือการด าเนินโครงการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด  
 -ปัญหาการก่อสร้างในพ้ืนที่ของหน่วยงานอ่ืน ซึ่งจะต้องขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อน  
ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการด าเนินงานและเกิดความล่าช้า 

 2)  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม 
           -รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้หมดไป
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขาดเงินทุนหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมต้อง
ลดการผลิตลดคนงาน ท าให้มีการว่างงานเพ่ิมมากขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการส่งเสริมอาชีพต่างๆให้ประชาชนมี
รายได้เสริม เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้กับประชาชน ได้พัฒนาฝีมือและมีการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือจัดท ากลุ่มอาชีพ 
น าสินค้ามาจ าหน่ายและพัฒนาด้านเศรษฐกิจในรูปแบบชุมชนให้พ่ึงตนเองให้เข้มแข็งในอนาคตและมีการของบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมอาชีพ เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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จังหวัดราชบุรีส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  เป็นต้น ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมา ท าให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไม่ดีเท่าที่ควรขาดการปูองกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรม
นันทนาการยังไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงได้มีการส่งเสริมความรู้และปูองกันการระบาดของยา
เสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน
เล่นกีฬา และออกก าลังกาย  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและโรคเอดส์  การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่มีการส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
และสังคมไปพร้อมๆ กันเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
    จุดแข็ง  (Strengths)  
   -ด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต าบล มีการส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการ
สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชน  โดยการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริให้กับชุมชน 
   -ด้านสังคม องค์การบริหารส่วนต าบล มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ต าบลคูบัวเป็นต าบล         
ที่ปลอดภัย น่าอยู่  และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกวัย และผู้ด้อยโอกาส  โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน
มุ่งเน้นให้ห่างไกลยาเสพติดสร้างโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
   -ด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบล มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพเข้มแข็งและให้การร่วมมือเป็นอย่างดีกับภาคประชาชนผู้น าและหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุข  เช่น  สปสช. ท าให้มีการปูองกันโรคระบาด และโรคติดต่อ
ต่างๆ รวมถึงการรณรงค์ให้มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ประชาชนโดยรวมมีสุขภาพแข็งแรงและการอนามัยดี 
   -ด้านการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบล มีการ
ส่งเสร ิมและผลักดันค่านิยมประชาธ ิปไตยแก่ท้องถิ ่น ม ีการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง 

   -ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนต าบล มีการจัดประชุมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของต าบลหาวิธี
ปฏิบัติการส่งเสริมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจ าการตลอด 24 
ชั่วโมง เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันที เมื่อมีเหตุ ด้านกู้ชีพ กู้ภัย  

-ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน ปัจจุบันทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มี 
คุณภาพได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง 
มีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสยึดประโยชน์ส่วนรวม  

   จุดอ่อน  (Weaknesses)  
-ประชาชนมีค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุุมเฟือยแพร่กระจายเพ่ิมมากขึ้น  
-ยังมีปัญหายาเสพติดในชุมชน เยาวชนมั่วสุม ขาดการเอาใจใส่จากญาติพ่ีน้อง 

 -เยาวชนใช้จ่ายฟุุมเฟือยเกินตัวตามค่านิยมที่ผิดๆ 
 -ปัญหาว่างงาน ไม่มีงานท าเป็นหลักแหล่งขาดรายได้ มีการเล่นการพนัน 
 -ปัญหาผู้สูงอายุ และคนพิการ ขาดรายได้ในการด ารงชีวิต 
 -ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ประชาชนขาดความเอาใจใส่เรื่องสุขภาพไม่สนใจติดตาม
ข้อมูลข่าวสารทางราชการด ารงชีพแบบไม่ถูกสุขลักษณะ 

-ขาดเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากร อปพร.ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 
 



                                                              
    

หน้าที่  46 

   โอกาส  (Opportunities)  
-การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล่งเสริม 
-เกษตรได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 
-รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย  (OTOP)  
-นโยบายหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาลมีส่วนส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

           -นโยบายกองทุนหมู่บ้าน ท าให้ชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็งในภาพรวม  
-ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความเสมอภาคในการ 

รักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. 
-การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน ท าให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 

ในการปรับปรุงผลผลิต เป็นเหตุท าให้ผลผลิตมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน  
    -มีปัญหาวาตภัย  และภัยแล้ง ในเขตต าบล เกิดขึ้นทุกปี ท าให้เกิดความเสียหาย 
และความเดือดร้อนแก่ประชาชน  

   อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  (Threats)  
-งบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

และความยากจนเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนที่ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
-ภาวะความยากจนและหนี้สินของประชาชน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา   

และตกเป็นเหยื่อของนายทุน  
-กลุ่มอาชีพยังไม่สามารถรวมตัวได้เข้มแข็งและการจัดการทางด้านการตลาด 

และการบริหารจัดการกลุ่ม ยังขาดผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้าสู่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากกลาย 
  -พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน มีแนวโน้มเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้น  เช่น  โรคเบาหวาน         
โรคความดัน  โรคอ้วน  เป็นต้น  หรือเป็นโรคก่อนวัยอันควร  เกิดจากการที่ประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ          
ที่ไม่พึงประสงค์และมีพฤติกรรมเสี่ยง  เช่น  การดื่มสุรา  สูบบุหรี่  ยาเสพติด ขาดการออกก าลังกาย การบริโภคอาหาร
ไม่ถูกหลักโภชนาการ  ปัญหาความเครียดและสุขภาพจิต  

 3)  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
         ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่ส าคัญที่จะต้องเร่งเสริมสร้างการ  
เรียนรู้ให้แก่ประชากรเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของประชากรให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุค และ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะท าให้ประชากรตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมี
ทางเลือกในการด าเนินชีวิตน้อยลง จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป ผลจากการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน ในปีที่ผ่านมาได้มีการ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ยัง
ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร  เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณที่จะพัฒนาในการปรับปรุง หรือขยาย
สถานที่ของสถานศึกษา ให้ตรงตามมาตรฐาน เพ่ือช่วยลดข้อจ ากัดดังกล่าวควรเพิ่มงบประมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี 
 
 
 
 
 



                                                              
    

หน้าที่  47 
   จุดแข็ง  (Strengths)  
   -องค์การบริหารส่วนต าบล  มีการส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษาท้ังระดับก่อนวัยเรียน 
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับประชาชน  
ในต าบล ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
   จุดอ่อน  (Weaknesses)  

-ส่วนใหญ่ค่านิยมยังต้องการส่งเด็กไปเรียนโรงเรียนในเมือง เนื่องจากโรงเรียนใน 
เขตท้องถิ่นขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และความเข้าใจของผู้ปกครองในบางวิชาเรียน โรงเรียนในเขต
ท้องถิ่นไม่เน้นการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ และวิชาค านวณ 

-การปลูกฝังนิสัยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เด็ก ต้องเริ่มจากครอบครัว       
ซึ่งผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยจะไม่มีเวลาในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันการ
ด ารงชีวิตจะต้องแข่งขันกันหลายๆ อย่าง ท าให้การพัฒนาให้เด็กเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม ผู้ปกครองจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีเวลาให้กับเด็กในการพูดคุย ทานอาหาร หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกับเด็ก  
   -ปัจจุบันศิลปวัฒนธรรมไท-ยวน  เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญและความสนใจน้อยลง 
ตามความเจริญทางวัตถุท่ีเพ่ิมมากขึ้น ในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนในการสืบ
สานภูมิปัญญาของชุมชน เพราะเด็ก เยาวชน มีความห่างเหินวัฒนธรรมและประเพณีอันดีของท้องถิ่น  
   โอกาส  (Opportunities)  

-นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน มีโอกาสทัดเทียมกับของเอกชน 

-ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ที่โดดเด่นของต าบลให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป 
-ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา  
-ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง และท่ัวถึงทั้งต าบล 

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

-ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. มี 3 แห่ง  มีจ านวนเด็กเล็กเพ่ิมมากขึ้น  
ท าให้สถานที่ในการจัดการเรียนรู้ต้องมีการปรับปรุงหรือขยายห้องเรียน งบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดสรรให้มีไม่พียงพอต่อการปรับปรุงพัฒนายังขาดส่วนที่จ าเป็นเพ่ิมเติมให้เต็มมาตรฐานตามแบบที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด  
 4)  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-องค์การบริหารส่วนต าบล ได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม โดยประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาดจิตส านึกใน
การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการแก้ปัญหาได้แก้ไขในระดับหนึ่งในปัจจุบันจะต้องพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุลต่อไปและในด้านการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ต้องรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึง
ประโยชน์ในการคัดแยกขยะจากต้นทางก่อนน าไปทิ้งและน าขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้มาใช้ประโยชน์ควรให้ความรู้
ความเข้าใจ การรณรงค์สร้างจิตส านึกแก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด  ทั้งนี้  มีการฟ้ืนฟูหรือปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศ  มีการดูแล
ปรับปรุงพัฒนาในพ้ืนที่ตามประเภทของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อการนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่ ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ เข้ามามีส่วนร่ วมและกระตุ้นให้เห็น
ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 



                                                              
    

  หน้าที่  48 

   จุดแข็ง  (Strengths)  
        -องค์การบริหารส่วนต าบล มีการสนับสนุนและส่งเสริมวิถีชีวิตบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเป็นการปูองกัน เตรียมตัว และปรับตัวสู้กับภาวะโลกร้อน และมีการเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้สู่การปฏิบัติทุกโอกาส 
         -มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือรองรับขยะจากต้นก าเนิดในหมู่บ้านเพ่ือลดผลกระทบทาง
สังคมและสุขภาพในโครงการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของต าบล 
   -พ้ืนที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งน้ า ห้วย หนอง คลอง ในพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นพ้ืนที่
ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาทั่วถึง 

   จุดอ่อน  (Weaknesses) 
   -สังคมในปัจจุบันมีจิตสาธารณะไม่เพียงพอ ท าให้เกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 -ประชาชนยังขาดการปลูกฝังและการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง  
 -ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของต าบล  เช่น  น้ าไม่เพียงพอในยามแล้ง  สภาพ
ภูมิอากาศแปรปรวน เปลี่ยนไปจากปกติ มีความเปราะบางทางนิเวศน์ของมนุษย์และระบบนิเวศน์   ของอากาศที่ปก
คลุมโลกท่ีแปรเปลี่ยนไป  

   โอกาส  (Opportunities)  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
-กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก าลังเป็นที่นิยม ท าให้พ้ืนที่ต าบลคูบัว ที่เป็น 

พ้ืนทีต่ามธรรมชาติ มีโบราณสถาน สามารถให้บริการสาธารณะเพ่ือเที่ยวชมแหล่งโบราณสถานรอบพ้ืนที่ต าบลคูบัว 
และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

   อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  (Threats)  
   -ปัจจุบันวิถีการด ารงชีวิตของคนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญ  ทางวัตถ ุ
ท าให้ขาดจิตส านึกรับผิดชอบในสมบัติสาธารณะต่างๆ  เนื่องจากความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่   มีการมุ่งใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่ขาดการอนุรักษ์หรือการดูแลรักษาให้สิ่งแวดล้อมคงอยู่คู่ชุมชน ฉะนั้น
การสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  จึงเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ได้ 

 5)  ด้านการพัฒนาการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
         -รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการ
และมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน  มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทันกับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานรวมทั้ง
จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็ว  ทั่วถึงและมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชน ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการ เช่น การอบรมเจ้าหน้าที่   ผู้ให้บริการ การปลุกจิตส านึกของผู้ให้บริการ การจัดสถานที่ให้บริการ
ให้เหมาะสม การอ านวยความสะดวก การจัดท าแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการการลดระยะเวลาการให้บริการ 
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
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   จุดแข็ง  (Strengths)  
   -นโยบายของภาครัฐ ให้ความส าคัญกับท้องถิ่นค่อนข้างมาก 
   -องค์การบริหารส่วนต าบล มีการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในต าบลคูบัว 
 -ผู้บริหาร มีความตั้งใจในการบริหารงานขององค์กร และการแก้ปัญหาให้กับประชาชน           
มีวิสัยทัศน์และมีความคิดริเริ่ม การบริหารงาน ใช้หลักระเบียบปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ       
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี และมีความเป็นกันเอง  และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
          -กลยุ ทธ์ การปฏิ บั ติ ร าชการ ใช้ แผนพัฒนาท้ องถิ่ น  และแผนการด า เนิ นงาน                 
แผนการจัดหาพัสด ุ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
 -ระบบการจัดท าและบริหารงบประมาณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติ        
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. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอในการด าเนิน
โครงการจากภาครัฐ 
 -ขาดบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่บางต าแหน่ง ท าให้งานขาดความคล่องตัว 
           -บุคคลากรขององค์กรบางคนยังไม่ปฏิบัติตามค่านิยมสร้างสรรค์ร่วมขององค์กรยังมีการ
ละเลยต่อการปฏิบัติตามค่านิยมที่ดี ท าให้ขาดวินัยทางสังคม 

   โอกาส  (Opportunities)  
 -พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่ อบต.  

-มีการจัดสรรเจ้าหน้าที่ลงสู่ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังสามปี 
   -การใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการปรับทิศทาง       
ของสังคมท่ีเหมาะสม 

   อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  (Threats)  
-ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว 

เกิดความล่าช้าในการท างาน และประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย เนื่องจากข้อระเบียบ กฎหมาย ไม่มีความยืดหยุ่น 
หรือไม่เหมาะสม ประชาชนเกิดเข้าใจไม่ถูกต้อง เพราะไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที 

-ยังมีผู้ประกอบกิจการธุรกิจ และร้านค้าต่างๆ ไม่เข้าใจอ านาจหน้าที่ของ อบต. 
และหน้าที่ของตนเองในการเสียภาษี 
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3.3  การคาดการณ์เกี่ยวกับการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจ ประชาคมอาเซียน 
  การเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ในปัจจุบัน
ประเทศมุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท าให้
เกิดความเจริญและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ เพ่ือความกินดีอยู่ดีของประชาชนในประเทศอาเซียน  
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จึงมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านต่างๆ   ดังนี้  
 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 -จ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น   
เช่น  การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม และขนส่ง  ไฟฟูา ประปา ฯลฯ 
 2. การพัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ  
   -จ าเป็นต้องทบทวนถึงบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการดูแลและช่วยเหลือธุรกิจ
ภายในท้องถิ่น 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  การประเมินสถานะภายนอก ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านต่างๆ   
ในช่วงที ่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งเป็นปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  ดังนี้    
                   1. สถานการณ์ประชากรโลกเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
  2. สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการลงทุน นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ สินค้า
การเกษตรยังราคาตกต่ า  ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

 3. ความเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน ท าให้มีการเปิดเสรีการค้า ธุรกิจ การบริการการลงทุนและ 
การเคลื่อนย้ายแรงงาน แนวโน้มการพัฒนาและความร่วมมือของประเทศเพ่ือนบ้านจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของภาคธุรกิจและการลงทุน ซึ่งเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน 
  4. การเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรและการก้าวสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว 
  5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ต้องเผชิญกับภัย 
ธรรมชาติที่นับวันจะมีแนวโน้มความรุนแรงและความถี่เพ่ิมขึ้น ระบบนิเวศน์และทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย          
ส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจ  โดยมีการท าการค้า และการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
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ส่วนที่ 3  

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 

ส านักงานปลัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.คูบัว 
 

ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
แผนงานการพาณิชย์ 

๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
 แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม แลนนัทนาการ   
แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  

ด้านการด าเนินงานอื่น  แผนงานงบกลาง 

๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย   

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ส านักงานปลัด 

๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 

ส านักงานปลัด 
และ 

กองคลัง แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 

แผนงานการพาณิชย์ 

ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ   

กองการศึกษา 
 

5 ด้านการบริหารจัดการและ 
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน ส านักงานปลัด 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 
 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑0 แผนงาน 4  ส านัก/กอง 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศาสตร์
ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 5 560,000 6 1,310,000 6 1,210,000 6 960,000 5 460,000 28 4,500,000

1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 35 24,264,050 67 70,664,514 67 61,199,580 88 71,148,230 47 64,688,030 304 291,964,404

1.3 แผนงำนกำรพำณิชย์ 4 840,000 4 3,055,600 2 400,000 2 400,000 2 400,000 14 5,095,600

รวม 44 25,664,050 77 75,030,114 75 62,809,580 96 72,508,230 54 65,548,030 346 301,560,004      
2) ยุทธศาสตร์
ดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ 17 4,485,000 19 6,082,200 20 6,182,200 20 6,182,200 19 6,182,200 96 29,113,800
2.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม 5 300,000 6 1,423,000 5 300,000 5 300,000 5 300,000 26 2,623,000
และนันทนำกำร  
2.3 แผนงำนสำธำรณสุข 8 1,060,000 8 1,060,000 8 1,060,000 8 1,060,000 8 1,060,000 40 5,300,000           
2.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 5 442,000 6 592,000 6 592,000       6 592,000       6 592,000 29 2,810,000           
2.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง 11 1,390,000 11 770,000 11 840,000       11 990,000       10 690,000 54 4,680,000           
ของชุมชน
2.6 แผนงำนงบกลำง 7 15,544,000 7 15,594,000 7 15,644,000  7 15,694,000  7 15,744,000 35 78,220,000         

รวม 53 23,221,000   57 25,521,200  57 24,618,200  57 24,818,200  56 24,568,200  280 122,746,800      

หนำ้ที่  52

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ป ี 2564

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์
ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2565 รวม  5  ปี



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

3) ยุทธศาสตร์
ดา้นการจัดระเบียบชมุชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
3.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 9 1,910,000    8 1,810,000    9 8,740,000    11 8,960,000    9 8,780,000    46 30,200,000         

รวม 9 1,910,000    8 1,810,000    9 8,740,000    11 8,960,000    9 8,780,000    46 30,200,000        
4) ยุทธศาสตร์
ดา้นการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเทีย่ว
4.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 18 3,132,000    18 2,462,000    20 2,962,000    22 3,252,000    17 2,322,000    95 14,130,000         

4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 1 50,000         1 50,000         1 50,000         1 50,000         1 50,000         5 250,000             
4.3 แผนงำนกำรเกษตร 8 225,000       9 295,000       10 300,000       11 340,000       10 300,000       48 1,460,000           
4.4 แผนงำนกำรพำณิชย์   - -                 - -               1 50,000         1 50,000         1 50,000         3 150,000             
4.5 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม 4 2,405,000    5 2,015,000    6 2,115,000    6 2,115,000    6 2,115,000    27 10,765,000         
และนันทนำกำร  

รวม 31 5,812,000    33 4,822,000    37 5,477,000    40 5,807,000    34 4,837,000    175 26,755,000        

หน้ำที่  53

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ป ี 2565 รวม  5  ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์
ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5) ยุทธศาสตร์
ดา้นการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 6 1,000,000    8 3,600,000    9 3,800,000    9 3,800,000    9 3,800,000    40 16,000,000         
5.2 แผนงำนกำรเกษตร 5 1,050,000    8 3,280,300    8 1,282,000    10 1,550,000    7 1,250,000    39 8,412,300           

รวม 11 2,050,000    16 6,880,300    17 5,082,000    19 5,350,000    16 5,050,000    79 24,412,300        
6) ยุทธศาสตร์
ดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมปิัญญาท้องถ่ิน
6.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม 7 540,000       7 540,000       7 540,000       7 540,000       7 540,000       35 2,700,000           
และนันทนำกำร  

รวม 7 540,000      7 540,000      7 540,000      7 540,000      7 540,000      35 2,700,000          

รวมทัง้สิ้น 155 59,197,050      198 114,603,614    202 107,266,780    230 117,983,430    176 109,323,230    961 508,374,104  

หนำ้ที่  54

ป ี 2565 รวม  5  ปี
ยุทธศาสตร์

ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรังวดั  สอบเขตเอกสารสิทธิ์ เพือ่ป้องกันกรณีพิพาทเร่ืองที่ดิน รังวดั แบ่งแยก  สอบเขต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ไม่เกิดปัญหากรณี ไม่เกิดปัญหากรณีพิพาท ส านักงานปลัด

ส่ิงสาธารณประโยชน์ และทรัพยสิ์น ที่สาธารณะประโยชน์ที่อาจ เอกสารสิทธิ์ที่ดินสาธารณะ พิพาท มีหนังสือส าคัญส าหรับ อบต.คูบัว
ของ อบต.คูบัว เกิดขึ้น เพือ่ออกหนังสือส าคัญ ประโยชน์ และที่ดินที่เป็น ที่หลวง 
(งบจา้งเหมา) ส าหรับที่หลวง เพือ่ออกโฉนด ทรัพยสิ์นของ อบต.คูบัว

ที่ได้รับมอบให้เป็นเอกสิทธิ์ เพือ่ประโยชน์ทางราชการ
ของ อบต.คูบัว

2 โครงการจดัท าป้ายบอกชื่อซอย เพือ่ความสะดวกในการติดต่อ จดัท าป้ายชื่อ ต่างๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนป้ายชื่อ ชุมชนหมู่บ้าน ส านักงานปลัด
ชื่อถนน ชื่อสถานที่ต่างๆ ในหมู่บ้าน และพัฒนาส่ิงแวดล้อมชุมชน หมู่ที่ 6 ป้ายบอกชื่อซอย ที่ติดต้ังในเขต อบต. ต าบล เป็นที่รู้จกัและ อบต.คูบัว
และป้ายเสริมสร้างเอกลักษณ์ ท่องเที่ยว ให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ปี 2563  =  จ านวน  8  ซอย ตามจ านวนที่ อ านวยความสะดวก
ให้กับชุมชน หมู่บ้าน ต าบลคูบัว หมู่ที่ 10 ป้ายบอกชื่อซอย (ซอย1-6) ต้องการ ให้กับประชาชนและ
(จา้งเหมา) ปี 2563  =  จ านวน  6  ซอย  หน่วยงาน ต่างๆ

3 โครงการติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณเสียง ประชาชนได้รับรู้ข้อมลู ติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนจุดที่ติดต้ัง เพื่อให้ประชาชน ส านักงานปลัด
เสียงไร้สายอตัโนมติั  (ลูกย่อย) ข่าวสารของทางราชการ เสียงไร้สารอตัโนมติั เพิ่มกระจายเสียง ได้รับข้อมูลข่าวสารของ อบต.คูบัว
ภายในต าบลคูบวั อย่างทั่วถึงทกุหมู่บา้น (ลูกย่อย)  เพิ่มภายในต าบล ได้กว้างมากขึ้น ทางราชการอย่างทั่วถึง

4 โครงการซ่อมบ ารุงเคร่ืองรับสัญญาณ เพื่อซ่อมของเดิมที่ ดูแลเคร่ืองรับสัญญาณเสียงไร้สาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนจุดที่ซ่อม เพื่อให้ประชาชน ส านักงานปลัด
เสียงไร้สาย ภายในต าบลคูบัว เส่ือมสภาพและติดต้ัง พร้อมอุปกรณ์ที่ท าการติดต้ัง บ ารุงให้สามารถ ได้รับข้อมูลข่าวสารของ อบต.คูบัว

ครอบคลุมให้ประชาชนได้ ทดแทนของเดิมที่เส่ือมสภาพ กระจายเสียง ทางราชการอย่างทั่วถึง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทาง ให้ใช้งานได้ปกติ ได้ตามปกติ
ราชการอยา่งทั่วถึงทุกหมู่บ้าน หน้าที่  55

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการปรับปรุง/ ติดต้ังชุดกระจายเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ด าเนินการ จ านวน  4 หมู่บ้าน 300,000 300,000 200,000 200,000 200,000 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

6 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย เพือ่ปรับปรุงระบบสัญญาณเสียง ชุดเคร่ืองกระจายเสียงเชื่อมโยงสัญญาณ 750,000 750,000 ร้อยละ 90 ระบบสัญญาณเสียงมี ส านักงานปลัด

พร้อมติดต้ัง ใหม้ปีระสิทธิภาพ มคุีณภาพคุ้มค่า ความถี ่UHF 420.200 MHZ ของประชาชนได้ยนิ ประสิทธิภาพ ประชาชน อบต.คูบัว

ดีกว่าสัญญาณเดิม เพือ่ใหป้ระชาชน จ านวน 15 ชุด สัญญาณเสียงชัดเจน ได้รับขอ้มลูขา่วสารของ

ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทางราชการอยา่งทัว่ถงึ

อยา่งชัดเจนไปยงัทีต่่างๆ ทัง้ต าบล

หน้าที่  56

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเสียงประชาสัมพันธ์ เพือ่พัฒนาเสียงประชาสัมพันธ์ขอ้มลู ด าเนินการ จ านวน  2 หมู่บ้าน 500,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชนได้รับฟัง ส านักงานปลัด

ประจ าหมูบ่้าน ขา่วสารในหมูบ่้านใหป้ระชาชนได้ หมู่ที่ 5  บ้านตะโก ประชาชนในหมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสาร อบต.คูบัว
รับรู้ข้อมูลข่าวสารอยา่งทั่วถึง หมู่ที่ 6  บ้านสระโบสถ์ ที่ได้ยนิระบบส่ง ทั่วถึงและ

ติดต้ังชุดเสียงและอุปกรณ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ สัญญาณเสียงชัดเจน สม่ าเสมอ
ขอ้มลูขา่วสารประจ าหมูบ่้าน

รวม 7  โครงการ  -  - 560,000 1,310,000 1,210,000 960,000 460,000  -  -  -

หน้าที่  57

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ 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
ผู้ใหญ่สายัณห์  ลักษณะโต รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  450  ตร.ม.

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

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ 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  58

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติก เพือ่ให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 298,900 298,900 298,900 298,900 298,900 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีต  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 ประชาชนใช้ในการคมนาคม ระยะทางยาวรวม   1.8  กิโลเมตร ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
สายเลียบคลองชลประทานจากบ้าน ได้อยา่งสะดวกและปลอดภัย แบ่งช่วงท าโครงการ สัญจร
อาจารยพ์ิทยา คงสุคนธ ์เชื่อมต่อ เปา้หมายด าเนนิการตามงบประมาณเปน็ระยะ

ต าบลบ้านไร่ จดุพิกดั เร่ิมต้น

N 13.495545    E 99.835131

จดุพิกดั ส้ินสุด

N 13.498897    E 99.84308

ช่วงที ่1  =    ปี 2561

กว้าง  5  เมตร  ยาว  122  เมตร

หนา  0.05  เมตร 

รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  610  ตร.ม.

ช่วงที ่2  =    ปี 2562

กว้าง  5  เมตร  ยาว  122  เมตร

หนา  0.05  เมตร 

รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  610  ตร.ม.

ช่วงที ่3  =    ปี 2563

กว้าง  5  เมตร  ยาว  122  เมตร

หนา  0.05  เมตร 

รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  610  ตร.ม.

ช่วงที ่4  =    ปี 2564

กว้าง  5  เมตร  ยาว  122  เมตร

หนา  0.05  เมตร 

รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  610  ตร.ม. หน้าที่  59

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 306,250 306,250 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

5 โครงการลงลูกรังถนนดินทางเลียบคลอง เพื่ออ านวยความสะดวกใน ลงลูกรังพร้อมปรับเกรดเส้นทาง 50,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ชลประทาน บริเวณศาลาร่วมใจ หมู่ที่ 3 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จ านวน   1   สายทาง สาธารณะ ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
ไปทางทิศตะวันออกฝ่ังของ  หมู่ที่ 5 ของประชาชน และพัฒนาพื้นที่ ที่ท าเป็นทางสัญจร เดินทางสัญจร

เพื่อการสัญจรภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง
การเกษตร

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ 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  60

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 385,560 385,560 385,560 385,560 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 ประชาชนใช้ในการคมนาคม เปา้หมายด าเนนิการตามงบประมาณเปน็ระยะ ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณสายเลียบคลองจากศาลา ได้อยา่งสะดวกและปลอดภัย ระยะทางยาวรวม  488  เมตร สัญจร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 - ศาลปูห่มื่น จุดพิกัด เร่ิมต้นโครงการ

N 13.478855     E 99.833709
จุดพิกัด ส้ินสุดโครงการ
N 13.479957     E 99.837765
เป้าหมาย  ปี  2562

กว้าง  4  เมตร   ยาว  130  เมตร   

หนา  0.15  เมตร

รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า   520  ตร.ม.

เป้าหมาย  ปี  2563

กว้าง  4  เมตร   ยาว  130  เมตร   

หนา  0.15  เมตร

รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า   520  ตร.ม.

เป้าหมาย  ปี  2564

กว้าง  4  เมตร   ยาว  130  เมตร   

หนา  0.15  เมตร

รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า   520  ตร.ม.

เป้าหมาย  ปี  2565

กว้าง  4  เมตร   ยาว  98 เมตร   

หนา  0.15  เมตร

รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า   392  ตร.ม. หน้าที่  61

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 178,500 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  7 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  85  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณบ้านนายณรงค์  เดชเสน 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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 98,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
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  62

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ 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 เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 181,650 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีต  ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กวา้ง   2.80-3.80   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  63

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ 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 เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ 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  64

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ 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 99.81079

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 131,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
พร้อมรางระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3   เมตร  ยาว  38  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
หมู่ที่  11 ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร  พร้อมวางท่อ คสล. สัญจร
บริเวณบ้านนายชล - บ้านนางสาวธญัพัฒน์ ชั้น 3 ขนาด ⌀  0.40  เมตร  

ชาติไทย จ านวน  36  ท่อน และบ่อพักน้ า

จ านวน  4 บ่อ ยาวรวม  38  เมตร
จดุพิกัด เร่ิมต้น
N 13.480137    E 99.809677
จดุพิกัด ส้ินสุด
N 13.479801    E 99.809610

หน้าที่  65

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ถีนนมาตรฐานส าหรับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 60,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่ 11 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  2.50  เมตร  ยาว  40  เมตร   ทีไ่ด้รับการกอ่สร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณบ้านนางเกศิณี  ประกอบปราณ ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั หนา  0.15  เมตร สัญจร

ต่อจากของเดิม บ้านนางเอมอร รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  100  ตร.ม.

จดุพิกดั เร่ิมต้น

N 13..484562    E 99.809696

จดุพิกดั ส้ินสุด

N 13.484443    E 99.809307

17 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ถีนนมาตรฐานส าหรับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 225,000 225,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมูบ่้าน   หมูท่ี ่ 11 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  125  เมตร   ทีไ่ด้รับการกอ่สร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณบ้าน ส.อบต.บังเอญิ - บ้านยายสม ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั หนา  0.15  เมตร สัญจร

รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  375  ตร.ม.

จดุพิกดั เร่ิมต้น

N 13.477440    E 99.809068

จดุพิกดั ส้ินสุด

N 13.476373   E 99.809326

หน้าที่  66

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 540,000 540,000 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 เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 350,000 350,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
พร้อมรางระบายน้ า 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  67

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติก เพือ่ให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 306,000 306,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีต  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 12 ประชาชนใช้ในการคมนาคม แบ่งช่วงท าโครงการ ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
ต่อจากของเดิม - ไปทางระบบประปา  ได้อยา่งสะดวกและปลอดภัย เปา้หมายด าเนนิการตามงบประมาณเปน็ระยะ สัญจร
หมู่ที่  12 จดุพิกดั เร่ิมต้น

N 13.472270    E 99.829272

จดุพิกดั ส้ินสุด

N 13.471136    E 99.830707

ช่วงที ่1  =    ปี 2561

กว้าง  6 เมตร  ยาว  120  เมตร

หนา  0.05  เมตร 

รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  720  ตร.ม.

ช่วงที ่2  =    ปี 2562

กว้าง  6 เมตร  ยาว  120  เมตร

หนา  0.05  เมตร 

รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  720  ตร.ม.

หน้าที่  68

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการปู เพือ่ใหม้ถีนนมาตรฐานส าหรับ ปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติก 182,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิวจราจร ประชาชนใช้ในการคมนาคม คอนกรีตผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร ทีไ่ด้รับการกอ่สร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

ถนนสายบ้านผู้ใหญ่ปรีชา พรหมจนัทร์ ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั ยาว  124  เมตร   หนา  0.05  เมตร สัญจร

หมูท่ี ่12 หรือมพีืน้ทีร่วมไมน่้อยกว่า 496 ตารางเมตร

จดุพิกดั เร่ิมต้น

N 13.475584    E 99.824734

จดุพิกดั ส้ินสุด

N 13.476679    E 99.824646

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 18,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 12 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  10  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณบ้านนางลี  ยิ่งงามแก้ว  ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร
ถึงบ้าน นายมาโนช คชสถิตย์ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  30  ตร.ม.

จุดพิกัด เร่ิมต้น
N 13.476001    E 99.825644
จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.476376   E 99.825698

หน้าที่  69

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ 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 เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ 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  70

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ 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

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 117,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 14 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  65  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณบ้านนางสมปอง ด าดิบเหมาะ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร
เชื่อมต่อจุดส้ินสุดเดิม รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  195  ตร.ม.

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 54,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 14 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  30  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณบ้านนายมัน วงษ์สิงห์ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร
ถึงศาลาหน้าวัดหนามพุงดอ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  90  ตร.ม.

หน้าที่  71

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 390,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ประชาชนใช้ในการคมนาคม ผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย  3-3.50  เมตร ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บ้านหนามพุงดอ หมู่ที่ 14 ได้อยา่งสะดวกและปลอดภัย ยาว  385   เมตร  หนา 0.05  เมตร สัญจร
ต าบลคูบัว จากบ้านนางจ าปา ทองอยู่ หรือมีพื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 1,228 .5  ตร.ม.

ถึงบ้านนางสวาท  องคเชษฐ ความกวา้ง 3 เมตร  ยาว 73 เมตร

จดุเร่ิมต้นที่พิกดั  N 13.45234  E 99.81852

ความกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 147 เมตร

จดุเร่ิมต้นที่พิกดั  N 13.45182  E 99.81869

ความกว้าง 3 เมตร  ยาว 165 เมตร

จดุเร่ิมต้นที่พิกดั  N 13.45240 E 99.81898

จุดส้ินสุดที่พิกัด 

N 13.45185  E 99.81981

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 108,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  14 ประชาชนใช้ในการคมนาคม ขนาดผิวจราจร  กว้าง  3  เมตร ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณสายหน้าอู่ประสาน-บ้านยายหอม ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ยาว  60  เมตร   หนา  0.15  เมตร สัญจร

หรือมีพืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่  180  ตารางเมตร

หน้าที่  72

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 70,200 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  15 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  39  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณบ้านผู้ช่วยกันตภณ  ค ากองแก้ว 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 เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 63,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  15 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  35  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณบ้านนางสมควร  ชื่นฉ่ า ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สัญจร
(ต่อจากของเดิม) ไปทางบ้านนางบาง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  105 ตร.ม.
ตันติก าธน จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.465709   E 99.815107
จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.466029   E 99.815208

32 จัดหาวัสดุอื่น (ลูกรัง  หินคลุก) บ ารุงรักษาทางให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงวัสดุ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของพื้นที่ ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
เพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ช ารุด ใช้เส้นทางได้สะดวกปลอดภัย หินคลุก , หรือลูกรัง ซ่อมแซมถนน ได้รับความสะดวก ที่สะดวกปลอดภัย อบต.คูบัว
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สาธารณะ/ไหล่ทางถนน/ทางดินคันคลอง

ภายในต าบลคูบัว  15  หมู่บ้าน
ตามบัญชีซ่อมแซมถนนที่ช ารุดในความ
รับผิดชอบของ อปท.และได้รับถ่ายโอน
ภารกิจ

หน้าที่  73

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 264,000 264,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

เสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  1 และป้องกันปัญหาน้ าท่วม กว้าง 0.30 เมตร  ลึก 0.30-0.60 เมตร ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
บริเวณต้ังแต่บ้านร้อยตรีศุภชัย - คลองฯ ภายในหมู่บ้าน ยาว 120 เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จุดพิกัด เร่ิมต้น
N 13.51795    E 99.82040
จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.51745    E 99.82248

34 โครงการวางท่อระบายน้ า เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ า  คสล. มอก.  ชั้น 3 180,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  1 และป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขนาด ⌀  0.60  เมตร  ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
บริเวณต้ังแต่บ้านนางอ าพร-บ้าน ภายในหมู่บ้าน ยาว  60  เมตร แก้ไขปัญหาได้
นางอ าพัน ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย

35 โครงการต่อเติมท่อลอดเหล่ียม เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ ต่อเติมท่อลอดเหล่ียม กวา้ง 1.80 เมตร 200,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง
ขยายประตูน้ า  หมู่ที่  2 และป้องกันปัญหาน้ าท่วม ลึก  1.80  เมตร  จ านวน  2  ช่วง ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ภายในหมู่บ้าน ยาว   3   เมตร  พร้อมก าแพงกันดิน แก้ไขปัญหาได้
ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย ด้านหน้าและด้านท้ายท่อ

จุดพิกัดโครงการ
N 13.494441   E 99.825362

หน้าที่  74

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ า  คสล. มอก.  ชั้น 3 100,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 และป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขนาด ⌀  0.80  เมตร  พร้อมประตู ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ภายในหมู่บ้าน ปิด-เปิดน้ า  2  ด้าน แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย ยาวรวม  30  เมตร
จุดพิกัดโครงการ
N 13.493416E 99.829275

37 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่ระบายน้ าออกจากบริเวณ กอ่สร้างรางระบายน้ า ขนาดปากราง 250,000 250,000 250,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

ภายใน หมูท่ี ่4 เร่ิมจากคลองน้ าทิง้ ทีท่่วมขงัในหมูบ่้านลงสู่แหล่งน้ า กว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 310 เมตร ทีไ่ด้ด าเนินการ ได้สะดวก อบต.คูบัว

เลียบถนนสาย 3338  เขา้มาถงึ สาธารณะ ลึกเฉล่ีย  0.60 - 0.80 เมตร  แกไ้ขปัญหาได้

ศาลาเอนกประสงค์ในหมูบ่้าน ด าเนินการตามงบประมาณเป็นระยะ

จดุเร่ิมต้น

N  13.491676   E 99.838523

จดุส้ินสุด 

N  13.493312   E 99.838084

38 โครงการขุดลอกดินตระกอนภายใน เพือ่ท าความสะอาดรางระบายน้ า ขุดลอกตะกอนดินภายในรางระบายน้ า 50,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง
รางระบายน้ า ในหมู่บ้านตะโก หมู่ที่ 5 ป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขนาดรางกว้าง  0.20  เมตร ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ภายในหมู่บ้าน ยาวรวม   1,500  เมตร แก้ไขปัญหาได้

หน้าที่  75

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 โครงการขยายท่อเมนประปา  ต่อจากหมูท่ี ่4 เพือ่เชื่อมต่อกบัท่อเมนเดิมทีว่างไว้ วางท่อเมนประปา  ขนาด 8 นิว้ 500,000 460,000 230,000 จ านวนประปา การส่งน้ าทีเ่พิม่ขึน้ กองช่าง

ไปหมูท่ี ่5  เชื่อมต่อ หมูท่ี ่6 หมูท่ี่ 6 และเชือ่มต่อกับทอ่เมนของ เพือ่เชื่อมต่อเมนเดิม (หมูท่ี ่6) ขนาด 8 นิว้ ทีข่ยายขึน้และ สามารถใหบ้ริการ อบต.คูบัว
อบต.คูบัว ที่ด าเนินการผลิตเองเพื่อให้มีน้ า ระยะทางยาวรวม  882  เมตร ได้รับการบ ารุงรักษา น้ าประปาทีส่ะดวก

ใหป้ระชาชนใช้ยามฉุกเฉิน/ขาดแคลน จุดพกิดัเร่ิมต้นโครงการ  N 13.49509  E 99.83550 ทัว่ถงึ และทันต่อ
จุดพกิดั ส้ินสุดโครงการ  N 13.49194  E 99.83224 ความต้องการผู้ใช้น้ า

เปา้หมายด าเนนิการตามงบประมาณเปน็ระยะ

ช่วงที่ 1 เปา้หมายวางทอ่ไม่นอ้ยกวา่ 254 เมตร

จดุพิกดั เร่ิมต้น    N 13.49509  E 99.83550

จดุพิกดั ส้ินสุด    N 13.49342 E 99.83683

ช่วงที่ 2 เปา้หมายวางทอ่ไม่นอ้ยกวา่ 414 เมตร

จดุพิกดั เร่ิมต้น    N 13.49342  E 99.83683

จดุพิกดั ส้ินสุด    N 13.49285  E 99.833357

ช่วงที่ 3 เปา้หมายวางทอ่ไม่นอ้ยกวา่ 214 เมตร

จดุพิกดั เร่ิมต้น   N 13.49285  E 99.833357

จดุพิกดั ส้ินสุด   N 13.49194  E 99.83224

(โครงการที่ด าเนนิการต่อเนือ่งจาก ป ี2560)

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 372,100 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 และป้องกันปัญหาน้ าท่วม ช่วงที่   1  =  กว้าง  0.20  เมตร  ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
บริเวณหน้าบ้านนายณรงค์  เดชเสน - 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 หน้าที่  76

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 220,000 100,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม กว้าง  0.20  เมตร  ลึก  0.30  เมตร ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

บริเวณบ้านนายน้อย  ชมพูพล  ภายในหมูบ่้าน ยาว  100  เมตร แกไ้ขปัญหาได้

ตลอดสายถึงพื้นที่ หมู่ที่ 8 ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย จดุพิกดั เร่ิมต้น

N 13.48434  E 99.82760

จดุพิกดั ส้ินสุด

N 13.48343  E 99.82773

42 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ า  คสล. มอก.  ชั้น 3 250,000 200,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง
หมู่ที่ 8  บริเวณจากบ้านผู้พันสมวงษ์ และป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขนาด ⌀ 0.60 เมตร พร้อมเทคอนกรีต ที่ด าเนินการ 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

หน้าที่  77

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ า  คสล. มอก.  ชั้น 3 172,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

หมู่ที่ 8  บ้านหนองผ้าขาว  ซอย 2 และป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขนาด ⌀ 0.40 เมตร จ านวน 5 ท่อน ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
บริเวณบ้านคุณส าราญ  จิ๋วแหวว ภายในหมู่บ้าน พร้อมรางระบายน้ าขนาดปากรางกว้าง แก้ไขปัญหาได้
ถึง หน้าโรงงานทอผ้า ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย 0.20  เมตร ลึกเฉล่ีย 0.25-0.50 เมตร

ยาวรวม 67  เมตร
จุดพิกัด เร่ิมต้น
N 13.481077 E 99.825869
จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.480602  E 99.826046

44 โครงการวางท่อระบายน้ า ต้ังแต่บ้าน เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ า  คสล. มอก.  ชั้น 3 165,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง
นายมานิตย์ ออกถนนสายท่าช้าง หมู่ที่ 8 และป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขนาด ⌀ 0.40   เมตร ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ภายในหมู่บ้าน ยาว  100  เมตร แก้ไขปัญหาได้
ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย

45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณ เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง
ข้างบ้านจ่าสิบเอกปัญญา  ก าลังหาญ และป้องกันปัญหาน้ าท่วม กว้าง  0.20  เมตร ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
ลงคลองราชินี  หมู่ที่  8 ภายในหมู่บ้าน ลึกเฉล่ีย  0.25-0.50  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย ยาว  100  เมตร

หน้าที่  78

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
46 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

บ้านนางกลม นงษ์รัก-บ้านนายฉลอม  และป้องกันปัญหาน้ าท่วม กว้าง  0.20  เมตร ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
หมู่ที่  8 ภายในหมู่บ้าน ลึกเฉล่ีย  0.20-0.50  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย ยาว  120  เมตร
47 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

บ้านนายบุญช่วย-ถนนใหญ่  และป้องกันปัญหาน้ าท่วม กว้าง  0.20  เมตร ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
หมู่ที่ 8 ภายในหมู่บ้าน ลึกเฉล่ีย  0.25-0.50  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย ยาว  100  เมตร
48 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ า  คสล. 72,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

หมู่ที่ 9  ต่อจากของเดิมบริเวณหน้าบ้าน และป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขนาด ⌀  0.60  เมตร  ที่ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ า ขนาดปากรางกว้าง 330,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  9 และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม 0.20 เมตร ลึกเฉล่ีย  0.60-0.65  เมตร ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

บริเวณจากบ้านนายสายันต์ไปทางบ้าน ภายในหมูบ่้าน ยาวรวม  102  เมตร แกไ้ขปัญหาได้

ร้อยตรีชุมพล  หมู่ที่  9 ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย จดุพิกดั เร่ิมต้น จากบ้านนายสายนัต์

ทีพ่ิกดั  N 13.486862   E 99.810485

จดุพิกดั ส้ินสุด ทางบ้านร้อยตรี ชุมพล

ทีพ่ิกดั  N 13.486049   E 99.810834 หน้าที่  79

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ า  คสล. พร้อมท่อ 250,000 250,000 250,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

พร้อมท่อ ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  9 และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม ขนาดกว้างภายใน  0.20 เมตร ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

บริเวณบ้านนางจ้ า สวัสดี  ภายในหมูบ่้าน ยาวรวม  140  เมตร แกไ้ขปัญหาได้

ไปทางบ้านคุณประภา ศรีนวล  ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย จดุพิกดั เร่ิมต้น

หมู่ที่  9 N  13.487608   E 99.808520

จดุพิกดั ส้ินสุด

N  13.486818   E 99.808736

51 โครงการวางท่อระบายน้ า  หมู่ที่  10 เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ า  คสล. 149,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง
บริเวณบ้านก านันตรีพล - ปากซอยบ้าน และป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขนาด ⌀  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพัก ที่ด าเนินการ 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

52 โครงการวางท่อระบายน้ า  หมู่ที่  10 เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ า  คสล. มอก.  ชั้น 3 390,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง
บริเวณบ้าน ส.อบต.สุรัตน-์ห้วยท่าช้าง และป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขนาด ⌀ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ที่ด าเนินการ 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 หน้าที่  80

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
53 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ที่  11 เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดปากราง 270,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

บริเวณจากบ่อยมืคลองชลประทานไปทาง และป้องกันปัญหาน้ าท่วม กวา้ง  0.20  เมตร  ท้องรางลึกเฉล่ีย ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
สระน้ าวดับ้านโพธิ์ ภายในหมู่บ้าน 0.40-0.60 เมตร  ยาวรวม  100  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จดุพิกัด เร่ิมต้น

N 13.483150   E 99.808823
จุดพิกัด เร่ิมต้น
N 13.483032   E 99.809689

54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ที่  11 เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดปากราง 240,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง
บริเวณต่อจากจดุส้ินสุดเดิมไปทางเก็บน้ า และป้องกันปัญหาน้ าท่วม กวา้ง  0.20  เมตร  ท้องรางลึกเฉล่ีย ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
วดับ้านโพธิ์  ภายในหมู่บ้าน 0.20-0.40 เมตร  ยาวรวม  100  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จดุพิกัด เร่ิมต้น

N 13.483032   E 99.809689
จุดพิกัด เร่ิมต้น
N 13.483274  E 99.810503

55 โครงการเปล่ียนท่อระบายน้ า  หมู่ที่  11 เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ ย้ายจดุท่อระบายน้ าเดิม ขนาด  ⌀  0.80 เมตร 100,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง
และป้องกันปัญหาน้ าท่วม ใหเ้ขา้มาอยูใ่นแนวคลองบ่อยมืชลประทาน ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
ภายในหมู่บ้าน พร้อมกอ่สร้างบอ่พักน้ าขนาด 1.20 X 1.20 เมตร แก้ไขปัญหาได้
ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จ านวน 5 จดุ  ความยาวรวม  45  เมตร

จดุพิกดั เร่ิมต้น

N 13.482376   E 99.808695

จดุพิกดั ส้ินสุด

N 13.482804   E 99.808750

หน้าที่  81

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
56 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 117,500 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  12 และป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขนาดกว้างภายใน  0.20  เมตร  ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
บริเวณจากบ้านนางอนงค์  เพ็งระแก้ว ภายในหมู่บ้าน ยาวรวม  47   เมตร แก้ไขปัญหาได้
ไปทางบ้านนายมาโนช  คชสถิตย์ ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.476001  E 99.825644
จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.476434  E 99.825632

57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. 222,800 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  13 และป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขนาดกว้างภายใน  0.30 เมตร ที่ด าเนินการ 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  82

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
58 โครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ า ภายใน เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ า  คสล. มอก.  ชั้น 3 429,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บริเวณจากอู่สองพี่น้อง และป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขนาด ⌀ 0.80 เมตร ตามจุด  10 จุด ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
ถึงบ้านนายเพลิน  ศรีจันทร์เฟื้อ ภายในหมู่บ้าน จุดที่ 1  จ านวน  10  ท่อน แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จุดที่ 2  จ านวน  7  ท่อน
จุดที่ 3  จ านวน  37  ท่อน
จุดที่ 4  จ านวน  27  ท่อน
จุดที่ 5  จ านวน  10  ท่อน
จุดที่ 6  จ านวน  9  ท่อน
จุดที่ 7  จ านวน  9  ท่อน
จุดที่ 8  จ านวน  8  ท่อน
จุดที่ 9  จ านวน  8  ท่อน
จุดที่ 10  จ านวน  18  ท่อน
รวมทั้งหมด  143  ท่อน
จุดพิกัด เร่ิมต้น
N 13.46935  E 99.82030
จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.47244  E 99.82382

หน้าที่  83

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
59 โครงการกอ่สร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ า เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น  3  ขนาด Ø 1.00 เมตร  300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

หมูท่ี ่14  ต าบลคูบัว และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม พร้อมบ่อพัก ขนาด  1.50X1.50  เมตร ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
บริเวณบ้าน  นางสาวอรุณี  หบีทอง ภายในหมูบ่้าน จ านวน  6  บ่อ  ความยาว  300  เมตร แก้ไขปัญหาได้
ถงึบ้าน นายสวงศ์  ศิลภมร ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย พร้อมถมดินหลังท่อ

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัว ก าหนด

จดุพิกดั  เร่ิมต้น

N  13.453407    E 99.819744

จดุพิกดั  ส้ินสุด

N  13.452717    E 99.820622

ปี 2562 = 50 เมตร

ถมดินหลังท่อ  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร

ปี 2563 = 50 เมตร

ถมดินหลังท่อ  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร

ปี 2564 = 54 เมตร

ถมดินหลังท่อ  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร

60 โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล. เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ า  คสล. มอก.  ชั้น 3 247,500 247,500 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 14  และป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขนาด ⌀ 0.40 เมตร ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
บริเวณบ้านนายสมคิด-ถนนเกษตร ภายในหมู่บ้าน ระยะทางยาวรวม  150  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย

หน้าที่  84

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกวา้ง 305,100 243,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่ 15  และป้องกันปัญหาน้ าท่วม ภายใน 0.20 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
ช่วงท่ี 1   ปี  2561 ภายในหมู่บ้าน จุดพิกัด เร่ิมต้น แก้ไขปัญหาได้
บริเวณบ้านนางสุชิน-ไปทางบ้านนายสุบิน ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย N 13.462860    E 99.815883
พงษ์สุทัศน์ จุดพิกัด ส้ินสุด
ช่วงท่ี 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

62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดปากราง 291,600 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 15 และป้องกันปัญหาน้ าท่วม กว้าง  0.20  เมตร  ท้องรางลึกเฉล่ีย ที่ด าเนินการ 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 ส้ินสุด
N 13.461831   E 99.817463

หน้าที่  85

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
63 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น 3 200,000 200,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

ต้ังแต่บ้าน  นางผูก แตงออ่น   และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม ขนาด Ø 0.40 เมตร  จ านวน  91  ท่อน ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ไปทางบ้าน นายยงั บุริพันธ์ ภายในหมูบ่้าน พร้อมบ่อพักน้ าขนาด 0.90X0.90 เมตร แกไ้ขปัญหาได้

หมูท่ี ่ 15 ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย จ านวน  9  บอ่  ระยะทางยาวรวม  295  เมตร

จดุพิกดั  เร่ิมต้น

N  13.466056    E 99.816078

จดุพิกดั  ส้ินสุด

N  13.464767    E 99.815225

64 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน้ า เพือ่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม บ ารุงรักษาและซ่อมแซมฝาปิดท่อ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนฝาปิด ความปลอดภยั กองช่าง

ฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ า ฝาท่อ ฝารางระบายน้ าทีผุ่กร่อน ฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ า ทีด่ าเนินการ ของประชาชน อบต.คูบัว

เพือ่ใหส้ามารถใช้งานได้ตาม ตามแบบที ่อบต.ก าหนด และการระบายน้ า

ปกติ และการระบายน้ าได้ดีขึน้ ทีท่่วมขงั

65 โครงการเจาะใต้ผิวถนนทางหลวง เพือ่ขยายแหล่งน้ าส าหรับรองรับ เจาะถนนวางท่อประปา  ท่อเหล็ก 66,000 จ านวนประปาที่ การส่งน้ าทีเ่พิม่ขึน้ กองช่าง

สาย  3339   เพือ่วางท่อประปา การใช้น้ าประปาอยา่งทัว่ถงึ สังกะสี  ขนาด  4  นิว้  ทีข่ยายขึน้และได้ สามารถใหบ้ริการ อบต.คูบัว

เหล็กอาบสังกะสี   ขนาด   4  นิว้ เพียงพอ  และสามารถรองรับ ความยาวรวม  14  เมตร รับการบ ารุงรักษา น้ าประปาทีส่ะดวก

บริเวณหน้าบ้านนางพัน  สระเกตุ ความเจริญของชุมชน/ท้องถิน่ จดุพิกดั เร่ิมต้น ทัว่ถงึ และทันต่อ

หมูท่ี ่ 2 N 13.476730  E 99.822525 ความต้องการใช้น้ า

66 โครงการซ่อมแซมประปา เพือ่ตรวจสอบซ่อมท่อประปา บริเวณพืน้ที ่รางรถไฟสายคูบัว 10,000 จ านวนประปาที่ การส่งน้ าทีเ่พิม่ขึน้ กองช่าง

บริเวณรางรถไฟ  หมูท่ี ่2 ในสภาพใช้งานได้ดี บ้านระหนอง  หมูท่ี ่ 2 ทีไ่ด้รับการบ ารุงรักษา สามารถใหบ้ริการ อบต.คูบัว

และสามารถรองรับ น้ าประปาทีส่ะดวก

(ต้องรอการรถไฟขยายเขต ใหเ้รียบร้อยกอ่น) ความเจริญของชุมชน/ท้องถิน่ ทัว่ถงึ และทันต่อ

ความต้องการใช้น้ า

หน้าที่  86

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
67 โครงการขยายเขตประปา Pvc  เพือ่ขยายแหล่งน้ าส าหรับรองรับ เปล่ียนท่อเดิมใหม้ขีนาด 105,000 จ านวนประปาที่ การส่งน้ าทีเ่พิม่ขึน้ กองช่าง

หมูท่ี ่10 ขยายเขตจากบ้านนายบุญช่วย การใช้น้ าประปาอยา่งทัว่ถงึ ขนาด ⌀  3  นิว้  จ านวน  2  จดุ ทีข่ยายขึน้และได้ สามารถใหบ้ริการ อบต.คูบัว

ทับทิม ไปสุดทีบ่้านนายช านาญ มณีโชติ เพียงพอ  และสามารถรองรับ ยาวรวม  700  เมตร รับการบ ารุงรักษา น้ าประปาทีส่ะดวก

ความเจริญของชุมชน/ท้องถิน่ จดุพิกดั เร่ิมต้น ทัว่ถงึ และทันต่อ

N 13.48560   E 99.81713 ความต้องการใช้น้ า

จดุพิกดั ส้ินสุดโครงการ

N 13.48452   E 99.81835

68 โครงการวางท่อเมนประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าประปา วางท่อเมนประปา  ขนาด  3  นิว้ 33,750 จ านวนประปาที่ สามารถใหบ้ริการ กองช่าง

ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่15 ใช้ในการอปุโภคบริโภค ระยะทางยาว  135  เมตร ทีข่ยายขึน้และได้ ประชาชน อบต.คูบัว

บริเวณเร่ิมต้นบ้าน นายสุเทพ  ตันติก าธน เพียงพอและทันต่อความ จดุพิกดั เร่ิมต้น รับการบ ารุงรักษา ได้ใช้น้ าประปา

ไปทางบ้านนางบาง  ตันติก าธน ต้องการใช้น้ าภายในครัวเรือน N 13.462199   E 99.814604 ทีส่ะดวก ทัว่ถงึ และ

ของประชาชน จดุพิกดั ส้ินสุด ทันต่อความต้องการ

N 13.460996   E 99.814885

69 อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ขอความอนุเคราะหไ์ฟฟ้าส ารวจ 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ป้องกนัความปลอดภยั พร้อมประมาณราคา ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

ต่อจากบ้านนายณรงค์พล  ล้ิมไพเราะ ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ ตามแบบทีก่ารไฟฟ้าก าหนด สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภยั

ไปทางบ้านสวนเกษตร  หมูท่ี ่3 ประชาชน โดย อบต.คูบัว ออกค่าใช้จา่ย แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง

(ถนนเลียบคลองชลประทาน) (ต้ังโครงการไว้รองรับแผนการบริหาร ทัว่ถงึ สัญจรในยามค่ าคืน

งบประมาณทุกป)ี

หน้าที่  87

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
70 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ 105,000 จ านวนพื้นที่ 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 สัญจรในยามค่ าคืน
จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.475404   E 99.834627

71 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ 173,400 จ านวนพื้นที่ 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 สัญจรในยามค่ าคืน
จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.471839   E 99.832226

72 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ 30,000 30,000 จ านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 เพื่อป้องกันความปลอดภัย ระยะทาง  73  เมตร ที่ได้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว
บริเวณซอย 7 ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภัย

ประชาชน แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง
ทั่วถึง สัญจรในยามค่ าคืน

หน้าที่  88

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
73 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ 21,900 จ านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 เพื่อป้องกันความปลอดภัย ระยะทาง  73  เมตร ที่ได้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว
บริเวณสะพาน หมูท่ี ่9 -บ้านนางชวน พจนารถ ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ จุดพิกัด เร่ิมต้น สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภัย

ประชาชน N 13.485839  E 99.810122 แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง
จุดพิกัด ส้ินสุด ทั่วถึง สัญจรในยามค่ าคืน
N 13.485754   E 99.810760

74 โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ติดต้ังไฟส่องสว่างสาธารณะ 50,400 จ านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 เพื่อป้องกันความปลอดภัย ระยะทาง  168  เมตร ที่ได้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว
บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ จุดพิกัด เร่ิมต้น สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภัย
ถึงบ้านนายนิยุติ  กองแก้ว ประชาชน N 13.487281 E 99.809043 แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง

จุดพิกัด ส้ินสุด ทั่วถึง สัญจรในยามค่ าคืน
N 13.485809   E 99.808945

75 โครงการปักเสาไฟฟ้าพร้อมพาดสายไฟ เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาไฟฟ้าพร้อมพาดสายไฟและ 245,000 จ านวนพื้นที่ 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 สัญจรในยามค่ าคืน

จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.472956   E 99.811251 หน้าที่  89

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
76 โครงการปักเสาไฟฟ้าพร้อมพาดสายไฟ เพือ่จดัให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาไฟฟ้าพร้อมพาดสายไฟและ 79,000 จ านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

และติดโคมไฟส่องสวา่งถนน เพือ่ป้องกันความปลอดภัย ติดโคมไฟส่องสว่าง ที่ได้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว
หมู่ที่ 11 ในชีวติและทรัพยสิ์นให้แก่ ระยะทาง  315 เมตร สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภัย
บริเวณจากจดุส้ินสุดเดิมไปทางบ้านนางอุไร ประชาชน จุดพิกัด เร่ิมต้น แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง
บัวไสว  N 13.472456  E 99.811254 ทั่วถึง สัญจรในยามค่ าคืน

จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.470461  E 99.809871

77 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพือ่จดัให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ขอความอนุเคราะหไ์ฟฟ้าส ารวจ 40,000 จ านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ปรับปรุงและซ่อมแซม เพือ่ป้องกันความปลอดภัย พร้อมประมาณราคา ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

ระบบไฟฟ้ ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 14 ในชีวติและทรัพยสิ์นให้แก่ ตามแบบทีก่ารไฟฟ้าก าหนด สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภยั

บริเวณจากบ้านนายสมาน  ค ากองแก้ว ประชาชน โดย อบต.คูบัว ออกค่าใช้จา่ย แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง

และหลังบ้าน ส.อบต.สุทิน  เทียนวงศ์ ทัว่ถงึ สัญจรในยามค่ าคืน

78 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  HPS เพือ่จดัให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ติดต้ังโคมไฟเสาสูง พร้อมไฟ  HPS 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ภายในต าบลคูบัว เพือ่ป้องกันความปลอดภัย 250 วตัต์  บริเวณถนนสาธารณะ ที่ได้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

ในชีวติและทรัพยสิ์นของ ที่เป็นจดุเส่ียงอันตรายในเวลากลางคืน สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภัย
ประชาชน ในหมู่บ้านที่ประชาคมเสนอ แสงสวา่ง ในการใช้เส้นทาง

ทั่วถึง สัญจรในยามค่ าคืน
79 โครงการจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ เพือ่บริการสาธารณะติดต้ัง จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนจุด ประชาชนได้รับ กองช่าง

เช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ไฟแสงสวา่งแห่งใหม่ และ เช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า ที่มีการติดต้ังใหม่ ความสะดวก อบต.คูบัว
หลอดไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า ฯลฯ ซ่อมแซมไฟแสงสวา่ง หลอดไฟฟ้า   โคมไฟฟ้า ฯลฯ และซ่อมแซม ปลอดภัย
เพือ่ซ่อมแซม กรณีช ารุดเสียหาย ให้สามารถใช้การได้ตามปกติ ส าหรับการณีติดต้ังใหม่  และ ในการใช้เส้นทาง
และติดต้ังใหม่ เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ สัญจรในยามค่ าคืน

สะดวก ปลิอดภัยในการใช้ กรณีช ารุดเสียหาย 
เส้นทางในยามค่ าคืน ภายในต าบลคูบัว  15  หมู่บ้าน หน้าที่  90

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
80 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อให้มีเป็นสถานที่ประกอบ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 480,000 มีจ านวนสถานที่ หมู่บ้านมีสวถานที่ กองช่าง

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

และเป็นศูนย์กลางในการ พื้นที่รวม  120  ตร.ม. หมู่บ้าน ส่วนรวมและเป็น
ประชุมและการประสานงาน จ านวน  1  หลัง ศูนยก์ลางชุมชนในการ

ระหว่างชุมชนและทางราชการ ประสานงานระหวา่ง

การท างานร่วมกันขององค์กร จุดพิกัด โครงการ ชุมชนและทางราชการ

ต่างๆ N 13.51095   E 99.83079

81 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินริมคลอง เพือ่ป้องกนัการทรุดตัวของดิน กอ่สร้างก าแพงกนัดิน ขนาดสูง 245,000 245,000 จ านวนที่ดิน สามารถช่วยป้องกัน กองช่าง
ชลประทานสาธารณะ บริเวณหัวนา ใหก้ารสัญจรสะดวก ปลอดภยั 2.5  เมตร  ยาว  65  เมตร ทางสาธารณะ กันดินไสลน์ เสริมดิน อบต.คูบัว
นางวรรณา  ก าลังหาญ  หมู่ที่  2 พร้อมเปล่ียนท่อระบายน้ า ได้รับการดูแลรักษา ไฟลลงคลอง

ขนาด ⌀ 0.60  เมตร  จ านวน 3 จดุ

จดุพิกดั เร่ิมต้น

N 13.494516   E 99.825489

จดุพิกดั ส้ินสุด

N 13.494498   E 99.826158

82 โครงการก่อสร้างหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อป้องกันดินสไลด์และ บริเวณท่อลอดถนนปากทาง 163,200 จ านวนสถานที่ ป้องกันการพังทลาย กองช่าง
กันน้ ากัดเซาะดินคลองชลประทาน ถนนพังทลาย ข้าหมู่บ้าน  ขนาดกว้าง 12 เมตร ที่ด าเนินการ ของหน้าดินในพืน้ที่ อบต.คูบัว
บริเวณท่อลอดถนนปากทางเข้าหมู่บ้าน ลึก 3  เมตร  สองฝ่ังถนน แก้ไขปัญหาได้ คลองชลประทาน
หมู่ที่  12 จุดพิกัดโครงการ

N 13.474446   E 99.824261 หน้าที่  91

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
83 โครงการปักเสาเข็มซ่อมแซมคันดิน เพือ่ป้องกันการทรุดตัวของดิน ปักเสาเข็ม พร้อมลงดินป้องกัน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนที่ดิน สามารถช่วยป้องกัน กองช่าง

ป้องกันการทรุดตัวในจดุต่างๆ ให้การสัญจรสู่พืน้ที่การเกษตร ดินทรุดหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 15 ทางสาธารณะ กันดินไสลน์ เสริมดิน อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว ทุกฤดูกาล ได้รับการดูแลรักษา ไหลลงคลอง

84 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย เพือ่ให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 200,000 200,000 200,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีต ประชาชนใช้ในการคมนาคม กวา้ง  4  เมตร  ยาว  880 เมตร ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
เดิม ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ได้อยา่งสะดวกและปลอดภัย หนา  0.05  เมตร สัญจร
บริเวณบ้านทุ่งนา - บ้านนายมนตรี รวมพืน้ที่ไม่น้อยกวา่  3,520  ตร.ม.

จดุพิกัด เร่ิมต้น
N  13.494520   E 99.825195
จดุพิกัด เร่ิมต้น
N  13.495433   E 99.824113

85 โครงการขยายท่อเมนประปาต่อจากหมู่ที่ 4 เพือ่เชื่อมต่อกบัท่อเมนเดิมทีว่างไว้ วางท่อเมนประปา  ขนาด 8 นิว้ 500,000 460,000 230,000 จ านวนประปา การส่งน้ าทีเ่พิม่ขึน้ กองช่าง
ไปหมู่ที่ 5  เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 หมูท่ี ่6 และเชื่อมต่อกบัท่อเมนของ เพือ่เชื่อมต่อเมนเดิม (หมูท่ี ่6)  ขนาด 8 นิว้ ทีข่ยายขึน้และ สามารถใหบ้ริการ อบต.คูบัว

อบต.คูบัว ทีด่ าเนินการผลิตเอง ระยะทางยาวทัง้หมด  882  เมตร ได้รับการบ ารุงรักษา น้ าประปาทีส่ะดวก
เพือ่ให้มีน้ าให้ประชาชนใช้ยามฉุกเฉิน จดุพกิดัเร่ิมต้นโครงการ  N 13.49509  E 99.83550 ทัว่ถงึ และทันต่อ
ขาดแคลน จดุพกิดั ส้ินสุดโครงการ  N 13.49194  E 99.83224 ความต้องการผู้ใช้น้ า

เปา้หมายด าเนนิการตามงบประมาณเปน็ระยะ

ช่วงที่ 1 เปา้หมายวางทอ่ไม่นอ้ยกวา่ 254 เมตร

จดุพิกดั เร่ิมต้น   N 13.49509  E 99.83550

จดุพิกดั ส้ินสุด   N 13.49342  E 99.83683

ช่วงที่ 2 เปา้หมายวางทอ่ไม่นอ้ยกวา่ 414 เมตร

จดุพิกดั เร่ิมต้น    N 13.49342  E 99.83683

จดุพิกดั ส้ินสุด    N 13.49285  E 99.833357

ช่วงที่ 3 เปา้หมายวางทอ่ไม่นอ้ยกวา่ 214 เมตร

จดุพิกดั เร่ิมต้น   N 13.49285  E 99.833357

จดุพิกดั ส้ินสุด   N 13.49194  E 99.83224 หน้าที่  92

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
86 โครงการวางท่อระบายน้ าสาธารณะ เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ า  คสล. มอก. ชั้น  3 150,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

ภายในหมู่ที่ 14 จากบ้านนางเจยีน  วงกลม และป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขนาด ⌀  40  เมตร   รวมบ่อพักความยาว ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนวดัหนามพุงดอ ภายในหมู่บ้าน รวมไม่น้อยกวา่  55  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จดุพิกัด เร่ิมต้น
N  13.45188    E  99.81778
จดุพิกัด ส้ินสุด
N  13.45131    E  99.81776

87 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสาธารณะ เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 570,500 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง
ภายในหมู่ที่ 15 จากบ้านนายหัด ใสยจติร์ และป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขนาดปากรางกวา้ง  30 เซนติเมตร  ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
ถึงบ้านนายวเิชียร  ดวงแก้ว ภายในหมู่บ้าน ยาว  163  เมตร แก้ไขปัญหาได้

ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จดุพิกดั เร่ิมต้น

N 13.46050   E 99.81331

จดุพิกดั ส้ินสุด

N 13.46060   E 99.81478

ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.
ตามแบบ ทถ-5-301

88 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักน้ า เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 126,000 126,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

บริเวณบ้านหวัสนาม หมูท่ี ่8 และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม พร้อมบ่อพักน้ า ขนาด 0.90 X0.90 เมตร ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

จากบ้านนายละมดุ สะอาดแกว้  ผ่านหลังบ้าน ภายในหมูบ่้าน จ านวน  8  บ่อ แกไ้ขปัญหาได้

นายทองหล่อ ชมโลก  ลงคลองชลประทาน ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย ระยะทางยาวรวม 71 เมตร 

จดุเร่ิมต้นโครงการทีพ่ิกดั           

N 13.478192  E 99.829503

จดุส้ินสุดโครงการ ทีพ่ิกดั 

N 13.477523  E 99.829638  หน้าที่  93

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
89 โครงการปกัเสาพาดสายพร้อมติดต้ังโคมไฟส่องสวา่ง เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาพาดสายไฟและติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 42,000 จ านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ริมถนนเลียบถนนคลองชลประทาน เขต  หมู่ที่ 11  เพือ่ป้องกนัความปลอดภยั ระยะทาง 200 เมตร ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก ปลอดภยั อบต.คูบัว

ติดต่อกบัต าบลอา่งทอง ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ จุดพกิดั เร่ิมต้น N 13.471394  E 99.807575 สาธารณะไฟฟ้า ในการใช้เส้นทาง

(แยกหน้าร้านค้านางมะลิ) ประชาชน จุดพกิดั ส้ินสุด  N 13.470356  E 99.806032 แสงสว่างทัว่ถงึ สัญจรในยามค่ าคืน

90 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 308,000 308,000 308,000 308,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

พร้อมบ่อพักน้ าภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่1 และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม จ านวน 77 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ าขนาด ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ทางแยกบ้านป้าเงิน วงพรม ผ่านบ้าน ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย 0.90 X090 เมตร จ านวน 7 บ่อ แกไ้ขปัญหาได้ และประชาชนได้รับ

นายอรุณ ไขม่กุข ์ ไปส้ินสุดบ้าน พร้อมใหม้ถีนนมาตรฐานส าหรับ ระยะทางยาวรวม  84 เมตร ความสะดวกในการสัญจร

นางมณี  วงษ์วิจติต์  เชื่อมต่อ ประชาชนใช้ในการคมนาคม และกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ท่อระบายน้ าเดิมในซอย ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั ขนาดกว้าง  3  เมตร   ยาว 84 เมตร

และกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา  0.15  เมตร 

รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า 252 ตารางเมตร

จดุเร่ิมต้นโครงการทีพ่ิกดั           

N 13.510326   E 99.831246

จดุส้ินสุดโครงการ ทีพ่ิกดั 

N 13.509934   E 99.831070

91 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 245,000 245,000 245,000 245,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

ขา้งถนนหมูท่ี ่1  (ในหมูบ่้านกฤษณะราช) และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร  ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

เร่ิมจากคลองอูเ่รือผ่านบ้านร้อยตรีศุภชัย ภายในหมูบ่้าน ลึกเฉล่ีย 0.40-0.60 เมตร  ยาว  146  เมตร แกไ้ขปัญหาได้

ไปทางบ้านนางพรพรรณ  รักษาจติมัน่ ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย จดุพิกดั เร่ิมต้น

N 13.51795   E 99.82761

จดุพิกดั ส้ินสุด

N 13.515617   E 99.828161

หน้าที่  94

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
92 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. หมูท่ี ่1 เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ า 256,000 256,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

จากบริเวณขา้งบ้านนางอ าพร วรเวชวิทยา และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม ขนาดปากรางกวา้ง 0.20 เมตร ยาว 80 เมตร ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนส้ินสุด ภายในหมูบ่้าน ลึกเฉล่ีย 0.40-0.70 เมตร แกไ้ขปัญหาได้

ทางบ้านนางอ าพันธ์ รัตนบ ารุง ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย

93 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า คสล. เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ า 220,000 220,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

 หมูท่ี่ 1  จากบริเวณข้างบา้นนางอ าพร วรเวชวทิยา และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม ขนาดปากรางกวา้ง 0.20 เมตร  ยาว 69 เมตร ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ไปทางทศิตะวนัตกตามแนวเดิม โดยฝ่ังทอ่ระบายน้ า ภายในหมูบ่้าน ลึกเฉล่ีย 0.40-0.70 เมตร แกไ้ขปัญหาได้

ข้ามถนนและปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ าของเดิม ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย

พร้อมทั้งท ารางระบายน้ า คสล.ต่อจากของเดิม

94 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัววี เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางวี   ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 58,500 58,500 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

พร้อมบ่อพักน้ า  บ้านตากแดด  หมูท่ี ่1 และป้องกนัปัญหาน้ าท่วมขา้งถนน หนา 0.15 เมตร   ลึกเฉล่ีย 0.50-0.80 เมตร ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ภายในหมูบ่้าน ยาว  130  เมตร แกไ้ขปัญหาได้

ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย

95 โครงการปักเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาพาดสายไฟ และติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 65,000 65,000 65,000 จ านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

โคมไฟส่องสวา่ง  ต้ังแต่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ส่องสว่าง เพิม่ความปลอดภยั ระยะทาง 226 เมตร  เพือ่ปักเสาไฟฟ้า ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

หมูบ่้านไปตามแนวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ จุดพกิดั เร่ิมต้น  N  13.494623   E  99.832033 สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภยั

ไปถงึสะพานบ้านปูฟ่้า  หมูท่ี ่3  ต าบลคูบัว ประชาชน จุดพกิดั ส้ินสุด  N  13.494126   E  99.830379 แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง

จ านวน  12 ต้น พร้อมพาดสายดับยาว  226 เมตร ทัว่ถงึ สัญจรในยามค่ าคืน

และติดต้ังโคมไฟสาธารณะ  7  ชุด

96 โครงการติดต้ังมเิตอร์น้ าประปา ขนาด 6 นิว้ เพือ่เป็นเคร่ืองมอืวัดปริมาณการใช้ มเิตอร์น้ าประปา ขนาด 6 นิว้ 150,000 จ านวนเคร่ืองมอื เกดิมาตรฐานตรวจสอบน้ าที่ใช้ กองช่าง

(หมูบ่้านโรสกาเด้นท์)  หมูท่ี ่9 ต าบลคูบัว น้ าของผู้ใช้บริการและผู้ใหบ้ริการ หรือ 150 mm วัดปริมาณการใช้น้ า รวมทั้งน้ าที่ร่ัวไหล หมดเปลือง อบต.คูบัว

อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี และเป็นเคร่ืองเมอืประเมนิผล พร้อมอปุกรณ์ครบชุด ของ อบต. และเกดิ ความเปน็ธรรม ต่อผู้ให้

ปรับปรุงต้นทุนการผลิตน้ าประปา ตามมาตรฐานระบบงานประปา และผู้ใช้บริการน้ าประปา หน้าที่  95

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
97 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. จ านวน 2 จดุ จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

ภายในหมูบ่า้น หมูที่ 3  ต าบลคูบวั และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม ความยาวรวม  167  เมตร ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
จ านวน  2  จุด ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย จุดที่ 1  ต้ังแต่บริเวณศาลารอรถโดยสารหน้าวดัคูบัว 348,800 348,800 แกไ้ขปัญหาได้ และประชาชนได้รับ

พร้อมใหม้ถีนนมาตรฐานส าหรับ โค้งตามแนวถนนไปทางทิศเหนือไปจรดรางระบายน้ า ความสะดวกในการสัญจร

ประชาชนใช้ในการคมนาคม รางเดิม   ความยาว  109  เมตร

ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั จุดพกิดัเร่ิมต้น  N  13.492461   E  99.832059

จุดพกิดัส้ินสุด  N  13.493371   E  99.831853

จุดที่ 2  บริเวณจุดตัดรางระบายน้ าหน้าบ้านนายไพศาล 185,600 185,600

หนูหา ไปทางบ้านนางองุ่น  ต้ังสุขสันต์ 

ความยาว   58   เมตร

จดุพิกดัเร่ิมต้น ต่อสามแยก
จุดพกิดัส้ินสุด  N 13.493102 E  99.831244

ขนาดปากรางกว้าง  0.20  เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.25 - 0.40 เมตร

98 โครงการปักเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาพาดสายไฟและติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 20,000 20,000 จ านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

โคมไฟส่องสว่าง  หมูท่ี ่ 5 ต าบลคูบัว ส่องสว่าง เพิม่ความปลอดภยั ระยะทางรวม 133 เมตร ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

จ านวน  3  จดุ ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ จุดที่ 1 บริเวณสามแยกขา้งบ้าน ส.อบต.สมหมาย จุลเจิม สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภยั

ประชาชน ระยะทาง 75 เมตร แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง

จุดที่ 1 บริเวณหนา้บา้น นายสมศักด์ิ  ไกรศรีทา

ระยะทาง 11 เมตร

จุดที่ 2 บริเวณริมถนนสาย 3339 เข้าไปในซอย

บา้นนางเอือ้ง ปล้ืมบ าเรอ  ระยะทาง 47 เมตร

หน้าที่  96

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
99 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. หมูท่ี ่4 เพือ่ระบายน้ าออกจากบริเวณ กอ่สร้างรางระบายน้ า ขนาดปากราง 855,000 855,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

พร้อมฝาปิด คสล. ต่อจากจดุส้ินสุดเดิม ทีท่่วมขงัในหมูบ่้านลงสู่แหล่งน้ า กว้าง  0.30  เมตร ยาวรวม  225  เมตร ทีไ่ด้ด าเนินการ ได้สะดวก อบต.คูบัว

ทางศาลาอเนกประสงค์ในหมู่บ้านเลียบถนนขึ้นไป สาธารณะ ลึกเฉล่ีย  0.30-0.50 เมตร  แกไ้ขปัญหาได้

ทางทศิเหนอืจนถึงแยกสะพานข้ามคลองชลประทาน จดุพิกดั เร่ิมต้น 

บ้านใต้ N  13.493311   E  99.838073

จดุพิกดั ส้ินสุด 

N  13.494554   E  99.836985

100 โครงการปักเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาพาดสายไฟและติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 51,000 จ านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

โคมไฟส่องสว่าง  หมูท่ี ่4  ต าบลคูบัว ส่องสว่าง เพิม่ความปลอดภยั ระยะทางรวม 170 เมตร ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ จากบริเวณขา้งถนนสายท่าสนุน่ สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภยั

ประชาชน ป้ายทีท่ าการผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี ่4 แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง
ไปส้ินสุดถงึทางสาธารณะหน้าบ้านนายส ารวย น่วมนา ทัว่ถงึ สัญจรในยามค่ าคืน

จดุพิกดั เร่ิมต้น 

N  13.491513   E  99.840227

จดุพิกดั ส้ินสุด 

N  13.492111   E  99.838962

101 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่อ านวยความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จ านวน 1 สาย 165,000 ความยาวของถนน ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร กองช่าง

บดอดัแน่น ถนนสาธารณะ ซอย 2  หมูท่ี ่4 ไปมาและในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร โดยใช้ลูกรังถม พร้อมเกรดเกล่ียเรียบ ทีไ่ด้รับการปรับปรุง การสัญจรไปมาหาสู่ อบต.คูบัว

ขา้งคลองชลประทานไปทางบ้านสวน ของประชาชน ถนนกว้าง  4  เมตร  ยาว   1,000   เมตร ซ่อมแซมหรือกอ่สร้าง ลดต้นทุนในการขนส่ง

จดุพิกดั เร่ิมต้น พัฒนาถนน

N  13.495472   E  99.837119

จดุพิกดั ส้ินสุด 

N  13.500408   E  99.841840 หน้าที่  97

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
102 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ถีนนมาตรฐานส าหรับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่6 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  4  เมตร  ยาว  40  เมตร ทีไ่ด้รับการกอ่สร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณหน้าบ้านนางสาววลัยพร  มะหมดั ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั หนา  0.15  เมตร สัญจร
ถงึสุดซอยทางสาธารณะ รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  160  ตร.ม.

จดุพิกดั  เร่ิมต้น
N  13.479526    E 99.835667
จดุพิกดั  ส้ินสุด
N  13.479594    E 99.835267

103 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่อ านวยความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาธารณะ 60,000 ความยาวของถนน ถนนลูกรังเขา้สู่พืน้ทีก่ารเกษตร กองช่าง
บดอดัแน่น พร้อมวางท่อ คสล. ลอดถนนลูกรัง ไปมาและในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร จ านวน 1 สาย ทีไ่ด้รับการปรับปรุง การสัญจรไปมาหาสู่ อบต.คูบัว
หลังบ้านนางทวน พุทธอร่าม  กลางทุง่นา ของประชาชน โดยใช้ลูกรังถม พร้อมเกรดเกล่ียเรียบ ซ่อมแซมหรือกอ่สร้าง ลดต้นทุนในการขนส่ง
หมูท่ี ่7 และวางท่อ คสล.  ขนาด Ø  0.40  เมตร พัฒนาถนน

จ านวน   8   ท่อน
ถนนกว้าง   3  เมตร  ยาว   206  เมตร

104 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. หมูท่ี ่7 เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ จุดที่ 1 บริเวณต้ังแต่แยกขา้งบ้างนางสมัย เมาระพงษ์ 200,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง
จ านวน  2  จดุ และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม ไปส้ินสุดแยกข้างบา้นนางรจนา  จันทรพิมุข ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ภายในหมูบ่้าน ความยาว 60 เมตร ปากรางกว้าง  20 เซนติเมตร แกไ้ขปัญหาได้
ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย ลึกเฉล่ีย 0.30-0.60  เมตร

จุดพกิดัเร่ิมต้น  N  13.487588   E  99.827244

จุดพกิดัส้ินสุด  N  13.487601   E  99.827781

จุดที่ 2 บริเวณข้างก าแพงบา้นนายชม  กองทอง

ไปส้ินสุดลงคลองราชินี
ความยาว  4  เมตร  ปากรางกว้าง  20 เซนติเมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40-0.50  เมตร
จุดพกิดัเร่ิมต้น  N  13.488244   E  99.828506

จุดพกิดัส้ินสุด  N  13.488255   E  99.828537 หน้าที่  98

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
105 โครงการปรับปรุงถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนใช้ถนน ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 206,000 206,000 206,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

จากสามแยกไป หมูท่ี ่12 ไปทางทิศเหนือ ทีไ่ด้มาตรฐานในการคมนาคม กว้างเฉล่ีย  3  เมตร  ยาว  200 เมตร ทีไ่ด้รับการกอ่สร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

ไปทางบ้านผู้พันสมวงษ์ พิบูลแถว ไป-มา อยา่งสะดวก หนา  0.05   เมตร  หรือมพีืน้ที่ สัญจร

หมูท่ี ่ 8  ต าบลคูบัว รวมไมน่้อยกว่า  600  ตารางเมตร

จดุเร่ิมต้น  N 13.47794 E 99.82984

จดุส้ินสุด  N 13.479791 E 99.82957

106 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. หมูท่ี ่8 เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. 176,000 176,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

(หนองผ้าขาว) ซอย 1 จากต้นซอยไปทางทา้ยซอย และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม ความยาว  55  เมตร  ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ภายในหมูบ่้าน ขนาดปากรางกว้าง  0.20  เมตร แกไ้ขปัญหาได้

ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย ลึกเฉล่ีย  0.30-0.60  เมตร

จุดพกิดั  เร่ิมต้น  N  13.481077   E 99.825869

จุดพกิดั  ส้ินสุด  N  13.480625   E 99.826034

107 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้ า  คสล. 165,000 165,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

พร้อม  คสล. หมูท่ี ่8 และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม ความยาว  33  เมตร  ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

(หนองผ้าขาว) ในซอย 1 ไมใ่หชุ้มชน/หมูบ่้านได้รับความเสียหายขนาดปากรางกว้าง  0.20  เมตร แกไ้ขปัญหาได้ ประชาชนได้รับ

จากจดุส้ินสุดเดิม ไปส้ินสุดท้ายซอย และใหม้ถีนนทีไ่ด้มาตรฐานในการ ลึกเฉล่ีย  0.30-0.50  เมตร ความสะดวกในการสัญจร

บ้านผู้พันมาลัย หมืน่ศรี สัญจรไปมาได้สะดวก และกอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  3  เมตร

ความยาว  33  เมตร  

รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  99  ตารางเมตร

108 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนสาย รบ 4124 เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาจ านวน 60 ต้น พร้อมพาดสายดับ 530,000 530,000 จ านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

สะพานหมูท่ี ่9  ไปทางรางรถไฟ  หมูท่ี ่2 เพือ่ป้องกนัความปลอดภยั ยาวไมน่้อยกว่า 2,360 เมตร ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ ติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง  จ านวน 30 ชุด สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภยั

ประชาชน จุดเร่ิมต้นที่พกิดั  N 13.490209  E 99.811073 แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง
จุดส้ินสุดที่พกิดั   N 13.504156  E 99.826423 ทัว่ถงึ ออกก าลังกาย

สัญจรในยามค่ าคืน

หน้าที่  99

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
109 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้า เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปกัเสาพาดสายไฟและติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง 15,000 จ านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ส่องสว่าง  หมูท่ี ่8  (หนองผ้าขาว) เพือ่ป้องกนัความปลอดภยั ระยะทาง  48  เมตร ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก ปลอดภยั อบต.คูบัว

จากจดุส้ินสุดเดิม ซอย 1  ไปท้ายซอย  ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ สาธารณะไฟฟ้า ในการใช้เส้นทาง

ประชาชน แสงสว่างทัว่ถงึ สัญจรในยามค่ าคืน

110 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดต้ัง เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปกัเสาพาดสายไฟและติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง 9,000 จ านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

โคมไฟฟ้าส่องสว่าง  หมูท่ี ่8  (หนองยายแกว้) เพือ่ป้องกนัความปลอดภยั ระยะทาง 30 เมตร ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก ปลอดภยั อบต.คูบัว

จากจดุส้ินสุดเดิม ไปทางบ้านนายน้อย                                                                   ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ สาธารณะไฟฟ้า ในการใช้เส้นทาง

ประชาชน แสงสว่างทัว่ถงึ สัญจรในยามค่ าคืน

111 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดต้ัง เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปกัเสาพาดสายไฟและติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง 12,000 จ านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

โคมไฟฟ้าส่องสว่าง  หมูท่ี ่8  จากริมถนนสาย เพือ่ป้องกนัความปลอดภยั ระยะทาง 40 เมตร ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก ปลอดภยั อบต.คูบัว

หนองยายแกว้-ท่าช้าง  เขา้ซอย 4 ไปท้ายซอย ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ จุดพิกัด  เร่ิมต้น N  13.482190    E 99.820000 สาธารณะไฟฟ้า ในการใช้เส้นทาง

ประชาชน จุดพกิดั  ส้ินสุด N  13.481790   E 99.820027 แสงสว่างทัว่ถงึ สัญจรในยามค่ าคืน

112 โครงการขยายทอ่เมนประปา หมูท่ี่ 9  ถึง  หมูท่ี่ 11 เพื่อขยายเขตประปาเทศบาลเมืองราชบรีุ วางท่อเมนประปา โดยใชท้่อประปา PE 1,000,000 1,800,000 460,000 จ านวนประปาที่ ยกระดับคุณภาพน้ าประปา กองช่าง

ต าบลคูบัว อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี ส าหรับรองรับน้ าประปาสู่ชุมชนหมู่บ้าน  ขนาด ⌀  6 นิว้  ระยะทางยาว 3,040 เมตร ทีข่ยายขึน้และ เพื่อการบริโภค ทั้งประชาชน อบต.คูบัว

และรองรับความความเจริญ เร่ิมต้นจากหมูบ่้านกรีนเวย ์หมูท่ี่ 4  เขตต าบลดอนตะโก ร้อยละของการ เกิดความพึงพอใจในฐานะ

ความต้องการใช้น้ าประปาคุณภาพ แบ่งชว่งด าเนินการ 3 ชว่ง ใหบ้ริการผู้ใช้น้ า ผู้บริโภคน้ าใช้

ระบบประปาของเทศบาล ปี 2562  ด าเนินการ 700 เมตร

จุดเร่ิมต้นที่พกิดั  N 13.506502  E 99.809479

จุดส้ินสุดที่พกิดั   N 13.500593  E 99.810180

ปี 2563  ด าเนินการ 1,314 เมตร

จุดเร่ิมต้นที่พกิดั  N 13.500593  E 99.810180

จุดส้ินสุดที่พกิดั   N 13.486070  E 99.810090

ปี 2564  ด าเนินการ 320 เมตร

จุดเร่ิมต้นที่พกิดั  N 13.486070  E 99.810090

จุดส้ินสุดที่พกิดั   N 13.483428  E 99.810800

หน้าที่  100

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
113 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดต้ัง เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปกัเสาพาดสายไฟและติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง 12,000 จ านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

โคมไฟฟ้าส่องสว่าง  หมูท่ี ่8  จากริมถนนสาย เพือ่ป้องกนัความปลอดภยั ระยะทาง 40 เมตร ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

หนองยายแกว้-ท่าช้าง เขา้ซอย 5 ไปท้ายซอย ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ จดุพิกดั  เร่ิมต้น สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภยั

ประชาชน N  13.482666    E 99.818926 แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง

จดุพิกดั  ส้ินสุด ทัว่ถงึ สัญจรในยามค่ าคืน

N  13.482297   E 99.818960

114 โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ า คสล. เพือ่สร้างความปลอดภยัและ ซ่อมฝารางขนาด  0.20  เมตร 100,000 จ านวนสถานที่ เพือ่ป้องกนัความเสียหาย กองช่าง

แทนฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณรางระบายน้ า หมูท่ี่ 9 ควบคุมดูแลในรางระบายน้ าของหมูบ่า้น ยาว  100  เมตร  จ านวน  22  ฝา ทีด่ าเนินการ ทีจ่ะเกดิขึน้ อบต.คูบัว

สายข้างบ้านร้อยตรีชุมพล  วสุิทธโิช  แกไ้ขปัญหาได้

115 โครงการขยายเขตประปา Pvc  เพือ่วางท่อบริการน้ าประปาใหก้บั เปล่ียนท่อเดิมใหม้ขีนาด 229,000 จ านวนประปาที่ การส่งน้ าทีเ่พิม่ขึน้ กองช่าง

ในหมูบ่้านท่าช้าง  หมูท่ี ่10 ประชาชนใช้น้ าประปาอยา่งทัว่ถงึ ขนาด ⌀ 3    นิว้  ทีข่ยายขึน้และได้ สามารถใหบ้ริการ อบต.คูบัว

เพียงพอ  สามารถรองรับ ยาวรวม   955   เมตร รับการบ ารุงรักษา น้ าประปาทีส่ะดวกทัว่ถงึ

กับปริมาณความต้องการใช้น้ าที่เพิ่มขึน้ จดุพิกดั  เร่ิมต้น และทนัต่อความต้องการใช้น้ า

ในอนาคตและความเจริญของชุมชน N  13.483228    E 99.816880 และสามารถเพิ่มประสิทธภิาพ

ท้องถิน่ จดุพิกดั  ส้ินสุด การบริหารประปาได้

N  13.482712   E 99.813624 อยา่งเต็มที่

116 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนเลียบคลองชลประทาน เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาจ านวน 56 ต้น พร้อมพาดสายดับ 502,000 จ านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 10  ถึงบ้านทุ่งนา หมู่ที่ 2 เพือ่ป้องกนัความปลอดภยั ยาวไมน่้อยกว่า 1,600 เมตร ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก ปลอดภยั อบต.คูบัว

ต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ ติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง  จ านวน  27  ชุด สาธารณะไฟฟ้า ในการใช้เส้นทาง

ประชาชน จดุเร่ิมต้นที่พิกดั  N 13.486456  E 99.812312 แสงสว่าง ออกก าลังกาย

จดุส้ินสุดที่พิกดั   N 13.493272  E 99.823092 ทัว่ถงึ สัญจรในยามค่ าคืน

หน้าที่  101

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
117 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะถนน คสล. เพื่อใหถ้นนในพื้นที่ได้รับการปรับปรุง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองราชินี 200,000 จ านวนสถานที่ ถนนได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม กองช่าง

ผิวทางถนนบริเวณขา้งคลองราชินี  บ้านหวันา ซ่อมแซมบรูณะใหอ้ยูใ่นสภาพใช้งานได้ดี บ้านหวันา ระยะทางไมน่้อยกว่า  35  เมตร ทีด่ าเนินการ ประชาชนมีความพงึพอใจที่ อบต.คูบัว

หมูท่ี ่12 ตามแบบ อบต. ก าหนด แกไ้ขปัญหาได้ สามารถแกไ้ขปัญหาได้อยา่ง

118 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนใช้ถนน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 290,000 ความยาวของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยตรงขา้มบ้านช่างมาตร ไปทางบ้าน ทีไ่ด้มาตรฐานในการคมนาคม ต่อจากจดุส้ินสุดเดิม ถนนทีไ่ด้รับการ สะดวกในการสัญจร อบต.คูบัว

นางขวัญจติร ศรีจนัทร์เฟือ้  หมูท่ี ่12 ไป-มา อยา่งสะดวก ขนาดกว้าง   3  เมตร  ยาว   190   เมตร กอ่สร้าง

หนา  0.15  เมตร   หรือมพีืน้ทีร่วม

ไมน่้อยกว่า    600    ตารางเมตร

ตามแบบ อบต. ก าหนด

119 โครงการปรับปรุงเปล่ียนท่อเมนประปา เพือ่เปล่ียนวางท่อบริการน้ าประปาให้ เปล่ียนท่อเมนระบบน้ าประปาหมูบ่้าน 130,000 จ านวนประปาที่ การส่งน้ าทีเ่พิม่ขึน้ กองช่าง

จากทอ่ PVC ขนาด 2 นิว้ เปน็ทอ่ PE ขนาด 3 นิว้ กบัประชาชนใช้น้ าประปาอยา่งทัว่ถงึ ขนาด ⌀ 3  นิว้  ทีข่ยายขึน้และได้ สามารถใหบ้ริการน้ าประปา อบต.คูบัว
เร่ิมต้นจากสะพานขา้งวดัแคทราย ไปถงึหน้าบ้านครูหน่อย เพียงพอ  สามารถรองรับ ยาวรวม   494   เมตร รับการบ ารุงรักษา ทีส่ะดวก ทัง่ถงึ และ

หมูท่ี ่13 กบัปริมาณความต้องการใช้น้ าทีเ่พิม่ขึน้ พร้อมวาล์วทองเหลือง ปิด-เปิด ระบบน้ า ทันต่อความต้องการใช้น้ า

ในอนาคตและความเจริญของชุมชน และสามารถเพิม่ประสิทธิภาพ

ท้องถิน่ การบริหารประปาได้

อยา่งเต็มที่

120 โครงการเปล่ียนท่อเมนประปาจากท่อเดิมใยหนิ เพือ่เปล่ียนท่อเมนประปาใหมแ่ทน เปล่ียนท่อเมนประปาจากท่อเมนใยหนิ 1,887,657 จ านวนท่อประปา ระบบประปามปีระสิทธิภาพ กองช่าง

ขนาด 300 มม. เป็นท่อ PE ขนาด 300 มม. ท่อเมนเดิมใหม้สีภาพพร้อมใช้งาน ขนาด  ⌀ 300 มลิลิเมตร เปล่ียนเป็นท่อ PE ทีป่รับปรุงและ อบต.คูบัว

ชั้น 10  หมูท่ี ่12  ต าบลคูบัว ตลอดเวลา และเพื่อความสะดวกในการ ขนาด  ⌀ 300 มลิลิเมตร ชั้น 10 ร้อยละของการ

ซ่อมเซมระบบประปาเมือ่เกดิปัญหา ระยะทาง 450 เมตร ใหบ้ริการผู้ใช้น้ า

จุดเร่ิมต้นที่พิกัด  สุดถนน คสล. เลียบคลองส่งน้ า

N 13.472940   E 99.830541

ส้ินสุดบ้านนายทองหล่อ ชมโลก

N 13.477018   E 99.829941

หน้าที่  102

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
121 โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล. ข้างบา้นนางอรุณ เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø  0.40  เมตร 45,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า กองช่าง

สีแดงเหลือง   หมูท่ี่ 13  และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม มอก.ชั้น  3  พร้อมบ่อพัก คสล. ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ภายในหมูบ่้าน จ านวน  2  บ่อ แกไ้ขปัญหาได้

ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย ความยาวท่อรวมบ่อพักประมาณ   24   เมตร

ตามแบบ อบต. ก าหนด

122 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีต เพือ่ใหม้ถีนนมาตรฐานส าหรับ กอ่สร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 368,000 368,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่14 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  4  เมตร  ยาว  200   เมตร ทีไ่ด้รับการกอ่สร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว

บริเวณบ้านนางสาวอรุณี  หบีทอง ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั หนา  0.05  เมตร สัญจร

ถงึบ้านนายสวงศ์  ศิลภมร รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต. ก าหนด

123 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนใช้ถนน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 340,000 ความยาวของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ต้ังแต่บริเวณถนนลูกรังตรงข้ามหนา้บา้นนายปรีชา ทีไ่ด้มาตรฐานในการคมนาคม ต่อจากจดุส้ินสุดเดิม ถนนทีไ่ด้รับการ สะดวกในการสัญจร อบต.คูบัว

แออ่วม ออกไปทางคลองชลประทาน  หมูท่ี่ 15 ไป-มา อยา่งสะดวก กว้าง  3   เมตร  ยาว  200  เมตร กอ่สร้าง

หนา  0.15  เมตร   หรือมพีืน้ทีร่วม

ไมน่้อยกว่า   600  ตารางเมตร

ตามแบบ อบต. ก าหนด

124 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าหอ้งส้วม เพือ่ให้บริการและอ านวยความสะดวก กอ่สร้างหอ้งน้ าหอ้งส้วมขนาดความกว้าง 2.00 เมตร 150,000 150,000 อปท. มกีารจดัการ มหีอ้งน้ าหอ้งส้วมทีส่ะอาด กองช่าง

บริเวณศาลาอเนกประสงค์หมูบ่้าน  หมูท่ี ่15 ใหก้ับประชาชนและรองรับเข้าใช้บริการ ยาว 3.60 เมตร จ านวน 2 ห้อง หรือพื้นที่กอ่สร้าง จ านวนห้องน้ าห้องส้วม บริการประชาชน อบต.คูบัว
พื้นที่ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่า้น ทัง้หมดไมน่้อยกว่า 720 ตารางเมตร สาธารณะมาตรฐาน 

กอ่สร้างตามรายละเอียดรูปแบบและรายการ 3 เร่ือง

กอ่สร้างที ่อบต. ก าหนด 1. สะอาด

 2. เพียงพอ

3. ปลอดภยั

รวม 124  โครงการ  -  - 5,654,050 12,453,267 10,516,660 12,865,310 6,405,110  -  -  - หน้าที่  103

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบ ารุงรักษา/หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อบ ารุงรักษาด้านงานประปา ด าเนินการบ ารุงรักษา และ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนทรัพยสิ์น การท างานและการ กองช่าง

และส่ิงก่อสร้างและทรัพยสิ์นอื่นๆ ให้เกิดความพร้อมและ ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ที่มีการบ ารุงรักษา ให้บริการประชาชน อบต.คูบัว
ของกิจการประปา อบต.คูบัว สะดวกในการปฏิบัติงาน ส่ิงก่อสร้างและทรัพย์สิน ต่างๆ หรือซ่อมแซม มีประสิทธภิาพ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของกิจการประปา อบต.คูบัว และประสิทธผิล

ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มากขึ้น
มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

2 โครงการจดัซ้ือที่ดินเพือ่ขุดบ่อเก็บน้ าดิบ เพือ่ขยายแหล่งน้ าใหเ้พิม่มากขึน้ จดัหาพืน้ทีเ่นือ้ทีไ่มต่่ ากว่า  5 ไร่ 1,500,000 ปริมาตรน้ า สามารถเพิม่พืน้ที่ กองช่าง
หมู่ที่  12 ส าหรับรองรับการใช้น้ าประปา ขดุสระไว้เป็นแหล่งน้ าดิบผลิตน้ าประปา ต้นทุน เก็บกักกน้ า และ อบต.คูบัว

อยา่งทัว่ถงึ  เพียงพอ บริเวณใกล้เคียง โรงผลิตน้ าประปา ที่เพิม่ขึ้น ส ารองน้ าไว ้เพือ่
และสามารถรองรับความเจริญ หมูท่ี ่ 12 การผลิตน้ าประปา
ของชุมชน/ท้องถิน่ในอนาคต ให้บริการประชาชน

3 โครงการติดต้ังมเิตอร์น้ าประปา ขนาด  12  นิว้ เพือ่เป็นเคร่ืองมือวดัปริมาณ มิเตอร์น้ าประปาขนาด  12  นิ้ว 190,000 จ านวนเคร่ืองมือ เกดิมาตรฐานตรวจสอบ กองช่าง
ประปา  หมู่ที่ 12 การใช้น้ าของผู้ใช้บริการ  และ หรือ   300   mm วดัปริมาณการใช้น้ า น้ าทีใ่ช้ รวมทัง้น้ าทีร่ั่ว อบต.คูบัว

ผู้ให้บริการ  และเป็นเคร่ืองมือ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ของ อบต. ไหลหมดเปลือง และเกดิ

ประเมินผลปรับปรุงต้นทุน ตามมาตรฐานระบบงานประปา  ความเป็นธรรม ต่อผู้ให้

การผลิตน้ าประปา และผู้ใช้บริการน้ าประปา

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบ ด าเนินการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ังที่ สามารถยกระดับ กองช่าง
 อบต.คูบัว    หมู่ที่  12 ประปา โดยการบ ารุง รักษา ปรับปรุงระบบประปาของหมู่บ้าน ระบบประปาได้ การผลิตน้ าประปา อบต.คูบัว

ซ่อมแซม ให้มีสภาพสมบูรณ์ ระบบประปาของ อบต. ตรวจเช็ค ด าเนินการ เพือ่ให้การด าเนินงาน

มีประสิทธิภาพ ซ่อมแซม แก้ไขตามสภาพปัญหาทาง ปรับปรุงซ่อมแซม มีประสิทธภิาพ
หลักวชิาช่าง  อยา่งน้อย  1  คร้ัง ต่อปี บ ารุงรักษา และยัง่ยนื หน้าที่  104

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อทดแทนเคร่ืองสูบน้ าเดิม เคร่ืองสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า 250,000 จ านวนชุด การท างานของ กองช่าง

พร้อมปั๊มหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว และทดแทนทุ่นลอยน้ าเดิม ขบัด้วยมอเตอร์ไมน่้อยกว่า  15  แรงมา้ ที่เปล่ียน ระบบสูบน้ าประปา อบต.คูบัว
และทุ่นลอยน้ าพร้อมอุปกรณ์ ที่อยู่ในสภาพช ารุดใช้งาน ไฟ  3  เฟส , 380 โวลด์ , 50 เฮิร์ด ให้ระบบประปา ไม่ขัดข้อง 
เพื่อใช้ในกิจการประปา  หมู่ที่  12 มานานให้สามารถใช้งานได้ดี แบบขาต้ังพร้อมปัม้น้ าแบบหอยโขง่  มีคุณภาพ ป้องกันความเส่ียง

และมีประสิทธิภาพ ท่อสูบเส้นผ่าศูนยก์ลางไมน่้อยกว่า 4 นิว้ เคร่ืองสูบน้ าและ
ท่อส่งเส้นผ่าศูนยก์ลางไมน่้อยกว่า 3 นิว้ ทุ่นลอยน้ า
จ านวน  2  ชุด และทุน่ลอยน้ าพร้อม สมถรรถนะใช้งานดีขึ้น
อปุกรณ์ครบชุด  จ านวน  1  ทุน่ลอยน้ า มีประสิทธิภาพ
ส าหรับติดต้ังทีร่ะบบประปา  หมูท่ี ่ 12 ต่อเนื่อง

6 โครงการก่อสร้างหอถังประปา เหล็กสูง เพือ่ติดต้ังถังใหม่ส ารองของเดิม หอถงัเหลก็สงูเก็บน ำ้ประปำทรงเชมเปญ 1,155,600 จ านวนปริมาตรของถัง ระบบบประปา กองช่าง

เก็บน้ าประปา  โรงผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน ที่เส่ือมสภาพท าให้ระบบประปา ขนาด 60 ลูกบาศกเ์มตร  สูง  25  เมตร มีความเหมาะสม สามารถให้บริการ อบต.คูบัว
หมู่ที่ 12 พร้อมประโยชน์จา่ยน้ าประปา จ านวน 1 ใบ  พร้อมก่อสร้างฐานราก เพียงพอกับการใช้งาน ประชาชนมีประสิทธภิาพ

คอนกรีตเสริมเหล็กและเสาเขม็พร้อมตอก  และประสิทธผิลมากขึ้น

รวม 6  โครงการ  -  - 840,000 3,055,600 400,000 400,000 400,000  -  -  -

หน้าที่  105

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.3 แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ส าหรับเด็กก่อนวยัเรียนที่อยูใ่นสังกัด อาหารเสริม (นม) ในช่วงวัย สังกัด สพฐ.  ที่มีสุขภาพ มีพัฒนาการทาง อบต.คูบัว
ศูนยพ์ัฒนาเด็กก่อนวยัเรียนของ 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. ตามวัย
ที่อยูใ่นพืน้ที่ต าบลคูบัว

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกวา้ง เพือ่เสริมสร้างพัฒนาการในการ เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน กองการศึกษา
ของเด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เรียนรู้แก่เด็กก่อนวัยเรียน เด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว มีพัฒนาการที่ดี ได้รับการเรียนรู้ อบต.คูบัว
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จ านวน 100  คน ตามมาตรฐาน และประสบการณ์

เพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก
ห้องเรียน

3 โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียน เพื่อจัดซ้ือส่ือการเรียนการ ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนมีส่ือการ เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา
การสอนเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ สอนของ ศพด.อบต.คูบัว การศึกษาตามความ เรียนการสอน พัฒนาการที่ดีขึ้น อบต.คูบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อให้ส่งเสริมพัฒนาการ ต้องการของครูผู้ดูแลเด็ก ที่ครบถ้วน
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เด็กเล็กมีคุณภาพ มาตรฐานส่ือการเรียนการสอน

ต่างๆ

หน้าที ่ 106

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรี ที ่3 การพฒันาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดราชบุรี  ยทุธศาสตร์ที ่2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการพัฒนาด้านอาคาร สถานที่ เพื่อปรับปรุงตามแนวทาง พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและ 50,000 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 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 10,000 จ านวนคร้ังต่อปี สามารถป้องกันโรค กองการศึกษา
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. อันดีให้การด าเนินงานพัฒนา มีพัฒนาการที่สมวัย  อัตราการ ที่มีการด าเนินการ ทั่วไปให้แก่เด็ก อบต.คูบัว

ด้านสุขอนามัยต่างๆ เกิดโรคระบาดในเด็ก ลดน้อยลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ เพือ่จดัแสดงผลงานของเด็กใน จดัแสดงผลงานนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กเล็กทุกคนได้ร่วม ผู้ปกครองได้ทราบรูปแบบ กองการศึกษา
วชิาการของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ใหเ้ด็ก ผู้ปกครอง ซุ้มกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมสอดคล้องกับ การเรียนการสอนของ อบต.คูบัว
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว และครูศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กได้ท า แผนงาน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน และมีโอกาสได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน หน้าที ่ 107

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรี ที ่3 การพฒันาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

2. ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา 

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดราชบุรี  ยทุธศาสตร์ที ่2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา



2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพือ่ให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ สนับสนุนกิจกรรมการเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เรียนได้ นักเรียนได้รับความรู้ กองการศึกษา

ของการศึกษานอกระบบและการศึกษา ได้รับการส่งเสริมกระบวนการ การสอนของศูนยก์ารศึกษา รับความรู้เพิม่ขึ้น นอกเหนือจากความรู้ อบต.คูบัว
ตามอัธยาศัย เรียนรู้เพือ่พัฒนาการเรียนรู้ กศน. ต าบลคูบัว ในห้องเรียน

เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติและ ศูนยก์ารเรียนชุมชน  1  ศูนย์
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน

9 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ เด็กเล็ก และผู้ปกครอง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 นักเรียนศูนย์ ได้พัฒนาคุณธรรม กองการศึกษา
ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ คุณค่าของการรักษาไว้ซ่ึง ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก จริยธรรม ซ่ึงเป็น อบต.คูบัว

สถาบัน ชาติ ศาสนา  ในสังกัด อบต.คูบัว ร้อยละ 100 ได้ท า ฐานรากในการปลูกฝัง
พระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซ่ึง กิจกรรมวันส าคัญ ค่านิยมที่ดีในสังคม
ประเพณี ในรูปแบบต่างๆ ต่างๆ เพื่อให้ประเทศชาติ

มีความเจริญสืบไป

10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ จัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 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
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ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดราชบุรี  ยทุธศาสตร์ที ่2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรี ที ่3 การพฒันาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

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

ตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ และ เด็ก ๆ ในต าบลคูบัว ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ดี และมีความสุข อบต.คูบัว
และได้ร่วมกิจกรรมเพื่อ จ านวน  600 คน มีความกล้าแสดงออก
เสริมสร้างทักษะความรู้ และความสามารถ
ความสามารถ คู่ความสุข เพื่มขึ้น

12 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังจิตใจให้เด็กและ ด าเนินการปีละ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็ก และ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติให้กบัเด็กและเยาวชน เยาวชนมีความประพฤติที่ดีงาม เด็กและเยาวชน เยาวชนที่มี มีความประพฤติที่ดี อบต.คูบัว
ภายในต าบลคูบัว มีศีลธรรมในจิตใจ ในต าบลคูบัว สุขภาพที่ดีขึ้น มีศีลธรรมในจิตใจ

จ านวน  200 คน

13 โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้เป็น เด็ก และเยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็ก และ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา
และเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในต าบลคูบัว เยาวชนที่มี มีความประพฤติที่ดี อบต.คูบัว
ภายในต าบลคูบัว จ านวน  200 คน คุณธรรมและ มีคุณธรรม

จริยธรรม และจริยธรรม
เพิ่มขึ้น
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2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรี ที ่3 การพฒันาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดราชบุรี  ยทุธศาสตร์ที ่2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา



2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ นักเรียนในโรงเรียนประถม 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จ านวนนักเรียน เด็กนักเรียน กองการศึกษา

ส าหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล อาหารถูกต้องตามหลักโภชนา สังกัด สพฐ.  ที่มีสุขภาพ มีพัฒนาการทาง อบต.คูบัว
อนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ จ านวน  4  โรงเรียน แข็งแรงเติบโต ร่างกายที่แข็งแรง
โรงเรียนประถม สังกัด สพฐ. ครบถ้วนทุกด้าน นักเรียนจ านวน  500 คน ตามวัยเพิ่มขึ้น สมบูรณ์เจริญเติบโต
ในเขตพืน้ทีต่ าบลคูบัว ตามวัย

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนได้รับ เด็กกอ่นวัยเรียนของศูนยพ์ัฒนา 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 จ านวนนักเรียน เด็กนักเรียน กองการศึกษา

ได้แก ่ ค่าอาหารกลางวัน  ส่ือการเรียนการสอน อาหารถกูต้องตามหลักโภชนาการ เด็กเล็ก ในสังกดั อบต.คูบัว ทีม่สุีขภาพ มพีัฒนาการทาง อบต.คูบัว

ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก การเรียนการสอน พัฒนาการ จ านวน  3  ศูนย์ แขง็แรงเติบโต ร่างกายทีแ่ขง็แรง

สังกดั อบต.คูบัว ครบถว้นทุกด้าน ตามวัยเพิม่ขึน้ สติปัญญาพัฒนาการ 

สมบูรณ์เจริญเติบโต

ตามวัย

16 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้จัด สนับสนุนการจัดกิจกรรม 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนนักเรียน เด็กนักเรียนได้ กองการศึกษา
วิชาการของโรงเรียน แสดงผลงานทางวิชาการและ วันวิชาการของโรงเรียน ที่มีความรู้ เพิ่มพูนความรู้ อบต.คูบัว
ในสังกัด สพฐ. ในเขตต าบลคูบัว ได้รับความรู้ทางวิชาการ ในสังกัด สพฐ. เขตต าบลคูบัว เพิ่มขึ้น มากยิ่งขึ้น

ต่างๆ เพิ่มขึ้น จ านวน  4  แห่ง
แห่งละ  20,000  บาท
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ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดราชบุรี  ยทุธศาสตร์ที ่2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรี ที ่3 การพฒันาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง



2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใน สนับสนุนการจัดกิจกรรม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนนักเรียน เด็กนักเรียนได้ กองการศึกษา

ให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับมัธยม มีความรู้และ ส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ ที่มีความรู้ เพิ่มพูนความรู้ อบต.คูบัว
โรงเรียนแคทรายวิทยา มีทักษะด้านการประกอบ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ด้านการประกอบ และทักษะในการ

อาชีพ จ านวน 100  คน อาชีพเพิ่มขึ้น ประกอบอาชีพได้

18 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนา สนับสนุนการจัดกิจกรรม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนนักเรียน เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา
ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. องค์ความรู้และมีส่วนร่วม พัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน ได้มีการพัฒนา การพัฒนามากยิ่ง อบต.คูบัว
เขตต าบลคูบัว ในการจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ ในสังกัด สพฐ. ต าบลคูบัว เพิ่มขึ้น ขึ้น

จ านวน  4  แห่ง

19 โครงการจัดชุดการแสดงของเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ จัดชุดการแสดงเด็กเล็ก 0 0 0 0 0 จ านวน 3 คร้ัง/ปี การสนับสนุนและ กองการศึกษา
เข้าร่วมแสดงในกิจกรรมของชุมชน ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ร่วมมือกับชุมชน อบต.คูบัว

กับชุมชน เด็กเล็กได้ฝึกทักษะ ตามโอกาส ความเหมาะสม ในกิจกรรมที่เป็น
และความกล้าแสดงออก สาธารณประโยชน์

รวม 19  โครงการ  -  - 4,485,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรี ที ่3 การพฒันาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดราชบุรี  ยทุธศาสตร์ที ่2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขต เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน โรงเรียนระดับประถม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็ก และ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

พื้นที่ต าบลคูบัว 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

2 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ หมู่บ้านในเขตต าบลคูบัว 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนเยาวชน เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา
ต้านภัยยาเสพติด ต าบลคูบัว ประชาชนได้ออกก าลังกาย จ านวน  15  หมู่บ้าน และประชาชน มีสุขภาพที่แข็งแรง อบต.คูบัว

มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกล หันมาสนใจเล่น ห่างไกลยาเสพติด
ยาเสพติด เพิ่มขึ้น

3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม เพือ่ให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย ประชาชนผู้มีความสนใจ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนนักกีฬา ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา
การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เข้าร่วมการแข่งขัน ของต าบลคูบัว ร่างกายที่แข็งแรง อบต.คูบัว

จ านวน  15  หมู่บ้าน เพิ่มขึ้น

4 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา มีอุปกรณ์กีฬาชุดใหม่ และ จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 50,000 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

รวม 4  โครงการ  -  - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  -  -  -

หน้าที่  112

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

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

ศักยภาพในการด าเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ภายในต าบลคูบัว  งานด้านส่งเสริม การดูแลจาก อสม. อบต.คูบัว
ด้านสาธารณสุข โดยใช้กลไกของผู้ปฏิบัติงาน สุขภาพและป้องกันโรค เป็นอย่างดีและ

ด้านสาธารณสุข ขับเคล่ือน มีประสิทธิภาพ
2 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อด าเนินกิจกรรมป้องกันและ ฉีดวัคซันป้องกันโรคให้กับสัตว์เล้ียง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังในการ สัตว์เล้ียงปลอดภัย ส านกังานปลัด

และโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เล้ียง ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและ โรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย สุนัข แมว ด าเนนิการ จากโรคระบาด อบต.คูบวั
โรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เล้ียง และการเฝ้าระวังจากโรคไข้หวัดนก ประชาชนมั่นใจ
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด เป้าหมาย สัตว์ปีก และรู้สึกปลอดภัย
ของโรคมาสู่คน ภายในเขต อบต.คูบัว  15  หมู่บ้าน จากการติดเชื้อโรค

3 โครงการรณรงค์ร่วมมือในการ เพื่อจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง พ่นหมอกควนัและหยอดทรายอะเบท 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังในการ ไม่เกิดการ ส านักงานปลัด
เฝ้าระวัง  ควบคุม ป้องกัน  และ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านเรือนประชาชน  วัด  โรงเรียน ด าเนินการ ระบาดของโรค กองทุน สปสช.
แก้ไขปัญหาการระบาด และสถานที่ราชการ ภายในเขต ประชาชนมั่นใจ อบต.คูบัว
ของโรคไข้เลือดออก อบต.คูบัว  15 หมู่บ้าน และรู้สึกปลอดภัย

4 โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ เพื่อจัดให้มีระบบการแพทย์ การแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต. คูบัว 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 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

หน้าที่  113

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

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

เฉพาะทาง  (ผู้ป่วยเร้ือรัง) 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 50,000 ร้อยละ  60 ของ ประชาชน ส านักงานปลัด

อนามัยประชาชน การดูแลสุขภาพรวมถึงการ การส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ในการดูแล กองทุน สปสช.
ยกระดับสุขภาพอนามัย การสร้างสุขภาวะ การอบรมสาธิต  มีสุขภาพอนามัยที่ ตัวเองและมีสุขภาพ อบต.คูบัว
ของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย สมบูรณ์ แข็งแรง อนามัยที่สมบูรณ์
ต าบลคูบัว ขั้นพื้นฐาน แข็งแรง

7 โครงการจดับริการดูแลระยะยาว เพือ่ให้ผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พิง จดัระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอาย ุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชากร ผู้สูงอายทุีม่ภีาวะพึง่พิง ส านักงานปลัด
ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ ในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล เป้าหมาย  4  กลุ่ม ผู้สูงอายไุด้รับการส่งเสริม ในพืน้ที ่อบต. กองทุน สปสช.
ที่มีภาวะพึง่พิง   (LTC) ได้รับการบริการดูแลระยะยาว กลุ่มที ่๑ เคล่ือนไหวได้บ้าง  มปีัญหาการกนิ สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ จะมคุีณภาพชีวิตทีดี่ อบต.คูบัว

ด้านสาธารณสุขตามแผนการ การขบัถา่ย  แต่ไมม่ภีาวะสับสน ระยะยาว ลดภาระของครอบครัว

ดูแลรายบุคคล (CP) กลุ่มที ่๒ เคล่ือนไหวได้บ้าง มภีาวะสับสน  (Long Term Care) 
และอาจมปีัญหาการกนิ การขบัถา่ย

กลุ่มที่ ๓ เคล่ือนไหวเองไม่ได้  และอาจมีปญัหา  

การกนิ การขบัถา่ย หรือเจบ็ป่วยรุนแรง    

กลุ่มที ่๔ เคล่ือนไหวเองไมไ่ด้  เจบ็ป่วยรุนแรง 

หรืออยูใ่นระยะท้ายของชีวิต  

หน้าที่  114

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการด าเนินงาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ระดับประสิทธิภาพ การด าเนินงาน ส านักงานปลัด

มูลฐานในต าบลคูบัว มูลฐาน ของ อสม. ต าบลคูบัว ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในการด าเนินงาน สาธารณสุขมูลฐาน อบต.คูบัว
ของ อสม.ต าบลคูบัว ด้านสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ
จ านวน  15  หมู่บ้าน มูลฐาน มากยิ่งขึ้น
สอ..เฉลิมพระเกียรติฯ  หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7
รพสต.บ้านคูบัว  หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 18

รวม 8  โครงการ  -  - 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000  -  -  -

หน้าที่  115

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือ เพือ่การสงเคราะห์และการ จดัสวสัดิการสงเคราะห์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและ ส านักงานปลัด

ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวติของ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้มีคุณภาพ อบต.คูบัว
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส จ านวน  15  ครัวเรือน ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ชีวติที่ดีขึ้น
เพือ่ร่วมสร้างชุมชนไม่ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70
ทอดทิ้งกัน

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพือ่ส่งเสริมให้คนพิการ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ คนพิการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้พิการ ผู้พิการมีบทบาท ส านักงานปลัด
ให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในชุมชน ในต าบลคูบัว ได้มี และผู้ดูแลคนพิการได้มีส่วนร่วม และผู้ดูแลที่เข้าร่วม และมีคุณค่าต่อ อบต.คูบัว

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ท ากิจกรรมทางสังคม และส่ิงอ านวย กิจกรรมไม่น้อยกวา่ สังคมมากยิง่ขึ้น
ความสะดวก และบริการต่างๆ ร้อยละ 80 และมีขวญัก าลังใจ
เป้าหมาย จ านวน  100  คน ที่ดีขึ้น

3 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ เพือ่ส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ ผู้สูงอายุ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายมุีบทบาท ส านักงานปลัด
แก่ผู้สูงอาย ุต าบลคูบัว ในต าบลคูบัว ได้มี และผู้ดูแลผู้สูงอาย ุได้มีส่วนร่วม ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ และมีคุณค่าต่อ อบต.คูบัว

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ท ากิจกรรมทางสังคมและส่ิงอ านวย ไม่น้อยกวา่ สังคมมากยิง่ขึ้น
พัฒนาผู้สูงอายุ ความสะดวก และบริการต่างๆ ร้อยละ 80 และมีขวญัก าลังใจ

เป้าหมาย จ านวน  200  คน ที่ดีขึ้น

หน้าที่  116

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการสนับสนุนการพัฒนา เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน ชมรมผู้สูงอาย ุต าบลคูบัว 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 ระดับความเข้มแข็ง การด าเนินงาน สปสช.

ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายใุห้มี จ านวน   2  ชมรม ในการด าเนินงาน ของชมรมผู้สูงอายุ ส านักงานปลัด
ศักยภาพพัฒนาผู้สูงอายุ 1. ชมรมผู้สูงอายคุนลายคราม ของชมรมผู้พิการ มีศักยภาพเพิม่ขึ้น อบต.คูบัว

    รพสต.เฉลิมพระเกียรติ ต าบลคูบัว
    เป้าหมายสมาชิก  120  คน
2. ชมรมผู้สูงอายดุอกล าดวน
    รพสต. ต าบลคูบัว
    เป้าหมายสมาชิก  120  คน

5 โครงการปรับปรุซ่อมแซมที่อยูอ่าศัย ให้มีที่อยูอ่าศัยและเบ่งเบา ซ่อมแซมที่อยูอ่าศัยในต าบลคูบัว 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ผู้ที่ด้อยโอกาส มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคง ส านักงานปลัด
ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ภาระครอบครัว ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้พิการ สามารถแบ่งเบา อบต.คูบัว
ผู้ยากไร้  ภายในต าบลคูบัว ผู้ยากไร้  ฯลฯ ผู้ยากไร้ ฯลฯ ภาระครอบครัว
(หลังละไม่เกิน 30,000 บาท/หลัง) ที่มีฐานะยากจน ให้มีคุณภาพชีวติ

มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ในสังคมที่ดีขึ้น
6 โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และ เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและ เกิดกิจกรรมขับเคล่ือนการท างานอย่างเข้มแข็ง 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ 60 ผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ส านักงานปลัด

พัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ บริการให้ผู้สูงอายตุาม มาตรฐาน สามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนนิงาน ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีครอบครัว อบต.
การด าเนินการด้านผู้สูงอาย ุ ใหม้ีประสิทธภิาพและประสิทธผิล ผู้สูงอายเุข้ามามี มีหน่วยงานราชการ 
เพือ่การพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ การจัดบริบาลชุมชนดูแลผู้สูงอายุ ส่วนร่วมในการ สถานบริการสาธารณสุข และบูรณาการ
และสุขภาพผู้สูงอายุ ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ท ากิจกรรม วดั โรงเรียน ชมรมและชุมชน ร่วมกับหน่วยงาน

1 ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากร เป็นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวติที่เกี่ยวข้อง 
  เพื่อวยัผู้สูงอายุ เป็นต้น
2. ด้านส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ส านักงานพัฒนา
3. ด้านการคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ความมั่นคง
4. ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานด้าน และความมั่นคง
  ผู้สูงอายุและการพัฒนาบคุลากรด้านผู้สูงอายุ ของมนุษย์
5. ด้านการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ จงัหวดัราชบุรี
  ผู้สูงอายุและการพัฒนาบคุลากรด้านผู้สูงอายุ

รวม 6  โครงการ  -  - 442,000 592,000 592,000 592,000 592,000  -  -  - หน้าที่  117

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุร ี จังหวัดราชบุรี
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวติด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัราชบุรี  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2. ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

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

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว สถาบันครอบครัวสู่ความเข้มแข็ง คัดเลือกครอบครัวเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรม ครอบครัวมีความ อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว ของชมุชน และสังคม จ านวน   30  ครอบครัว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมบททบาทหน้าที่ เด็ก และเยาวชน ต าบลคูบัว 30,000 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 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนกลุ่ม การด าเนินงาน ส านักงานปลัด
ศักยภาพในการด าเนินงาน ด าเนินงานของกลุ่มสตรีและ จ านวน   250   คน เป้าหมายที่ ของกลุ่มสตรี และ อบต.คูบัว
กลุ่มสตรีและแม่บ้าน ต าบลคูบัว แม่บ้านต าบลคูบัว ให้มี ได้รับการส่งเสริม แม่บ้าน ต าบลคูบัว

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพ
พัฒนาสตรี

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ เพื่อส่งเสริมจัดต้ังกลุ่ม อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มอาชีพ 50,000 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 หน้าที่  118

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ด าเนินการปีละ  1  คร้ัง 50,000 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

รวม 5  โครงการ  -  - 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000  -  -  -

หน้าที่  119

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคม สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 12,000,000 12,050,000 12,100,000 12,150,000 12,200,000 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ส านักงานปลัด

ผู้สูงอายุ และยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ที่มีสิทธิได้รับ ได้รับการสงเคราะห์ อบต.คูบัว
ผู้สูงอายุ ในต าบลคูบัว เป้าหมายจ านวน  1,574  คน เบี้ยยังชีพได้รับ ด ารงชีพ
โดยจ่ายเบี้ยยังชีพแบบ และจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี การสงเคราะห์ ตามสิทธิ
ขั้นบันได ทั่วถึงและเป็นธรรม

2 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคม สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความ 2,304,000 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 เป้าหมายจ านวน  259  คน ได้รับการสงเคราะห์ ด ารงชีพ
และจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี ทั่วถึงและเป็นธรรม ตามสิทธิ

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคม สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ ส านักงานปลัด
ผู้ป่วยเอดส์ และยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ยื่นค าขอรับเงิน ที่ยื่นค าขอรับเงิน ได้รับการสงเคราะห์ อบต.คูบัว

ผู้ป่วยเอดส์  ในต าบลคูบัว เป้าหมาย  14  คน ได้รับการสงเคราะห์ ด ารงชีพ
โดยจ่ายเงินสงเคราะห์ ทั่วถึงและเป็นธรรม ตามสิทธิ
รายเดือน

หน้าที่  120

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการช่วยเหลือบรรเทาความ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความ ช่วยเหลือเคร่ืองอุปโภคบริโภค 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ังต่อปี ประชาชนได้รับความ ส านักงานปลัด

เดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติ เดือดร้อนประชาชนที่ได้รับ วัสดุก่อสร้าง ที่ให้การช่วยเหลือ ช่วยเหลือเบื้องต้น อบต.คูบัว
และสาธารณภัย ผลกระทบจากภัยพิบัติและ ซ่อมแซมส่ิงสาธารณะประโยชน์ ประชาชนที่ประสบภัย จากเหตุภัยพิบัติ/
(งบกลาง) สาธารณภัย (เตรียมการล่วงหน้าในการ พิบัติและสาธารณภัย สาธารณภัยได้ทัน

ให้ความช่วยเหลือประชาชน) ท่วงที

5 โครงการสมทบกองบุญ เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการ กลุ่มกองบุญสวัสดิการชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน กองทุนมีความ ส านักงานปลัด
สวัสดิการชุมชนต าบลคูบัว ให้กับชุมชน โดยประชาชน ของต าบลคูบัว ที่ได้รับประโยชน์ เข้มแข็งและ อบต.คูบัว

อปท. ร่วมยกระดับความ จ านวน 1 กองทุน จากกองทุน มีประสิทธิภาพ
เข้มแข็งของกองทุนได้พัฒนา ในการด าเนินงาน
การสร้างหลักประกันความ ที่ยั่งยืน
มั่นคงของชุมชน

6 โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน เพื่ออุดหนุนเข้ากองทุนหลัก กองทุนหลักประกันสุขภาพ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนโครงการ ประชาชน ส านักงานปลัด
สุขภาพ  (สปสช.) ต าบลคูบัว ประกันสุขภาพ  ต าบลคูบัว (สปสช.)  จ านวน  1  กองทุน ที่ได้รับอนุมัติจาก ได้รับบริการ อบต.คูบัว

ให้มีงบประมาณในการส่งเสริม อุดหนุน ปีละ  1 คร้ัง กองทุน สปสช. ต่อเนื่องจากกองทุน
การจัดบริการสาธารณสุข สปสช.
การสร้างเสริมสุขภาพ อบต. คูบัว
การป้องกันโรค
การฟื้นฟูสมรรภาพ

หน้าที่  121

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการเงินอดุหนุนส าหรับการด าเนินงาน ขบัเคล่ือนการด าเนินงานด้าน คณะกรรมการหมูบ่้าน  15  หมูบ่้าน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการสนับสนุนภารกิจ ประชาชนมีสุขภาพ ส านักงานปลัด

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข สาธารณสุข ภารกจิที่ต้องด าเนินการ (กม.หมูบ่้าน + อสม.) ด้านสาธารณสุข ดีถ้วนหน้า อบต.
เสริมสร้างสุขภาพ สร้างคุณภาพชีวติ ต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี ที่เข้มแข็งร่วมมือกัน
ด้านสุขภาวะทีดี่ เพือ่สุขภาพของ จงัหวดัราชบุรี ทุกภาคส่วน
ประชาชนทีส่มบูรณ์ทัง้กาย จติ

และสังคม

รวม 7  โครงการ  -  - 15,544,000 15,594,000 15,644,000 15,694,000 15,744,000  -  -  -

หน้าที่  122

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังกระจกโค้งเตือน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ติดต้ังบริเวณตามทางแยก มุมอับ 20,000 20,000 50,000 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 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 โครงการติดต้ังป้ายเตือนตามเขต เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ ป้ายเตือนเขตโรงเรียน 100,000 100,000 อัตราการลดลง นักเรียน ผู้ปกครอง ส านักงานปลัด
เขตชุมชน ตามจุดเส่ียง อาจจะเกิดขึ้นในบริเวณจุดเส่ียง ป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็ว ของการเกิดอุบัติเหตุ ครู-อาจารย์ อบต.คูบัว
ภายในต าบลคูบัว ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย ป้ายเตือนทางการใช้รถจักรยาน  การปรับปรุงจุดเส่ียง ประชาชนที่สัญจร

ทางแยกเขตชุมชน ร่วมกับรถยนต์   แบบมีไฟกระพริบ อันตรายบนถนน มีความปลอดภัย
สะพาน  ทางโค้ง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ มากขึ้น
ชะลอความเร็วบนถนน ติดต้ังบริเวณ โรงเรียนและชุมชน

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับ อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ังต่อปี การปฏิบัติหน้าที่ ส านักงานปลัด
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  อบต.คูบัว สมาชิก อปพร. อบต.คูบัว (อปพร.)  จ านวน   50  คน ที่มีการจัดฝึกอบรม ของ อปพร. อบต.คูบัว
หลักสูตรจัดต้ังใหม่  ทบทวน และ ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน และรับเพิ่ม อปพร. มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ และบรรเทาสาธารณภัย มากยิ่งขึ้น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่  123

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน เทศกาลปีใหม่ และวันสงกรานต์ 50,000 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 การป้องกันและลด อย่างปลอดภัย

อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล

6 โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ประชาชนในเขตต าบลคูบัว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังต่อปี ผู้ผ่านการอบรม ส านักงานปลัด
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน ความสามารถด้านการ เป้าหมายอบรมประมาณ  50  คน ที่มีการจัดฝึกอบรม เป้นผู้ที่มีความรู้ อบต.คูบัว

ป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ จัดอบรมปีละ  1  คร้ัง ความสามารถ
และมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษา

และเตรียมพร้อมใน
การป้องกันภัยต่างๆ

7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อน ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ด าเนินการปีละ  1  คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคนที่ได้รับ ผู้ติดยา ผู้เสพ ส านักงานปลัด
ยาเสพติด เช่น อบรมส่งเสริมการบ าบัด ต าบลคูบัวเข้ารับการบ าบัด กลุ่มเป้าหมาย 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 โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของยาเสพติด ปัญหายาเสพติด ส านักงานปลัด
ยาเสพติด ยาเสพติด อย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง ลงน้อยลง ลงลงและหมดไป อบต.คูบัว

หน้าที่  124

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการติดต้ังสัญญาณเตือน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สัญญาณเตือนไฟกระพริบ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 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 เพื่อเตรียมพร้อมการป้องกัน ติดต้ังชุดท่อหัวฉีดดับเพลิงใน 80,000 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

เบื้องต้นได้ทันที
ซ่ึงบ้านหนาแน่นติดกัน

11 โครงการติดต้ังชุดท่อรับน้ าดับเพลิง เพือ่เตรียมพร้อมการป้องกัน ติดต้ังชุดท่อหัวรับน้ าดับเพลิงใน 40,000 40,000 จ านวนชุดท่อรับน้ า เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ส านักงานปลัด
ประจ าหมู่บ้าน   จ านวน  5  ชุด เหตุเพลิงไหม้ในชุมชน บริเวณชุมชน   หมู่ที่ 10  ฉีดดับเพลิง ชุมชนสามารถ อบต.คูบัว
ในบริเวณหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10 บ้านท่าช้าง ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในคุ้มบ้าน จ านวน  5  จดุ ติดต้ังประจ า ช่วยกันดับไฟ

ซ่ึงบ้านหนาแน่นติดกัน หมู่บ้าน เบือ้งต้นได้ทันที

รวม 11  โครงการ  -  - 710,000 610,000 640,000 860,000 680,000  -  -  -

หน้าที่  125

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส ารวจความพึงพอใจ เพื่อให้องค์กร/สถาบันศึกษา ด าเนินการประเมิน 20,000 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 โครงการส ารวจและปรับปรุงข้อมูล เพือ่ใหอ้งค์กร/หน่วยงานภายนอก งานข้อมูลกายภาพพืน้ฐานเชิงพืน้ที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีระบบฐานข้อมูล สนับสนุนข้อมูลแก่ กองช่าง
ทางกายภาพ แผนที่การวางผังเมือง ด าเนินการขอ้มลูทางกายภาพ ระบบสารสนเทศภมูศาสตร์  (GIS) เพื่อการวางผังเมือง ส่วนราชการต่างๆ อบต.คูบัว
อปท. เชิงพืน้ทีใ่นระบบสารสนเทศ แผนที่แสดงขอบเขตวางผังเมือง ที่มีความถูกต้อง อปท. หน่วยงานเอกชน

ภมูทิัฒน์ (GIS) ทีม่คีวามถกูต้อง ประจ าท้องถิ่น และทันสมัย และประชาชน
และทันสมยั ส าหรับบริหารจดัการ รายหมู่บ้าน เป็นกรอบชี้น า
หรือการวางแผนงานด้านต่างๆ การพัฒนา

3 โครงการศึกษาประสิทธิผลของ เพือ่ให้องค์กร/สถาบันศึกษา ด าเนินการศึกษาวิจัยด้วยวิธี 20,000 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.

หน้าที่  126

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อการจัดการ/สนับสนุน การเลือกต้ังทั่วไป 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด

ประชาธิปไตยในการเลือกต้ัง การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความ หรือการเลือกต้ังของท้องถิ่น ที่มีการด าเนินการ เกี่ยวกับการเลือกต้ัง อบต.คูบัว
เรียบร้อย กระบวนการรณรงค์เสริมสร้าง จัดการ/สนับสนุน ส่งผลให้การเลือกต้ัง

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกต้ัง การเลือกต้ัง ทุกระดับเป็นไปด้วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเมือง ความเรียบร้อย
การเป็นพลเมืองประชาธิปไตย

5 โครงการเลือกต้ัง หรือ เพื่อสรรหาผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการเลือกต้ัง 700,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของการ ได้ผู้บริหารท้องถิ่น ส านักงานปลัด
เลือกต้ังซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อสรรหาผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการเลือกต้ัง และสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.คูบัว
และสมาชิกสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ในแต่ละปี ตาม พรบ.การเลือกต้ัง

ท าหน้าที่แทน
ประชาชนที่มีความรู้
ความสามารถพัฒนา

ในด้านต่างๆ
6 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดท าแผนที่ภาษี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อัตราค่าภาษี การจัดเก็บภาษี กองคลัง

ในการจัดเก็บภาษี จ านวน 1 คร้ัง ต่อปี ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพ อบต.คูบัว
มากยิ่งขึ้น

7 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เพือ่ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชน ด าเนินการจ านวน  1 คร้ังต่อปี 50,000 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  127

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

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

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

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรม    เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ สนับสนุนการจัดกิจกรรม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 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  128

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ด าเนินการจัดกิจกรรม อบรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนกจิกรรม บคุลากรมคีวามรู้ ส านกังานปลัด

พนักงานส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้าง ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างที่มีหน้าที่ ถ่ายทอดวิชาการและประสบการณ์ ที่ได้จัดอบรม ความเข้าใจ ส่งผล และ 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
เป็นต้น     ฯลฯ

หน้าที่  129

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพือ่ให้ประชาชนเข้าใจ ด าเนินการอยา่งน้อย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนกิจกรรม แก้ไขปัญหา ส านักงานปลัด

เกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาท้องถิ่น รู้ถึงสิทธกิารคุ้มครอง ปีละ   1  เร่ือง ที่ได้จดัอบรม 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 ได้เป็นอยา่งดี
ประชาชนและพัฒนารูปแบบ “มองกฎหมายแบบชาวบ้าน" 
ความสัมพันธข์องการเมือง กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
การปกครอบประชาชน กฎหมายอาญา กฎหมายคุ้มครอง
มีส่วนร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริโภค หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เร่ือง  กลไกการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเพือ่สร้างราชการใสสะอาด
และวธิเีขียนค าร้อง

หน้าที่  130

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ คณะผู้บริหาร อบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 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 เป้าหมายไม่น้อยกว่า  50  คน ซ่ึงช่วยให้การท างาน
มีความรับผิดชอบ ได้รับการฝึกอบรมสัมมนาและ มีความคล่องตัวและ

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

หน้าที่  131

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการบริหารงานส านักงาน เพื่อบริหารจัดการส านักงาน จัดหาวัสดุในการเสริมสร้างศักยภาพ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 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
14 โครงการบ ารุงรักษา/ปรับปรุง เพื่อบ ารุงรักษาหรือปรับปรุง ด าเนินการบ ารุงรักษา และ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 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 หน้าที่  132

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการพัฒนาด้านอาคาร สถานที่ เพื่อให้อาคารสถานที่มีความ มีการพัฒนาอาคารสถานที่ 300,000 300,000 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

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

ภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อมก าแพงร้ัว รักษาความสวยงาม ที่มีการด าเนินโครงการ ที่ดีและเหมาะสม อบต.คูบัว

เพื่อความเหมาะสม ให้เป็น ดูแลรักษาความคงทน

ระเบียบสวยงาม

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

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

เป็นระเบียบสวยงาม ดูแลรักษาความคงทน สวยงาม

หน้าที่  133

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการขยาย/ต่อเติม/ซ่อมแซม/ เพื่ออ านวยความสะดวก ด าเนินการขยายต่อเติม/ 100,000 100,000 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

19 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง เพื่อให้มีห้องประชุมที่เหมาะแก่ ด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุง 300,000 300,000 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

ได้เป็นอยา่งดี

20 โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้มีสถานที่เก็บเคร่ืองมือ ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ 200,000 200,000 มีห้องและระบบ วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ กองช่าง

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

เฉพาะงานช่าง ไม่เกิดการสูญหาย

ที่เป็นระเบียบ หน้าที่  134

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการต่อเติมอาคารห้องเกบ็เอกสาร เพือ่ขยายพืน้ที่ห้องกองคลัง กอ่สร้างต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 90,000 90,000 มกีารปรับปรุง หอ้งท างานได้รับการต่อเติม กองคลัง

กองคลัง อบต.คูบัว ให้มีขนาดกวา้งขึ้นเพียงพอ ห้องกองคลัง  ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร ห้องสภาพใชง้านได้ ใหม้สีภาพเอือ้ต่อการใช้สอย อบต.คูบัว
ต่อการจดัเก็บเอกสาร ยาว 3.60 เมตร สูงเฉล่ีย 3.35 เมตร ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน

บริเวณด้านข้างห้องกองคลัง (ทิศใต้)

22 โครงการต่อเติมอาคารห้องเกบ็เอกสาร เพือ่ขยายพืน้ที่ห้องกองช่าง กอ่สร้างต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 150,000 150,000 มกีารปรับปรุง หอ้งท างานได้รับการต่อเติม กองช่าง

กองชา่ง อบต.คูบัว ให้มีขนาดกวา้งขึ้นเพียงพอ ห้องกองช่าง  ขนาดกวา้ง 2.20 เมตร ห้องสภาพใชง้านได้ ใหม้สีภาพเอือ้ต่อการใช้สอย อบต.คูบัว
ต่อการจดัเก็บเอกสาร ยาว 7.00 เมตร สูงเฉล่ีย 3.35 เมตร ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน

บริเวณด้านขา้งหอ้งกองช่าง (ทิศตะวันออก)

23 โครงการสนับสนุนศูนย์ประสาน เพื่อสนับสนุนศูนย์ประสาน ด าเนินการสนับสนุน 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 จ านวนคร้ัง เพิ่มประสิทธิภาพ ส านักงานปลัด

งานการด าเนินงานตามอ านาจ งานการด าเนินงานตาม งบประมาณ ให้ อปท. ที่ให้การสนับสนุนฯ การท างานของ อบต.คูบัว

หน้าที่ของ อปท. อ านาจหน้าที่ของ อปท. ที่เป็นเจ้าภาพศูนย์ประสานงาน ศูนย์ประสานงาน

อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอเมืองราชบุรี จ านวน  1  คร้ังต่อปี การด าเนินงาน

ตามอ านาจหน้าที่

หน้าที่  135

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการศูนยช์่วยเหลือประชาชน เพือ่ให้ความช่วยเหลือประชาชน การให้ความช่วยเหลือประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชน การปฏิบัติงานของศูนยฯ์ ส านักงานปลัด

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับความเดือดร้อน  ด้านสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ได้รับการช่วยเหลือ เป็นไปตามระเบียบ อบต.คูบัว
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง การให้ความช่วยเหลือประชาชน กฎหมายและวธิปีฏิบัติ

ได้ในการด ารงชีพ โดยอาจให้เป็น ด้านการส่งเสริมและ เพือ่ให้ประชาชนได้รับ

ส่ิงของหรือจา่ยเป็นเงิน พัฒนาคุณภาพชีวติ การช่วยเหลือตามขั้นตอน

หรือการจดับริการสาธารณะ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และประชาชนเกิดความ

เพือ่ให้การช่วยเหลือประชาชน จดัให้มีศูนยป์ฏิบัติการร่วม พึงพอใจต่อ

ในระดับเขตพืน้ที่หรือท้องถิ่น ในการช่วยเหลือ ศูนยช์่วยเหลือประชาชน

ตามอ านาจหน้าที่ของ ในการช่วยเหลือประชาชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสานงาน

กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่  136

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการ 5 ส. ภายในองค์กร เพื่อจัดระเบียบในองค์กร ภายในองค์กร อบต.คูบัว 0 0 0 0 0 จ านวนคร้ังในการ ความเป็นระเบียบ ส านัก/กอง

ปฏิบัติงานได้คล่องตัว จัดกิจกรรม เรียบร้อย อบต.คูบัว

26 โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ เพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อม แบ่งเวลาท ากิจกรรม 0 0 0 0 0 จ านวนคร้ังในการ บุคลากร ของ อบต. ส านัก/กอง

ในชุมชนและสร้างสัมพันธ์ ร่วมแรงร่วมใจ เก็บกวาด  ตกแต่ง จัดกิจกรรม เป็นผู้มีพฤติกรรม อบต.คูบัว

ทางสังคม ร่วมท าความดี ดูแลภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อม ในชุมชน จิตสาธารณะ เสียสละ

เกิดความสามัคคีที่ดีต่อกัน ตัวอย่างที่ดีในสังคม

รวม 26  โครงการ  -  - 3,132,000 2,462,000 2,962,000 3,252,000 2,322,000  -  -  -

หน้าที่  137

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 50,000 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

รวม 1  โครงการ  -  - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -

หน้าที่  138

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาสินค้าทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ อบรมเกษตรกรปลูกข้าว 50,000 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 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)
4 โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ เพื่อให้ประชาชนทราบถึง ฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจ 30,000 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 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 หน้าที่  139

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูป  -เพือ่ถา่ยทอดความรู้เกีย่วกบัการ แม่บ้าน และเกษตรต าบลคูบัว 30,000 30,000 30,000 จ านวนแมบ่้านและ  -แม่บา้นและเกษตรกร ส านักงานปลัด

เพิม่มูลค่าสินค้าเกษตร แปรรูปสินค้าเกษตรและการเพิม่ จ านวน  20  คน เกษตร ทัง้หมด สามารถน าความรู้เกีย่วกับ อบต.คูบัว

มูลค่าสินค้า 20 คน สามารถ การแปรรูปมาปรับใช้ใน

 -เพือ่ถา่ยทอดความรู้เกีย่วกบัการ ออกแบบบรรจภุณัฑ์ กระบวนการผลิตสินค้า

พัฒนาบรรจภุัณฑ์ ได้เหมาะสมกบัสินค้า ของตนเอง

สร้างอตัลักษณ์ใหก้บั  -ผลิตภัณฑ์และสินค้าแปรรูป

ผลิตภณัฑ์เป็นอยา่งดี ด้านการเกษตร มีการพัฒนา

บรรจภุัณฑ์และมีความโดดเด่น

มีอัตลักษณ์เกิดมูลค่าเพิ่ม

 -เพิ่มช่องทางการตลาดใน

การจ าหนา่ยสินค้าและ

ผลิตภณัฑ์ของแม่บา้นและ

เกษตรกร

7 โครงการส่งเสริมอาชีพหลังการท านา เพือ่ถา่ยทอดความรู้และฝึกปฏบิัติ เกษตรกรและผู้ต้องการมรีายได้เสริม 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้ทีผ่่าน ผู้ที่ผ่านมาการอบรมสามารถ ส านักงานปลัด

(การจกัสานเส้นพลาสติก) จกัสานเส้นพลาสติกเป็นตระกร้า หมูท่ี ่1 - หมูท่ี ่15  ต าบลคูบัว การอบรม น าความรู้การจักสานเส้น อบต.คูบัว

หรือภาชนะใส่ของ จ านวน  30  คน ทัง้หมด 30 คน พลาสติกไปใชป้ระกอบอาชพี

สามารถจกัสาน เสริม สามารถสร้างรายได้

เส้นพลาสติก ให้กบัตนเอง

เป็นตระกร้าหรือ

ภาชนะใส่ของได้

หน้าที่  140

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วคุณภาพ  -เพือ่ถา่ทอดความรู้เกีย่วกบัคุณสมบัติ เกษตรผู้ท านา ในหมูท่ี ่1 - ม. 15 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนแปลงเรียนรู้  -เกษตรกรทีเ่ขา้โครงการ ส านักงานปลัด

เพือ่การบริโภค และคุณลักษระของขา้วพันธุ์การค้าที่ ต าบลคูบัว  จ านวน  30  คน การผลิตขา้วคุณภาพ จ านวน 30 คน อบต.คูบัว

เหมาะสมและสามารถปลูกได้ในพืน้ที่ อบรมปีละ 1 คร้ัง เพือ่การบริโภค สามารถน าความรู้ทีไ่ด้มา

ต าบลคูบัว จ านวน 1 แปลง ปรับใช้ในการบริหารจดัการ

 -เพือ่ถา่ยทอดความรู้การผลิตขา้ว แปลงนาของตนเอง

คุณภาพเพือ่การบริโภคตามมาตรฐาน ได้อยา่งเหมาะสม

GAP  -เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้

 -เพือ่ถา่ยทอดความรู้การบริหารและ ร่วมกนัของเกษตรกรผู้ท านา

จดัการแปลงนาใหเ้หมาะสมกบัพืน้ที่ สร้างคสวามสามคัคีในกลุ่ม

 -เพือ่สนับสนุนปัจจยัในการผลิตและ  -เกดิการรวมกลุ่มเกษตรกร

จดัท าแปลงเรียนรู้ การผลิตขา้ว ผู้ปลูกขา้วเพือ่ขอใบรับรอง

คุณภาพ การผลิตตามาตรฐานของ 

GAP

 -เกิดแปลงเรียนรู้การผลิตข้าว

เพือ่การบริโภค

 -เกดิเกษตรต้นแบบพัฒนา

สู่การเป็น Smart Famer

รวม 8   โครงการ  -  - 125,000 195,000 200,000 240,000 200,000  -  -  -

หน้าที่  141

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ผ่านการ ผู้ผ่านการอบรมสามารถ ส านักงานปลัด

และสร้างสรรค์สินค้าเชิงนวัตกรรม แนวทางการพัฒาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภณัฑ์ในท้องถิน่ อบรมสามารถน าความรู้ น าความรู้ เทคนิค อบต.คูบัว

สินค้า และการท าการตลาด เพื่อให้เกิดนวัตกรรมไปประยุกต์ ไปประยุกต์ใช้ในการ วิธีการที่ได้รับจากการ
ใช้ในการด าเนินูรกิจ ด าเนินธุรกิจ/กิจการ เรียนรู้ไปปรับใช้ใน
ภายใต้หลักการ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ได้จริง การส่งเสริมพัฒนา
ที่มีจุดเด่น มีรูปแบบเอกลักษณ์และ เศรษฐกิจชุมชน
อัตลักษณ์ในทางภูมิปัญญาเชิง รองรับสู่ประชาคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจอาเซียน

รวม 1  โครงการ  -  - 0 0 50,000 50,000 50,000  -  -  -

หน้าที่  142

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.4 แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนการจดัรถราง เพือ่จดัการท่องเทีย่ว การใช้รถราง ค่าบริหารจดัการโครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนนักท่องเที่ยว ยกระดับและเพิม่ศักยภาพ กองการศึกษา

ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบลคูบัว น าเทีย่ว  กจิกรรมเส้นทางท่องเทีย่ว ได้แก ่ ค่าน ามนัเชื้อเพลิง  ค่าบ ารุงรักษา ใช้บริการรถราง ด้านการท่องเที่ยวและ อบต.คูบัว

การด าเนินโครงการเป็นรูปธรรม ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่รถรางน าเที่ยว ในระดับที่เหมาะสม เศรษฐกิจของต าบลคูบัว
ค่าจดัท าป้ายบอกจดุรถรางในแหล่ง มีต่อเนื่อง
ท่องเที่ยวต าบลคูบัว  ฯลฯ

2 โครงการส่งเสริมพิพิธภณัฑ์ท้องถิน่ 1 เพื่อส่งเสริมใหส้ถานที่พิพิธภณัฑ์ทอ้งถิน่ กจิกรรมจัดหา/ปรับปรุงส่ือประชาสัมพันธ์ 100,000 100,000 100,000 จ านวนสถานที่ เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ กองการศึกษา

เมอืงโบราณคูบัว เปน็แหล่งเรียนรู้และแหล่งทอ่งเที่ยวด้าน /นิทรรศการ /เคร่ืองมลัติมเีดีย ฯลฯ ทีด่ าเนินการ ตระหนกัถึงคุณค่าความส าคัญ อบต.คูบัว

ศิลปวัฒนธรรมแกป่ระชาชนทัว่ไป สนับสนุนหรือจัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก แกไ้ขปัญหาได้ ของวฒันธรรมผ่านบริบทของการ

2.เกดิเครือขา่ยพนัธกจิในการสร้างเครือขา่ย ภายในพิพิธภัณฑ์ แกเ่จ้าหน้าที่ และผู้เยี่ยมชม ท่องเทีย่วพิพิธภณัฑ์และการ

ด้านศิลปวฒันธรรมและการทอ่งเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มความร่วมมือ บูรณาการด้านงานบริการวชิาการ

ในชุมชน ทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งด้านการท่องเทีย่ว  และการประชาสัมพันธ์

3. ส่งเสริมสนบัสนนุภาคการทอ่งเที่ยว หรือจดัใหม้กีจิกรรมบริการด้าน อืน่ๆ เกดิภาพลักษณ์ทีดี่ในสายตา

เป็นกลไกส าคัญการสร้างรายได้ ใหเ้กดิกระแสนิยมการเรียนรู้ ของนักท่องเทีย่ว

4. เพื่อใหเ้กิดกระแสนยิมการเรียนรู้ มกีารปรับเปล่ียนพัฒนา

มกีารปรับเปล่ียนพัฒนา

ตอบสนองความต้องการของประชาชน

หน้าที ่ 143

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการสนับสนุนอ าเภอเมือง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยว 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนคร้ังที่ เศรษฐกิจ กองการศึกษา

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

ราชบุรี ดีขึ้น

4 โครงการอุดหนุนกาดวถิีชุมชนคูบัว เพือ่ยกระดับคุณภาพ อบรมระหวา่งผู้ผลิตสินค้า 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนซุ้ม ส่งเสริมและเพิม่ขีด กองการศึกษา
ส่งเสริมการตลาดสินค้า/OTOP/ รูปแบบ และมูลค่าเพิม่ของ พัฒนาความสามารถในการด าเนิน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ความสามารถ อบต.คูบัว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/เครือข่ายการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์และช่วยให้ผลิตภัณฑ์ การธรุกิจชุมชนด้านต่างๆ ทั้งด้าน และท้องถิ่นมี ขยายตลาดของสินค้า

เชื่อมโยงทางประวติิศาสตร์ ของต าบลเป็นที่รู้จกัและส่งเสริม การตลาด การบริหารจดัการ ศักยภาพในการ ช่วยให้ประชาชน

วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จกั เชื่อมโยงการตลาด การท่องเที่ยว บริหารจดัการ มีงานท า

แพร่หลาย เชิงวฒันธรรม สร้างเครือข่าย และ ไม่น้อยกวา่ 78 ซุ้ม มีรายได้เพิม่ขึ้น

ขยายโอกาสทางการค้า ผลิตภัณฑ์

ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว

การจ าหน่ายผลผลิตในรูปของการ

จดัแสดงและจ าหน่ายสินค้า 

รวม 4  โครงการ  -  - 15,000 415,000 515,000 515,000 515,000  -  -  -

หนา้ที่  144

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ปรับปรุงภมูทิัศน์สวนสาธารณะ หมูท่ี ่15 200,000 200,000 200,000 ขนาดพืน้ที่ ภมูิทศันโ์ดยรอบมีความสวยงาม กองช่าง

สวนสาธารณะ  หมู่ที่ 15 ต าบลคูบัว สวนสาธารณะให้สวยงาม โดยท าการปตัูวหนอนคอนกรีต เทลานทางเดิน ที่ปรับปรุง/ สะอาด ประชาชนสามารถใช้ อบต.คูบัว

เป็นแบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่ ฯลฯ   ตามรายละเอียดรูปแบบและ ประชาชนมาใช้ ประโยชนเ์ปน็ที่ออกก าลังกาย

น่าอยู่ สีเขียว รายการที่ อบต. ก าหนด ประโยชน์จากสถานที่ และพักผ่อนหยอ่นใจได้

2 โครงการจัดซ้ือถังขยะพลาสติก เพื่อให้ประชาชนได้มีภาชนะ ถังขยะพสาสติกทรงกลม ไม่มีฝาปิด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนถังขยะ สามารถรองรับขยะ ส านักงานปลัด
สาธารณะในบริเวณชุมชนหมู่บ้าน ไว้ส าหรับรองรับขยะมูลฝอย ขนาดความจุ  200 ลิตร มีเพิ่มขึ้น เนื่องจากการทิ้งขยะ อบต.คูบัว
และสวนสาธารณะ จ านวน 50 ใบ ไม่เป็นที่เป็นทาง

3 โครงการ อปท. และโรงเรียนในเขต เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 30,000 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

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

ต าบลไม่มีพื้นที่ที่สามารถเป็น ที่มีการก าจัดขยะอย่างถูกต้อง ก าจัดขยะมูลฝอย เวลาสัญญา
ที่ก าจัดขยะมูลฝอยได้ ตามหลักสุขาภิบาล ได้ตามแผนงาน

5 โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการจัดการ เพื่อให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบ รณรงค์แนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เกิดหมู่บ้านต้นแบบ ด าเนินการให้ส าเร็จ ส านักงานปลัด
ขยะมูลฝอยลดปริมาณขยะล้นถังชยะ ในต าบล การจัดการขยะมูลฝอยในระดับชุมชน การจัดการขยะ เป็นตัวอย่างจึงขยายไป อบต.คูบัว

แนวทางการลด คัดแยก และการใช้ ปีละ 1 หมู่บ้าน หมู่บ้านอื่นต่อ
ประโยชน์จากขยะมูลฝอย หน้าที่  145

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง และที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ปลูกจิตส านึก จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของขยะลดลง ปัญหาขยะในชุมชน ส านักงานปลัด

ก าจัดขยะมูลฝอย รักษาความสะอาด ใหทุ้กคนช่วยกนัรักษาความสะอาด การก าจัดขยะมูลฝอย ความเป็น ลดข้อร้องเรียนในชุมชน ลดลง อบต.คูบัว
ของบ้านเมือง  ในที่สาธารณะชุมชน รู้จกัวกีารคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ระเบียบเรียบร้อยภายในในต าบล

การคัดแยกขยะเร่ิมต้นได้ที่ตัวคุณ

7 โครงการส่งเสริมการบริหารจดัการขยะมลูฝอย เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการบริหาร เกิดกระบวนการ กิจกรรม วธิกีาร 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะมูลฝอย ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ส านักงานปลัด
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลคูบัว จดัการและบูรณาการความร่วมมือ ในการจดัการขยะที่ต้นทางของแต่ละ รายเดือนที่ อบต.คูบัว พืน้ที่ชุมชนใความสะอาด อบต.คูบัว

ในการจดัการขยะมูลฝอย กลุ่มเป้าหมาย เก็บขนไปก าจดั การบริหารจดัการขยะมลูฝอย

แต่ละประเภทได้อยา่งเหมาะสม โดยเฉล่ียลดลงต่อเนื่อง มีประสิทธภิาพมากขึ้น

8 โครงการจดัท ากรงเหล็กคัดแยกขยะ เพือ่รณรงค์และขยายผลสู่การสร้าง จดัท าตะแกรงคัดแยกขยะ 4 ช่องทิง้ 100,000 100,000 100,000 100,000 มสีถานทีน่ าร่อง เกดิกจิกรรมสร้างวินัย ส านักงานปลัด
กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน ขนาด  160X40X120 เซนติเมตร บริการกรง เสริมสร้างการมส่ีวนร่วม อบต.คูบัว
ในการคัดแยกขยะ ดูแลรักษา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ คัดแยกขยะ ของประชาชนในการคัดแยก

ส่ิงแวดล้อมถิ่นเกิด และบูรณาการ วางไวต้รงจุดศูนย์กลางรวบรวมภายในหมูบ่า้น ใช้คัดแยก ขยะกอ่นทิง้

ความร่วมมอืในการจดัการขยะมลูฝอย อยา่งน้อยหมูบ่้านละ 1 ตะแกรง ขยะ สามารถลดปริมาณขยะ

สอดคล้องตามหลักการของ 3 ช. โดยความร่วมมอืของสมาชิกในหมูบ่้าน ในหมูบ่้าน ทีเ่กดิขึน้ได้

(ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม)่ ช่วยกนัจดัการขยะทีเ่กดิขึน้ ซ่ึงใช้ระบบผู้ทิง้

ให้ทุกส่วนมาร่วมกันส่งเสริมและ เป็นผู้คัดแยกประเภทขยะใหถ้กูต้อง

สนับสนุน จดัการขยะเพือ่เป็นตัวอยา่ง และด าเนินกจิกรรมการขายขยะ

การปฏิบัติ และการขยายผลต่อไป ในรูปแบบของสวัสดิการชุมชนเพือ่น ามาซ่ึง

ยงัครอบครัว และหมู่บ้าน กจิกรรมต่างๆ ที่เปน็ประโยชน์ในชุมชน/หมู่บา้น

รวม 8  โครงการ  -  - 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000  -  -  - หน้าที่  146

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง และที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในเขต 30,000 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 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

3 โครงการขุดลอกคลองซอย เพื่อก าจัดส่ิงกีดขวางทางน้ า คลองซอย (คลองไส้ไก่) 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 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

4 โครงการก าจัดผักตบชวา เพื่อก าจัดวัชพืชในคลองและ ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 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

หน้าที่  147

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง และที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการก าจดัวชัพิชตามถนน เพือ่ก าจดัวชัพืชตามถนน จดัหาวสัดุการเกษตร ได้แก่ สารเคมี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนทางถนน ไม่มีหญ้าปกคลุม ส านักงานปลัด

สองข้างทาง ในต าบลคูบัว สองข้างทาง เพือ่ภูมิทัศน์ ป้องกันและก าจดัศัตรูพืช พันธุ์พืช ที่คลองสาธารณะ ไม่มีการแพร่หญ้ารก  อบต.คูบัว
ตลอดแนวถนนและคันคลอง ปุย๋ อุปกรณ์ในการเกษตร ดูแลต่อเนื่องทุกปี ต าบลคูบัว สะอาด

6 โครงการขดุลอกคลองระบายน้ า เพือ่ขดุลอกคลองเปิดทางน้ า ขุดลอกบริเวณไหล่ทางหลวงหมายเลข 3339 32,000 32,000 จ านวนสถานที่ เป็นการแกไ้ขปัญหาความ ส านักงานปลัด

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมพืน้ที ่ ใหก้ารระบายน้ าได้สะดวก เร่ิมต้นจากบริเวณ ล ารางสาธารณะ หมู่ที่ 4-5 ทีด่ าเนินการ เดือดร้อนใหก้บัประชาชน อบต.คูบัว

หมูท่ี ่5  บ้านตะโก ป้องกนัน้ าท่วม ปา้ยประชาสัมพันธ์ อบต.คูบวั ทางทิศใต้ แกไ้ขปัญหาได้ ในเขตพืน้ที ่หมูท่ี ่5 
ขดุลอกขึน้ไปทาทางทิศเหนืองบริเวณโค้งร้านเจ๊ออน

ถึงทางสะพาน หมู่ที่ 4 (ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์)

ช่วงที่ 1 ปากรางเดิมกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร

ท้องรางกวา้งเฉล่ีย 1.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

ยาว 194 เมตร ท าการขุดลอกใหม้ีขนาดปากราง

กวา้งเฉล่ีย 3.50 เมตร ท้องรางกวา้งเฉล่ีย 2.00 เมตร

ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร   ยาว 194 เมตร

ช่วงที่ 2 ปากรางเดิมกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร

ท้องรางกวา้งเฉล่ีย 2.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

ยาว  192 เมตร ท าการขดุลอกให้มีขนาดปากราง

กวา้งเฉล่ีย  5.00  เมตร  ท้องรางกวา้งเฉล่ีย  3.00 เมตร

ลึกเฉล่ีย   2.00  เมตร    ยาว  192  เมตร

รวมยาว  386  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุด

รวมกนัไม่น้อยกว่า  894   ลบ.ม. 

จดุเร่ิมต้นที่พิกดั           

N 13.492656   E 99.836848

จดุส้ินสุดพิกดั 

N 13.495055  E 99.835322

หน้าที่  148

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง และที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า เพือ่ขุดลอกคลองเปิดทางน้ า ขุดลอกบริเวณไหล่ทางหลวงหมายเลข 3339 50,000 จ านวนสถานที่ เป็นการแกไ้ขปัญหาความ ส านักงานปลัด

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมพืน้ที่ ให้การระบายน้ าได้สะดวก บริเวณต้ังแต่บริเวณเลยร้านนายทว ีจันทร์เพ็ญ ทีด่ าเนินการ เดือดร้อนใหก้บัประชาชน อบต.คูบัว

หมู่ที่ 5  บ้านตะโก ป้องกันน้ าท่วม ขึน้ไปทางทศิเหนอื ไปจนถึงปากทอ่ระบายน้ า แกไ้ขปัญหาได้ ในเขตพืน้ที ่หมูท่ี ่5 

ที่ตัดข้ามฝ่ังถนนบ้านตะโก หมู่ที่ 5

8 โครงการขดุลอกล ารางสาธารณะขา้งทางหลวง เพือ่ขดุลอกคลองเปิดทางน้ า ขุดลอกบริเวณไหล่ทางหลวงหมายเลข 3339 150,000 จ านวนสถานที่ เป็นการแกไ้ขปัญหาความ ส านักงานปลัด

หมายเลข 3339 เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมพืน้ที ่ ใหก้ารระบายน้ าได้สะดวก บริเวณต้ังแต่แยกทางเข้าบ้านหนามพุงดอ ทีด่ าเนินการ เดือดร้อนใหก้บัประชาชน อบต.คูบัว

หมูท่ี ่15  บ้านไร่ต้นมะมว่ง ป้องกนัน้ าท่วม ถึงบริเวณตรงข้ามหนา้บา้นนายปรีชา แออ่วม แกไ้ขปัญหาได้ ในเขตพืน้ที ่หมูท่ี ่15

ต้ังแต่แยกทางเขา้หนามพุงดอ  ถงึบริเวณ

ตรงขา้มหน้าบ้านนายปรีชา แออว่ม 

9 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า เพือ่ขุดลอกคลองเปิดทางน้ า ขุดลอกบริเวณไหล่ทางหลวงหมายเลข 3339 100,000 จ านวนสถานที่ เป็นการแกไ้ขปัญหาความ ส านักงานปลัด

เพือ่ป้องกันน้ าท่วมพืน้ที่ ให้การระบายน้ าได้สะดวก บริเวณต้ังแต่บริเวณอู่สองพีน่้อง ทีด่ าเนินการ เดือดร้อนใหก้บัประชาชน อบต.คูบัว

หมู่ที่ 13 บ้านต้นแหน ป้องกันน้ าท่วม ขึ้นไปทางทิศเหนือ ไปจนถึงโรงเรียนวัดแคทราย แกไ้ขปัญหาได้ ในเขตพืน้ที ่หมูท่ี ่5 

10 โครงการปลูกต้นไม้ เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้  0 0 0 0 0 จ านวนคร้ังในการ ลดภาวะโลกร้อน ส านักงานปลัด

และหญ้าแฝก เพิม่พืน้ที่สีเขียวเพือ่ชุมชน ปีละจ านวน  2,000 ต้น จดักิจกรรม อบต.คูบัว และ

และส่ิงแวดล้อม. และหญ้าแฝก ในพืน้ที่ต าบลคูบัว หน่วยงานอื่น

11 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ าจืด เพื่อปล่อยพันธุ์ปลาน้ าจืด ปล่อยพันธุ์ปลาน้ าจืด 0 0 0 0 0 จ านวนคร้ังในการ ช่วยคงความสมดุล ส านักงานปลัด

ตามแหล่งน้ าสาธารณะต าบลคูบัว ลงในแหล่งน้ าสาธารณะชุมชน จ านวน  500,000  ตัว จดักิจกรรม ทรัพยากรสัตวน์้ า อบต.คูบัว และ

ในพืน้ที่แหล่งน้ า หน่วยงานอื่น
ให้อุดมสมบูรณ์

รวม 11  โครงการ  -  - 550,000 582,000 582,000 850,000 550,000  -  -  - หน้าที่  149

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง และที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแห่เทียนพรรษา ต าบลคูบัว เพือ่สืบทอดประเพณี วนัส าคัญ เด็กนักเรียน เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้สืบทอด สืบทอดประเพณี กองการศึกษา

ทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป และประชาชน ในต าบลคูบัว  ประเพณีวันส าคัญ แห่เทียนเข้าพรรษา อบต.คูบัว
จ านวน  200 คน ทางศาสนาเพิ่มขึ้น ให้คงอยู่สืบไป

2 โครงการจัดการประกวดทอผ้า เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กนักเรียน ประชาชน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้สืบทอด สืบทอดภูมิปัญญา กองการศึกษา
พื้นเมือง (ผ้าซ่ินตีนจก) ไท-ยวน การทอผ้าพื้นเมือง ที่มีความสนใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่นให้คงอยู่ อบต.คูบัว
คูบัว (ผ้าซ่ินตีนจก) ให้คงอยู่สืบไป จ านวน 100 คน เพิ่มขึ้น สืบไป

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

เข้าร่วมงานประเพณี เพิ่มขึ้น
จ านวน 300  คน

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

เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย งานประเพณี จ านวน  300  คน ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

5 โครงการสนับสนุนการจัดงาน เพือ่สืบสานวฒันธรรม ไท-ยวน สนับสนุนการจัดงานสืบสาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้สืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ของต าบลคูบัวให้คงอยู่สืบไป วัฒนธรรม ไท-ยวน วัฒนธรรมไทย  ไท-ยวน คงอยู่สืบไป อบต.คูบัว
ไท-ยวน คูบัว ท้องถิ่น ต าบลคูบัว เพิ่มขึ้น

จ านวน 1 คร้ัง ต่อปี หน้าที่  150

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

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

การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ให้แก่เด็กนักเรียน และ ชุมชน/หมู่บ้าน จ านวน 5๐ คน ที่มีการจัดฝึกอบรม เห็นความส าคัญในการ อบต.คูบัว
ท้องถิ่นในชุมชน ประชาชนในต าบล อนุรักษ์วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากรุ่นสู่รุ่น

7 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทาง จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีฐานแหล่งเรียนรู้ มีศูนย์การเรียนรู้ กองการศึกษา
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับบุคคลทั่วไป ภายในต าบล ภูมิปัญญาประจ า อบต.คูบัว

รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ จ านวน  1  แห่ง อย่างน้อย 1 ฐาน ท้องถิ่นอย่าง
ท าเนียบภูมิปัญญาประจ า เป็นทางการ
ท้องถิ่นต าบลคูบัว

รวม 7  โครงการ  -  - 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000  -  -  -

หน้าที่  151

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบ ผ. 02/1

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างระบายน ้า คสล. เพือ่ระบายน ้าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.  2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน ้า อบจ.ราชบุรี

ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่1 และป้องกนัปัญหาน ้าท่วม ขนาด 03.0 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว

สายที ่1 โรงงานขนมจนี-คลองชลฯ ภายในหมูบ่้าน ระยะทางยาวรวม  2,610  เมตร แกไ้ขปัญหาได้

สายที ่2 บ้านศรีดารา-คลองชลฯ ไมใ่ด้ชุมชนได้รับความเสียหาย จ้านวน  3  สาย

สายที ่3 ท้ายรีงขนมจนี-คลองชลฯ สายที ่๑  ยาว  930  เมตร

สายที ่2  ยาว  830  เมตร

สายที ่3  ยาว  850  เมตร

2 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. เพือ่ระบายน ้าได้สะดวกและ วางท่อระบายน ้า คสล.  2,600,000 2,600,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน ้า อบจ.ราชบุรี

พร้อมบ่อพัก ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่1 และป้องกนัปัญหาน ้าท่วม ขนาด  ⌀  0.60   เมตร ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว

บริเวณตั งแต่ศาลปูเ่สี ยวบ้านตากแดด ภายในหมูบ่้าน ยาว  1,200  เมตร แกไ้ขปัญหาได้

ถงึคลองชลประทาน ไมใ่ด้ชุมชนได้รับความเสียหาย

3 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. เพือ่ระบายน ้าได้สะดวกและ วางท่อระบายน ้า คสล.  ชั น 3 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน ้า อบจ.ราชบุรี

ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่2 และป้องกนัปัญหาน ้าท่วม ขนาด  ⌀  1  เมตร  พร้อมบ่อพักน ้า ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว

บริเวณจดุเร่ิมต้นบ้านนางเจยีม ภายในหมูบ่้าน ระยะทางยาวรวม  212  เมตร แกไ้ขปัญหาได้

พิมเพ็ง  ไปทางสถานีรถไฟ คูบัว ไมใ่ด้ชุมชนได้รับความเสียหาย จดุพิกดั เร่ิมต้น

สิ นสุดทีบ่้านนายพงษ์ศักด์ิ N 13.493459  E 99.826058

มณีเทพ จดุพิกดั สิ นสุด

N 13.493363  E 99.827889

หน้าที่  152

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนใช้สัญจร กอ่สร้างสะพาน ค.ส.ล. ขา้มคลอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวนความยาว สะพานได้มาตรฐาน อบจ.ราชบุรี

หมูท่ี ่ 9  ต้าบลคูบัว ได้อยา่งสะดวก ความกว้าง  7  เมตร  ยาว  10  เมตร ของสะพาน เพิม่ความสะดวกและ

จดุพิกดัทีตั่ งโครงการ ความคล่องตัวในการ

N 13.48592   E 99.81008 สัญจร

5 โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนใช้เส้นทางถนน ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 ร้อยละหรือจ้านวน ประชาชนได้รับความสะดวก อบจ.ราชบุรี

สายทางถนนดอนแจง-ท่าช้าง หมูท่ี ่9 ต้าบลคูบัว ทีไ่ด้มาตรฐานในการคมนาคม กว้าง 8 เมตร ยาว 1,467  เมตร ครัวเรือน/ประชาชนมี รวดเร็วในการสัญจรไปมา

อ้าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี ไป-มาอยา่งสะดวก และแกไ้ข และไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต การคมนาคมสะดวก

ปัญหาการระบายน ้า กวา้งข้างละ 1 เมตร และบล๊อคคอนกรีต รวดเร็วเพิม่มากขึ น

จดุพัดเร่ิมต้น 

N 13.50296  E 99.80952

จดุพิกดัสิ นสุด

N 13.49040  E 99.81102

6 โครงการขยายถนน  จาก 6 เมตร เพือ่ใหป้ระชาชนใช้เส้นทางถนน ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000,000 ความยาวของ ประชาชนได้รับ อบจ.ราชบุรี

เป็น  8  เมตร ทีไ่ด้มาตรฐานในการคมนาคม กว้าง  8  เมตร  ยาว  330  เมตร  ถนนทีไ่ด้รับการ ความสะดวก รวดเร็ว

บ้านท่าช้าง ไป-มา อยา่งสะดวก และแกไ้ข จดุพิกดั เร่ิมต้น กอ่สร้าง และปลอดภยั

หมูท่ี ่ 10 ปัญหาการระบายน ้า N 13.483673  E 99.813009

จดุพิกดั สิ นสุด

N 13.486456  E 99.812312

หน้าที่  153

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. เพือ่ระบายน ้าได้สะดวกและ วางท่อระบายน ้า คสล.  ชั น 3 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน ้า อบจ.ราชบุรี

บริเวณถนนสาย   หมูท่ี ่13 และป้องกนัปัญหาน ้าท่วม ขนาด  ⌀ 0.40   เมตร พร้อม ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว

เชื่อม  หมูท่ี ่11 ภายในหมูบ่้าน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก แกไ้ขปัญหาได้

ไมใ่ด้ชุมชนได้รับความเสียหาย คอนกรีต  ระยะทาง  700  เมตร

จดุพิกดั เร่ิมต้น

N 13.475400  E 99.820120

จดุพิกดั สิ นสุด

N 13.475116  E 99.814820

8 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ เพือ่ใหป้ระชาชนใช้ถนน กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาวของ ประชาชนได้รับ อบจ.ราชบุรี

ติกคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน ทีไ่ด้มาตรฐานในการคมนาคม คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ถนนทีไ่ด้รับการ ความสะดวก รวดเร็ว

สาย 16L - 1 R RB   หมูท่ี ่12 ไป-มา อยา่งสะดวก  รวดเร็ว ระยะทางรวม  1,500  เมตร   กอ่สร้าง และปลอดภยั

ถงึ หมูท่ี ่14  เชื่อมต่อถงึถนน และรองรับการขยายตัวท้า จดุเร่ิมต้น  N 13.47049 E 99.83078 

ลาดยาง ที ่อบจ.ราชบุรี กอ่สร้าง อาชีพการเกษตรในพื นที่ จดุสิ นสุด  N 1346168 E 99.81986

เมือ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ทางออ้ม

(สายทางโรงผลิตน ้าประปา   หมูท่ี ่12  

บ้านหวันา-บ้านหนามพุงดอ)

หน้าที่  154

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนใช้เส้นทางถนน กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 2,100,000 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 ทีไ่ด้รับการกอ่สร้าง ความสะดวกในการ

คลองชลประทาน  หมูท่ี ่14 ทางการเกษตร ได้อยา่งสะดวก ยาว   2,350  เมตร สัญจร

ไปทางบ่อกระดาน  อ้าเภอปากท่อ และรองรับการขยายตัวท้า จดุเร่ิมต้น  N 13.48876  E 99.81439

จงัหวัดราชบุรี อาชีพการเกษตรในพื นที่ จดุสิ นสุด  N 13.50250  E 99.82991

ทางออ้ม

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาวของถนน ประชาชน อบจ.ราชบุรี

สายเลียบคลองชลประทาน ร.8 ขวา แมก่ลอง ในการสัญจร ไป-มา ได้สะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง  6  เมตร ทีไ่ด้รับการกอ่สร้าง ได้รับความสะดวก

หมูท่ี ่1 บ้านตากแดด  ต้าบลคูบัว และสามารถขนส่งผลผลิต ยาว  700  เมตร  หนา  0.05  เมตร         ในการสัญจร

อ้าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้ หรือรวมพื นที่ไม่นอ้ยกวา่  4,200  ตารางเมตร

อยา่งสะดวก และเพือ่เป็นการ จดุเร่ิมต้น  

ลดมลพิษทางอากาศใหก้บั พิกดั  N 13.521488  E 99.831374

ประชาชนได้มคุีณภาพชีวิต จดุสิ นสุด  

ทีดี่ขึ น พิกดั  N 13.524596  E 99.836269

11 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. เพือ่ระบายน ้าได้สะดวกและ วางท่อระบายน ้าตามแบบมาตรฐาน 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน ้า อบจ.ราชบุรี

สายเลียบถนน 3339 และป้องกนัปัญหาน ้าท่วม กรมทางหลวง  ขนาดยาวรวม 450 เมตร ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว

บ้านใหม ่ หมูท่ี ่7  ต้าบลคูบัว ภายในหมูบ่้าน จดุเร่ิมต้นโครงการ แกไ้ขปัญหาได้

อ้าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย N 13.4833512  E 99.8246034

(เชื่อมต่อท่อระบายน ้าเดิม)

จดุสิ นสุดโครงการ 

N 13.485963  E 99.827313

(เชื่อมต่อบ่อพักเดิม) หน้าที่  155

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ระบายน ้าได้สะดวกและ วางท่อระบายน ้าขนาด ⌀ 1.00 เมตร 1,889,000 1,889,000 1,889,000 1,889,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน ้า อบจ.ราชบุรี

พร้อมปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  และป้องกนัปัญหาน ้าท่วม จ้านวน  230  ท่อน ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว

หมูท่ี่ 11 บา้นโพธิ์ ต้าบลคูบวั อ้าเภอเมืองราชบรีุ ไม่ใหชุ้มชน/หมูบ่า้นได้รับความเสียหาย บ่อพักน ้าขนาด  1.50X1.50  เมตร  แกไ้ขปัญหาได้

จงัหวัดราชบุรี เพือ่ใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิตทีดี่ จ้านวน  23 บ่อ   

ความยาวรวม  254 เมตร  พร้อมปรับปรุง

ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ตามแบบมาตรฐาน อบจ.ราชบุรี ก้าหนด

จดุเร่ิมต้นกอ่สร้าง 

จากทางเขา้โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์

ทีพ่ิกดัเร่ิมต้น   

N 13.480213  E 99.810328

ไปสิ นสุดทางวงเวียน  หมูท่ี ่10 

ทีพ่ิกดัสิ นสุด   

N 13.481778  E 99.812010

หน้าที่  156

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพักและ เพือ่ระบายน ้าได้สะดวกและ วางท่อระบายน ้า  ขนาด ⌀ 1 เมตร พร้อมบ่อพกัน ้า 2,442,000 2,442,000 2,442,000 2,442,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน ้า อบจ.ราชบุรี

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  และป้องกนัปัญหาน ้าท่วม ระยะทางยาว  407  เมตร ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว

หมูท่ี ่1  บ้านตากแดด  ต้าบลคูบัว ไม่ให้ชมุชน/หมูบ่้านได้รับความเสียหาย และปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต แกไ้ขปัญหาได้

อ้าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี ขนาดกวา้งเฉล่ีย  4  เมตร  ยาว  407  เมตร 

รวมพื นที่ลาดยางไม่น้อยกวา่  1,628  เมตร

ตามแบบมาตรฐานที่ อบจ.ราชบุรี กา้หนด

ช่วงที ่ 1   ยาว  275  เมตร

จดุเร่ิมต้นกอ่สร้าง  บริเวณข้างบ้านนายอดุม ปราะวงิทรัพย์

ที่พกิดัเร่ิมต้น  N 13.510973  E 99.830769

ไปสิ นสุดทาง สระน ้าวัดตากแดด

ที่พกิดัสิ นสุด  N 13.509441  E 99.830160

ช่วงที ่ 2   ยาว  105  เมตร

จุดเร่ิมต้นกอ่สร้าง  บริเวณขา้งบ้านนายวชิยั  ร่มเกตุ

ที่พกิดัเร่ิมต้น  N 13.509903  E 99.830874

ไปสิ นสุดทาง นางนงค์เยาว์ พ่วงรักษ์

ที่พกิดัสิ นสุด  N 13510781  E 99.830537

ช่วงที่  3   ยาว  27  เมตร

จดุเร่ิมต้นกอ่สร้าง  บริเวณข้างบ้านนายธนสิทธิ ์ มาตกจิ

ที่พกิดัเร่ิมต้น  N 13.510530  E 99.830963

ไปสิ นสุดทาง บริเวณขา้งบ้านนางพเยาว ์ ศักดาคาร

ที่พกิดัสิ นสุด N 13.510620 E 99.831809

หน้าที่  157

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ระบายน ้าได้สะดวกและ วางท่อ คสล. ขนาด ⌀ 0.80  เมตร 4,189,000 4,189,000 4,189,000 4,189,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน ้า อบจ.ราชบุรี

พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  และป้องกนัปัญหาน ้าท่วม พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 770  เมตร ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว

หมูท่ี ่15  บ้านไร่โรงเจ   ต้าบลคูบัว  ไม่ใหชุ้มชน/หมูบ่า้นได้รับความเสียหาย (พร้อมปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหลังท่อ) แกไ้ขปัญหาได้

อ้าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี เพือ่ใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิตทีดี่ ตามแบบมาตรฐาน อบจ. ราชบุรี  ก้าหนด

จดุเร่ิมต้นกอ่สร้าง จากศาลารอรถโดยสาร

บ้านไร่โรงเจ   หมูท่ี ่ 15  

ทีพ่ิกดัเร่ิมต้น    

N 13.463004  E 99.815864

ทีพ่ิกดัสิ นสุด   

 N 13.466044   E 99.811029

15 โครงการติดตั งเสาไฟถนนสาธารณะชนิดกิง่เด่ียว เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ติดตั งเสาเหล็กคุณภาพมาตรฐานอตุสาหกรรม 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวนผู้ได้รับ ประชาชนได้รับ อบจ.ราชบุรี

บริเวณริมถนนสายท่าสนุน่ เขตบ้านใต้ หมูท่ี ่4 ป้องกนัอนัตรายไมใ่หเ้กดิกบั ส้าหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณริมถนนตามทาง ประโยชน์จากการ ความปลอดภยัในชีวิตและ

ต้าบลคูบวั ถึงเขตบา้นทา่สนุน่ หมูท่ี่ 6 ต้าบลบา้นไร่ ประชาชนทีสั่ญจรไป-มา ระยะทางยาว 1,455 เมตร ติดตั งไฟฟ้า ทรัพยสิ์น

อ้าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี เพือ่ลดอบุัติเหตุยามค้่าคืน จดุเร่ิมต้นทีพ่ิกดั  แสงสว่าง

N 13.49054  E 99.83845 ทัว่ถงึเพิม่ขึ น

จดุสิ นสุดทีพ่ิกดั  ร้อยละ  50

N 13.49346  E 99.84893

หน้าที่  158

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ระบายน ้าได้สะดวกและ วางท่อ คสล. ขนาด  ⌀   1.00  เมตร 5,000,000 5,000,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน ้า อบจ.ราชบุรี

พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  และป้องกนัปัญหาน ้าท่วม พร้อมบอ่พัก  ความยาวรวม  448  เมตร ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว

หมูท่ี ่15   ต้าบลคูบัว  ไม่ใหชุ้มชน/หมูบ่า้นได้รับความเสียหาย (พร้อมปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหลังท่อ) แกไ้ขปัญหาได้

อ้าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี เพือ่ใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิตทีดี่ ตามแบบมาตรฐาน อบจ. ราชบุรี  กา้หนด

จุดเร่ิมต้นก่อสร้าง ทางแยกเข้าบา้นหนามพุงดอ

ไปถงึทางทิศใต้  หมูท่ี ่15 - หมูท่ี ่14

จดุเร่ิมต้นทีพ่ิกดั  

N 13.46145   E 99.81316

จดุสิ นสุดทีพ่ิกดั  

N 13.45772   E 99.814660

17 ขยายท่อเมนประปา  จาก 6 นิ ว เพือ่เพิม่ความแรงของน ้า วางท่อเมนประปา จากขนาด 6 นิ ว 1,200,000 จ้านวนประปาที่ การส่งน ้าทีเ่พิม่ขึ น กรมส่งเสริม

เป็น  12  นิ ว   ต่อจากหมูท่ี ่ 4 ใหห้มนุเวียนเร็วขึ น เป็นขนาด  12  นิ ว ทีข่ยายขึ นและได้ สามารถใหบ้ริการ การปกครองทอ้งถิน่

ไปหมูท่ี ่5 ตามความต้องการใช้น ้า ระยะทางยาว  1,350  เมตร รับการบ้ารุงรักษา น ้าประปาทีส่ะดวก

ประปาของประชาชน ทัว่ถงึ และทันต่อ

หน้าที่  159

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย พัฒนาโครงสร้างพื นฐานการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

แอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง 3339 ขนส่ง สายทางหลวงหมายเลข คอนกรีต เส้นทางถนนท้าวอูท่อง ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ กรมทางหลวง
ต้าบลคูบัว 3339  เนือ่งจากถนนเกดิ ไปทางทิศใต้บรรจบกบัทางหลวง สัญจร

รอยร้าว เกดิจากการเส่ือม หมายเลข  3338

สภาพของพื นผิวถนนตามอายุ

การใช้งาน 

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ใหม้ถีนนมาตรฐานส้าหรับ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,820,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ ส้านักงาน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านสวน ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  8  เมตร  ยาว  650 เมตร ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ ทางหลวงชนบท
หมู่ที่ 1 - บ้านไร่  (ข้ามคลองบ้านไร่ ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั หนา  0.05  เมตร สัญจร จงัหวดัราชบุรี
ไปหมู่ที่ 6 ต้าบลบ้านไร่ อ้าเภอเมืองราชบุรี)

20 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ้านวนความยาว ประชาชนได้รับ กรมส่งเสริม
หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านลุงใส -  ท่าสนุ่น สะดวกในการสัญจร ไป-มา ขนาดกว้าง  7  เมตร ของสะพาน ความสะดวกในการ การปกครองท้องถิน่

มทีางขา้มระหว่างเส้นทาง ยาว  12  เมตร สัญจร ไม่เสียเวลาใน
ติดต่อในพื นทีก่ารเกษตร จ้านวน   1  แหง่ การเดินทางอ้อมไกล

21 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 จ้านวนความยาว ประชาชนได้รับ กรมส่งเสริม
หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านผู้ช่วยจนัตรี สะดวกในการสัญจร ไป-มา ขนาดกว้าง  7 เมตร ของสะพาน ความสะดวกในการ การปกครองท้องถิน่

มทีางขา้มระหว่างเส้นทาง ยาว  12  เมตร สัญจร ไมเ่สียเวลาใน

ติดต่อในพื นทีก่ารเกษตร จ้านวน   1  แหง่ การเดินทางออ้มไกล

จดุพิกดัโครงการ

N 13.493882   E 99.828402

หน้าที่  160

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  เพือ่แก้ไขปัญหาขาดแคลนน ้า เจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้าง 550,000 550,000 550,000 550,000 จ้านวนแหล่งน ้า จ้านวนพื นที่ กรมทรัพยากร

พร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ของประชาชน ระบบประปาหอถังสูง สาธารณูปโภค ที่ได้ด้าเนินการ น ้าบาดาล ภาค 8
(ถังแชมเปญ)  หมู่ที่ 15 ขนาดความจ ุ 20  ลูกบาศก์เมตร ที่เกี่ยวขี น แก้ไขปัญหา ราชบุรี

และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

23 โครงการกอ่สร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ให้มีถนนมาตรฐานส้าหรับ (ช่วงที่ 1) 1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ ส้านักงาน
PARA ASPHALT CONCRETE                        ประชาชนใช้ในการคมนาคม กอ่สร้างถนนถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ ทางหลวงชนบท
สายเลียบคันคลองชลประทาน ฝ่ังตะวันออก ได้อยา่งสะดวกและปลอดภัย ขนาดกว้าง  5 เมตร  ยาว  722  เมตร   สัญจร จังหวัดราชบุรี
หมูท่ี ่3  ต้าบลคูบัว  อ้าเภอเมอืงราชบุรี หนา  0.05  เมตร 

จงัหวัดราชบุรี รวมพื นทีร่วมไมน่้อยกว่า  3,610  ตร.ม.

จดุเร่ิมต้นสายทาง กม. ที ่0+000 

ทีพ่ิกดั  N 13.495545 E 99.835131 

จดุเร่ิมต้นโครงการ กม. ที ่ 0+080 

ทีพ่ิกดั N 13.49593  E 99.83562 

จดุสิ นสุดโครงการ กม.ที ่0+802

พิกดั N 13.499882  E 99.838358 

ช่วปีที ่1  ระยะทาง  722  เมตร  

และปีถดัไปอยูท่ีก่ารประสานแผนขอ

รับการสนับสนุนงบประมาณใหเ้กดิต่อเนือ่ง

ถนนสายนี  มรีะยะทางยาว  1.8  กโิลเมตร  หน้าที่  161

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการงานซ่อมสร้างผิวทาง เพือ่ให้มีถนนมาตรฐานส้าหรับ ซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4,702,672 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กรมทางหลวง

ASPHALT CONCRETE โดยวธิ ี ประชาชนใช้ในการคมนาคม สายเลียบคันคลองชลประทาน หมูท่ี ่1 ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ จงัหวดัราชบุรี

Pavement – IN Place Recycling ได้อยา่งสะดวกและปลอดภัย ไปทางต้าบลบ้านไร่  ขนาดกว้าง  6  เมตร สัญจร

สายเลียบคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ยาว 2,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือ อบต คูบัว
บ้านตากแดด  ต้าบลคูบัว มพีื นทีร่วมไมน่้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร 

ไปทางต้าบลบ้านไร่  อ้าเภอเมืองราชบุรี จดุเร่ิมต้นทีพ่ิกดั 

จงัหวดัราชบุรี N 13.503877  E 99.831946

จดุสิ นสุดทีพ่ิกดั   

N 13.518468   E 99.842143

25 โครงการงานซ่อมสร้างผิวทาง เพือ่ให้มีถนนมาตรฐานส้าหรับ ซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 5,525,655 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กรมทางหลวง

ASPHALT CONCRETE โดยวธิ ี ประชาชนใช้ในการคมนาคม สายบ้านฟากหว้ย-บ้านท่าช้าง-บ้านโพธิ์ ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ จงัหวดัราชบุรี

Pavement – IN Place Recycling ได้อยา่งสะดวกและปลอดภัย ไปทางต้าบลอา่งทอง  ขนาดกว้าง  6  เมตร สัญจร

สายบ้านฟากห้วย-บ้านท่าช้าง-บ้านโพธิ์ ยาว 2350 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือ อบต คูบัว
หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 11 มพีื นทีร่วมไมน่้อยกว่า 14,100 ตารางเมตร 

ต้าบลคูบ้ว  อ้าเภอเมืองราชบุรี จดุเร่ิมต้่นทีพ่ิกดั 

จงัหวดัราชบุรี N 13.490217  E 99.811026

ไปทางต้าบลอ่างทอง จดุสิ นสุดทีพ่ิกดั   

N 13.468719   E 99.807911

หน้าที่  162

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์คอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนใช้เส้นทางถนน ปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์คอนกรีต 2,936,000 2,936,000 2,936,000 2,936,000 ร้อยละหรือจ้านวน ประชาชนได้รับ แขวงทางหลวง

ถนนซอยบญุประชารังสรรค์ บา้นต้นแหน หมูท่ี่ 13  ทีไ่ด้มาตรฐานในการคมนาคม กว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว  1,468  เมตร  ครัวเรือน/ประชาชนทีม่ี ความสะดวก รวดเร็ว ชนบทจังหวดัราชบรีุ

ซอย 4  ถึงสิ นสุดถนนซอยบญุประชารังสรรค์ ไป-มา อยา่งสะดวก รวมพื นที่เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 7,340 ตารางเมตร การคมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา

บ้านต้นแหน หมูท่ี ่13  ซอย 1  ต้าบลคูบัว และความปลอดภยั จดุพกิดั เร่ิมต้น ถนนซอยบุญประชาสรรค์ ราษฎรร่วมใจ รวดเร็วเพิม่มากขึ น และหรือหนว่ยงานอืน่

อ้าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี บ้านต้นแหน ซอย 4  N 13.475470   E 99.823616 ที่เกีย่วข้อง

จดุพกิดั สิ นสุด ถนนซอยบุญประชาสรรค์ ราษฎรร่วมใจ

บ้านต้นแหน ซอย 1 N 13.468138   E 99.819222

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์คอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนใช้เส้นทางถนน ปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์คอนกรีต 4,154,920 4,154,920 4,154,920 4,154,920 ร้อยละหรือจ้านวน ประชาชนได้รับ กรมส่งเสริม

สายบา้นทา่ช้าง หมูท่ี่ 10 ถึงทางสถานรีถไฟ หมูท่ี่ 2 ทีไ่ด้มาตรฐานในการคมนาคม ช่วงที่ 1  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6 เมตร ครัวเรือน/ประชาชนที่มี ความสะดวก รวดเร็ว การปกครองท้องถิ่น

ต้าบลคูบัว อ้าเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี ไป-มา อยา่งสะดวก ยาว   1,027   เมตร  การคมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา และหรือหน่วยงานอืน่

และความปลอดภยั หรือมีพื นที่รวมไม่น้อยกวา่  6,162  เมตร รวดเร็วเพิม่มากขึ น ที่เกีย่วขอ้ง

ช่วงที่ 2   ขนาดผิวจราจรกว้าง  4 เมตร

ยาว   1,193   เมตร  

หรือมีพื นที่รวมไม่น้อยกวา่  4,772  เมตร

มีพื นที่รวมทั งสิ น  10,934  ตารางเมตร

จุดพิกดั  เร่ิมต้น

N 13.486456   E 99.812312

จุดพิกดั สิ นสุด

N 13.493344   E 99.827877

หน้าที่  163

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการก่อสร้างวางทอ่ คสล. พร้อมบอ่พัก  หมูท่ี่ 6 เพื่อบริการสาธารณะด้านโครงการพื นฐาน วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร   จ้านวน 101 ท่อน 752,000 752,000 752,000 752,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน ้า ที่ท้าการอ้าเภอเมือง

ต้าบลคูบัว  อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวดัราชบุรี ทางระบายน ้า แกป้ัญหาน ้าท่วมขงั บอ่พัก ขนาด  1.34X1.34 เมตร  11 บอ่ ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว /จังหวดัราชบรีุ

(จดุเร่ิมต้นสระน ้าวัดโขลงสุวรรณคีรี  ภายในบริเวณวดัโขลงสุวรรณคีรี ความยาวรวมไม่นอ้ยกวา่ 114 เมตร แกไ้ขปัญหาได้ ไมม่นี ้าท่วมขงัภายใน และหรือหน่วยงานอืน่

ไปทางทิศเหนือจดุสิ นสุดเชื่อมต่อท่อระบายน ้า และลดขอ้ร้องทุกข/์ร้องเรียน จดุเร่ิมต้นสระน ้าวัดโขลงสุวรรณคีรี  บริเวณรอบโบราณสถาน ที่เกีย่วขอ้ง

ลอดถนนลาดยาง) ของประชาชน ทีพ่ิกดั N 13.487109  E 99.836068  หมายเลข 18  

ไปทางทิศเหนือจดุสิ นสุด วัดโขลงสุวรรณคีรี

เชื่อมต่อท่อระบายน ้าลอดถนนลาดยาง  

ทีพ่ิกดั N 13.4.87661 E 99.835117 

รวม 28  โครงการ  -  - 18,610,000 58,211,247 50,682,920 58,282,920 58,282,920  -  -  -

หน้าที่  164

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพือ่กระจายการบริการศูนย์ อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  1,582,200 1,582,200 1,582,200 1,582,200 มีอาคาร ศพด. เด็กเล็กในชุมชนได้รับ กรมส่งเสริมการ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว พัฒนาเด็กเล็กสู่ชุมชน ขนาดไม่เกิน 50 คน ที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาอยา่งทั่วถึง ปกครองท้องถิ่น
ให้มีความเหมาะสมที่ต้องการ (แบบ สถ.ศพด. ๑)   แบบตอกเสาเข็ม ถูกต้อง เหมาะสม
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน จ านวน  1  หลัง
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (ตามบัญชีราคามาตรฐานส่ิงก่อสร้าง

ส านักงบประมาณ)

2 โครงการจดัต้ังศูนยเ์รียนรู้ชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ส ารวจและจดัต้ังแหล่งเรียนรู้ 100,000 100,000 100,000 มีแหล่งเรียนรู้ มีแหล่งให้บริการ ส านักงาน กศน.
บ้านฟากห้วย  หมู่ที่ 9 เพือ่แก้ปัญหาและพัฒนา ในชุมชน  จ านวน  1  ศูนย์ ในชุมชน ด้านความรู้ วทิยาการ จงัหวดัราชบุรี

คุณภาพชีวติและเสริมสร้าง โดยส่วนราชการและประชาชน ม และเทคโนโลยสีารสนเทศ /ส านักงาน
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน ขับเคล่ือนกิจกรรมร่วมกันส่งเสริม ส าหรับประชาชนทั่วไป พัฒนาชุมชน
ส่งเสริมการประยกุต์ใช้ ฟืน้ฟูความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
รวม 2  โครงการ  -  - 0 1,582,200 1,682,200 1,682,200 1,682,200  -  -  -

หน้าที่  165

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เพือ่ให้เด็กและเยาวชนน าต าบล ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 1,123,000 มีประชาชนมาเล่น มีสถานที่ไวใ้ช้ในการ 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

รวม 1  โครงการ  -  - 0 1,123,000 0 0 0  -  -  -

หน้าที่  166

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุน กี่ทอผ้า เพื่อสนับสนุนเคร่ืองมือ กี่ทอผ้า  จ านวน  5  หลัง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 มีกลุ่มงาน ประชาชน ส านักงานพัฒนา

ประจ าชุมชน บ้านท่าช้าง ให้ประชาชนรวมกลุ่มสร้าง อาชีพอย่างมี มีอาชีพเสริม ชุมชน
หมู่ที่  10 อาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพ มีรายได้เพิ่มขึ้น

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีออมทรัพย์ เพื่อขยายผลแนวคิดจัดต้ัง อบรมจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มีกลุ่มออมทรัพย์ เกิดวงจรแห่งความ ส านักงานพัฒนา
เพื่อการผลิต บ้านท่าช้าง  หมู่ที่ 10 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้สามารถด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ในชุมชน เจริญด้านการเก็บ ชุมชน

ในชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่กลุ่ม ออมและใช้จ่ายเงิน
ตามแนวทางที่ถูกต้อง
เป้าหมายรวมกลุ่ม  จ านวน  50  คน

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้า เพื่อขยายผลแนวคิดจัดต้ัง ส่งเสริมสนับสนุนความรู้ ทักษะ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีกลุ่มอาชีพ สามารถยกระดับความ ส านักงานพัฒนา
หมู่ที่ 2  และ หมู่ที่ 5 กลุ่มทอผ้าเพื่อการผลิตสินค้า ตลอดจนการศึกษาดูงานเพื่อให้ ที่เป็นองค์กรชุมขน เป็นอยู่โดยการสร้างงาน ชุมชน

ประเภทผ้าท้องถิ่นให้มี กลุ่มอาชีพมีความสามารถในการ ที่เป็นเครือข่าย และสร้างรายได้
คุณภาพและมีการบริหาร บริหารจดัการกลุ่มอยา่งมปีระสิทธิภาพ กิจกรรมกลุ่ม ให้กับชุมชน
กลุ่มที่เข้มแข็ง เป้าหมาย จ านวน  2  หมู่บ้าน อาชีพทอผ้าได้

หน้าที่  167

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพท านา เพือ่ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สนับสนุนการจดัท าแผนการผลิต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการพัฒนาจดั เกษตรที่ท านา ส านักงานเกษตร

หมู่ที่ 2  และ หมู่ที่ 8 เพือ่ให้เกิดความเข้มแข็ง และการตลาด บูรณาการการจดั ต้ังกลุ่มอาชีพ ไม่ประสบความส าเร็จ อ าเภอ

มีความมั่นคงทางด้านอาชีพ ฝึกอบรมในด้านต่างๆ ท านา สามารถปรับเปล่ียน

ที่มีคุณภาพ และยัง่ยนื ตลอดจนการศึกษาดูงานเพือ่ให้ สู่เกษตรกรรม และหน่วยงาน

กลุ่มอาชีพท านารวมกลุ่มเข้มแข็ง ทางเลือกอื่นที่เหมาะสม ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมาย จ านวน  2  หมู่บ้าน

5 โครงการสนับสนุนจดัต้ังกลุ่ม เพือ่ส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร เกษตรกรที่สนใจรูปแบบรวมกลุ่ม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มีการพัฒนา เกษตรกรสามารถ ส านักงานเกษตร

เกษตรอินทรียว์ถิีไทย ให้มีความรู้ด้านการเกษตร จ านวน  50  คน รวมกลุ่มเกษตร พึง่พาตนเอง สร้าง อ าเภอ

บ้านท่าช้าง  หมู่ที่  10 การผลิตพืช  พันธุ์พืช  อินทรีย์ สมดุลทางธรรมชาติ

วธิกีารลดต้นทุน ในระยะยาว และหน่วยงาน

การบริหารจดัการด้าน และท าให้ระบบ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ท าการเกษตรที่มีคุณภาพ นิเวศน์ของชุมชนดีขึ้น

และยัง่ยนื

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จัดบริการรับสีข้าวเพื่อรองรับ เคร่ืองสีข้าวชุมชน  ขนาดใหญ่ 700,000 มีโรงสีข้าวชุมชน รองรับผลผลิตข้าว ส านักงานเกษตรและ

ผลิตข้าวขาว และข้าวกล้อง ผลผลิตของเกษตรในชุมชน จ านวน  1  เคร่ือง ในการท ากลุ่ม จากเกษตรกรในชุมชน สหกรณ์จงัหวัด

บ้านหนามพุงดอ  หมู่ที่  14 ประชาชนมีงานท าและมี จุดพิกัดสถานที่โครงการ ผลิตข้าว และผลิตข้าวคุณภาพ
รายได้เพิ่มขึ้น N 13.452822  E 99.821267 ครบวงจร จ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค และหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้ง

หน้าที่  168

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จัดบริการรับสีข้าวสมาชิก เคร่ืองสีข้าวชุมชน ขนาดเล็ก 80,000 มีการปฏิบัติตามหลัก ช่วยสนับสนุน ส านักงานเกษตรและ

ผลิตข้าวขาว และข้าวกล้อง ในชุมชน ช่วยเหลือกัน จ านวน  1  เคร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจ เกษตรกรในชุมชน สหกรณ์จงัหวัด

บ้านหนองขันธ์  หมู่ที่  3 ประชาชนมีงานท าและ พอเพียง และผลิตข้าวคุณภาพ
มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นหมู่บ้านน าร่อง จ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค และหน่วยงาน

รวมกลุ่มใช้เคร่ืองมือรองรับ ผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน ทีเ่กีย่วขอ้ง

วิกฤตข้าวราคาตกต่ า
8 โครงการก่อสร้างยุ้งข้าวชุมชน จัดบริการยุ้งฉางขนาดกลาง ก่อสร้างยุ้งฉางข้าว หมู่ที่ 3 150,000 มีการปฏิบัติตามหลัก ช่วยสนับสนุน ส านักงานเกษตรและ

หมู่ที่ 3 ในชุมชน ช่วยเหลือกัน จ านวน  1  แห่ง ปรัชญาเศรษฐกิจ เกษตรกรในชุมชน สหกรณ์จงัหวัด

ประชาชนมีงานท าและมี พอเพียง มีสถานที่จัดเก็บข้าว
รายได้เพิ่มขึ้น เป็นหมู่บ้านน าร่อง และหน่วยงาน

ผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน ทีเ่กีย่วขอ้ง

9 โครงการก่อสร้างลานตาก จัดบริการลานตากข้าว ก่อสร้างลานตากข้าว  หมู่ที่ 3 300,000 มีการปฏิบัติตามหลัก ช่วยสนับสนุน ส านักงานเกษตรและ

ผลผลิตทางการเกษตร ในชุมชน ช่วยเหลือกัน จ านวน  1  แห่ง ปรัชญาเศรษฐกิจ เกษตรกรในชุมชน สหกรณ์จงัหวัด

หมู่ที่  3 ประชาชนมีงานท าและมี พอเพียง มีสถานที่ตากข้าว
รายได้เพิ่มขึ้น เป็นหมู่บ้านน าร่อง และหน่วยงาน

ผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน ทีเ่กีย่วขอ้ง

รวม 9  โครงการ  -  - 870,000 250,000 320,000 470,000 170,000  -  -  -

หน้าที่  169

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จดัซ้ือกล้อง CCTV 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนสถานที่ ความปลอดภัยใน กรมส่งเสริมการ

ปัญหายาเสพติด ยาเสพติดและลดปัญหา และอุปกรณ์ติดต้ัง บริเวณจดุเส่ียง ชีวติและทรัพยสิ์น ปกครองท้องถิ่น

ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ลักทรัพยแ์ ละปัญหาอาชญากรรม ในเขต อบต. คูบัว  ในพืน้ที่ได้รับการ และสามารถใช้
ในพื้นที่ต าบลคูบัว หมู่ที่ 2  จ านวน  4 จดุ ป้องกันแก้ไขปัญหา เป็นหลักฐาน

หมู่ที่ 3  จ านวน  4 จดุ ติดต้ังกล้องวงจรปิด ส าคัญส าหรับ

หมู่ที่ 5  จ านวน  2-3 จดุ CCTV การติดตามในคดี

หมู่ที่ 6  จ านวน  2-3  จดุ ความต่างๆ

หมู่ที่ 7  จ านวน  4  จดุ
บริเวณบ้านนางประภา เขียวชอุ่ม

บริเวณปากซอย ๑-บริเวณปากซอย 2

แยก รพ.สต. หมูท่ี่ 8-และบริเวณแยกบ้านนายเสน่ห์

หมู่ที่ 9  จ านวน  2-3 จดุ
หมู่ที่ 10  จ านวน  2-3 จดุ
หมู่ที่ 12  จ านวน  2-3 จดุ
หมู่ที่ 13  จ านวน  2-3 จดุ
จดุที ่1 บริเวณสะพานบ้านนายส าลี นางทองดี แดงพาน

จุดที่ 2 บริเวณหน้าร้านค้า นางบุญสม ออ่นแกว้

จุดที่ 3 บริเวณบ้านนายสุริเยฟ  โชคลาภ

หมู่ที่ 14  จ านวน  4  จดุ
(จุดที่ส าคัญในชุมชน)

หน้าที่  170

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 ขอรับเงินอุดหนุนในการจดัซ้ือรถยนต์ เพือ่รองรับกรณีฉุกเฉิน รถดับพลิงอเนกประสงค์ 6,900,000 6,900,000 6,900,000 จ านวนเคร่ืองมือ ประชาชนมีความ กรมส่งเสริมการ

บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ระงับเหตุเพลิงไหม้ และ ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา เคร่ืองใช้ที่มี ปลอดภัยในชีวติ ปกครองท้องถิน่

ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เหตุสาธารณภัยอื่นๆ บรรจนุ้ ามีปริมาตรไม่น้อยกวา่ สมรรถนะสูง และทรัพยสิ์น
อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี ได้ทันต่อความต้องการ 12,000 ลิตร   จ านวน 1 คัน ในการท างาน

ของประชาชน

รวม 2  โครงการ  -  - 1,200,000 1,200,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000  -  -  -

หน้าที่  171

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านการ กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ พื้นที่การเกษตรได้รับ สถานีพัฒนาทีดิ่น

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย อบรมพัฒนาคุณภาพดิน เกษตรกรที่เข้าร่วม การจัดการให้มีความ สนง.เกษตรและสหกรณ์

และส่งเสริมให้มีการวางแผน ส่งเสริมนวัตกรรมการผลิต โครงการใช้ฐานข้อมูล เหมาะสมส าหรับปลูกพืช จงัหวัด

จัดการที่ดินให้เหมาะสมกับ พัฒนาคุณภาพการผลิต เพื่อบริหารจัดการใช้ และสามารถสร้าง
ศักยภาพของพื้นที และลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่ดินใน สินค้าเกษตรให้มี และหน่วยงาน

การผลิตพิช คุณภาพตาม ที่เกี่ยวข้อง
เศรษฐกิจ มาตรฐานที่ก าหนด

เพือ่การแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื

รวม 1  โครงการ  -  - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -  -  -

หน้าที่  172

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ อบรมเชิงปฏบิัติการสร้างเสริมความรู้ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ มกีารจดัต้ังเชื่อมโยง อบจ.ราชบุรี

ในรูปแบบวิถชีุมชนพอเพียงในพืน้ที่ ด้านการท่องเทีย่วชุมชน และความเขา้ใจในเร่ืองการท่องเทีย่วชุมชน มคีวามรู้ความเขา้ใจ เครือขา่ยชุมชน

ต าบลคูบัว ปฏบิัติร่วมกนัเพือ่เสริมสร้างทักษะ การสร้างมคัคุเทศน์ในชุมชน ในการมส่ีวนร่วม ท่องเทีย่ว

ทางด้านการจดัการท่องเทีย่วทัง้ การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ของตนและมคีวาม ระหว่างท้องถิน่

เชิงวัฒนธรรม พิพิธภณัฑ์ท้องถิน่ ชุมชนเพือ่ศึ่กษาการบริหารจดัการ พร้อมในการจดัการ

การตลาดชุมชนทีเ่หมาะสมเ การท่องเทีย่วโดยชุมชน ท่องเทีย่วเชิง

ส าหรับการท่องเทีย่วโดยชุมชน บูรณาการแกชุ่มชน

เพือ่พัฒนาศักยภาพและมลูค่าเพิม่

เพิม่ด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์

2 โครงการรถรางภายในเขต อบต.คูบัว เพือ่บริการประชาชน รถราง ขนาดไมน่้อยกว่า  28  ทีน่ัง่ 790,000 มรีถรางกระตุ้น มกีารจดัวางระบบการ ส านักงานท่องเทีย่ว

ในเขต อบต. ตลอดจนเป็น จ านวน  1  คัน การท่องเทีย่ว ท่องเทีย่วในรูปแบบ และกฬีาจงัหวัด

การส่งเสริมการท่องเทีย่ว เชิงวัฒนธรรม ซิต้ีทัว้ร์ เทีย่ววัด ราชบุรี

ของจงัหวัดภายในต าบล ภายในต าบล ชมโบราณสถาน

บริการน าเทีย่วโดยรถราง ยคุทราวดี และหน่วยงานที่

แหล่งวัฒนธรรมทราวดี เศรษฐกจิชุมชนเติบโต เกีย่วขอ้ง

ของดี ประจ าถิน่ ประชาชนมงีานท า

ไท-ยวน ต าบลคูบัว มรีายได้เพิม่ขึน้

15 หมูบ่้าน

หน้าที่  173

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการปรับภูมิทัศน์เพือ่ส่งเสริมการ เพือ่ส่งเสริมให้ท้องถิ่น ชุมชน พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ศักยภาพชุมชน ต าบลคูบัวมภีาพลักษณ์ การท่องเที่ยวฯ

ท่องเที่ยวในพืน้ที่ต าบลคูบัว และหน่วยงานทุกภาคส่วน แหล่งท่องเทีย่วส าคัญตามเส้นทางท่องเทีย่ว ท่องเที่ยวมีความ ด้านการท่องเทีย่วทีดี่ขึน้ จังหวัดราชบุรี
อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เชิงวัฒนธรรม วิถเีกษตร เส้นทางท่องเทีย่ว พร้อมในการ ทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วม

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานก่อสร้างอาคาร ท่องเที่ยวหลาย ในการพัฒนาการท่องเทีย่ว

ท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ ์พัฒนา ตกแต่งสถานที่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบ ของชุมชน เป็นแหล่งสร้าง

แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว จดัท าโปรแกรมน าเที่ยว  สินค้าบริการ งานสร้างรายได้ของท้องถิน่

วฒันธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จกั และปัจจยัสนับสนุนการท่องเทีย่วท้องถิน่

อยา่งกว้างขวาง ดึงดูดนักท่องเทีย่ว ตามวถิีไทย

รวม 3  โครงการ  -  - 2,390,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000  -  -  -

หน้าที่  174

4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดัซ้ือรถบรรทุกขยะ เพือ่ให้มีรถบรรทุกขยะ จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ จ านวน  1  คัน  2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ านวนยานพาหนะ ไม่มีขยะตกค้าง กรมส่งเสริมการ

แบบอัดท้าย  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มูลฝอยที่มีประสิทธภิาพ ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ ที่ต้องใช้ในการ ไม่มีโรคที่เกิดจาก ปกครองท้องถิ่น
เพิม่ประสิทธภิาพการจดัการ ในการเก็บขนขยะและ ปริมาตรกระบอกสูบ ก าจดัขยะเพิม่ขึ้น แหล่งก าเนิดขยะ
ขยะมูลฝอย ของ อบต.คูบัว จดัการส่ิงแวดล้อม ไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย 

ทางกายภาพให้สะอาด (คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
ถูกสุขลักษณะมาตรฐาน

รวม 1  โครงการ  -  - 0 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000  -  -  -

หน้าที่  175

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง และที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก าจัดวัชพืชในเขตคลอง เพื่อก าจัดวัชพืชในคลองและ ก าจัดวัชพืชในแหล่งน  า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ที่ด าเนินการ แหล่งน  าธรรมชาติ ส านักชลประทาน

ชลประทานภายในต าบลคูบัว ให้การระบายน  าได้สะดวก ในเขตคลองชลประทาน / ในร่องน  าสาธาณะ ขุดลอก ได้รับการดูแลรักษา โครงการส่งน  าและ
เพื่อป้องกันการเกิดน  าท่วม ภายในต าบลคูบัว ด้วยเคร่ืองจักร อนุรักษ์แหล่งน  า สามารถแก้ปัญหา บ ารุงรักษาราชบุรี
และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแบบส ารวจพื นที่ ผักตบชวา ฝ่ังชวา
ระบบนิเวศ ระเบียบราชการก าหนด และคุณภาพน  าใน
แหล่งน  าให้สะอาด ตามปริมาณงานส ารวจขุดลอกแหล่งน  า แหล่งน  าต่างๆ อบจ.ราชบุรี

ได้แก่  หมู่ที่ 1  ขุดลอกก าจัดวัชพืช ในพื นที่สะอาด

คลอง  2 สาย (สายบ้านลุงใส และ ระบบนิเวศในน  า

สายบ้านนายอุดม) และหน่วยงานที่

หมู่ที่  2  ขุดลอกก าจัดวัชพืชคลอง เกี่ยวข้อง

2  สาย  (คลองท่าช้าง หมู่ที่ 9-หมู่ที่ 10
ถึง หมู่ที่ 3)  
หมู่ที่ 7  คลองราชินี ตลอดทั งสาย  
หมู่ที่ 4 ตลอด หมู่ที่ 12-หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 4
คลอง หมู่ที่ 13   ,  หมู่ที่ 14
              ฯลฯ 

หน้าที่  176

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง และที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



แบบ ผ. 02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน  าคลอง เพือ่เป็นแหล่งน  าต้นทุนส าหรับ ๑) ขดุลอก ขนาดความกว้าง  3.00 - 4.00 เมตร 2,198,300 ความจเุกบ็กกัน  า ความจเุกบ็กกัน  า ส านักงาน

ระบายน  าสาธารณะ  (คลองราชิน)ี อปุโภค บริโภค และเพือ่ส่งเสริม ความยาว  850  เมตร  ความลึก  1.00 - 1.50  เมตร เพิม่ขึ น เพิม่ขึ น ทรัพยากรน  า

หมูท่ี ่ 6  ต าบลคูบัว การเกษตรครัวเรือน 2) อาคารทางน  าเขา้ แบบท่อเหล่ียม  ขนาด  2 4,925  ลบ.ม. ภาค  7  ราชบุรี

อ าเภอเมอืงราชบุรี (1.75X1.75 เมตร)   จ านวน  3  แหง่  ด าเนินโครงการ พื นทีก่ารเกษตร

ขดุลอกล าน  า   ความกว้าง    1.00 - 3.00    เมตร ได้รับประโยชน์

ความยาว   1,550   เมตร   ความลึก   1.00   เมตร จ านวน  106  ไร่

โครงการของรัฐ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน พ.ศ. 2548

3 โครงการขอรับการสนับสนุน เพือ่ในกิจกรรมบ าบัดน  าเสีย ชุดเคร่ืองกลกังหันน  า เติมอากาศ 200,000 200,000 200,000 ระบบนิเวศ สามารถแก้ไขปรับปรุง กรมชลประทาน
เคร่ืองกลเติมอากาศที่ผิวน  า ส าหรับใช้ในแหล่งน  าสาธารณะ จ านวน  2  เคร่ือง แหล่งน  า คุณภาพน  าให้ดีขึ น
แบบทุ่นลอย  ประจ า อบต.คูบัว ในต าบลคูบัว ส าหรับใช้บ าบัดน  าเสียตามสถานที่ สะอาด และหน่วยงาน

ต่างๆ ภายในต าบล ให้มีคุณภาพดี เพิม่ขึ น ที่สนับสนุน

สัตวน์  าสามารถอาศัยอยูไ่ด้
อยา่งปลอดภัย

รวม 3  โครงการ  -  - 500,000 2,698,300 700,000 700,000 700,000  -  -  -

หน้าที่  177

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง และที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

บัญชีครุภณัฑ์

แบบ ผ. 03



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 22,000 22,000 ส านักงาน

ส่ิงก่อสร้าง แบบที่ ๑  จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ปลัด อบต.คูบัว
จ านวน  1  เคร่ือง
ปี 2561 = 1 เคร่ือง
ปี 2564 = 1 เคร่ือง
(เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
งานประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
และรองรับบุคลากรใหม่)

2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค๊ 22,000 ส านักงาน
ส่ิงกอ่สร้าง ส าหรับงานประมวลผล  แบบที ่1 ปลัด อบต.คูบัว

จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้
จ านวน  ๑  เคร่ือง
(เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้งานกจิกรรมอบรม)

3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจติอล 180,000 ส านักงาน
ส่ิงกอ่สร้าง ความละเอยีด 400X400 จดุ ต่อตารางนิว้ ปลัด อบต.คูบัว

จ านวน  ๑  เคร่ือง
(เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
งานธรุการ)

4 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์โฆษณาและ กล้องถา่ยภาพ  ขนาดความ 12,000 ส านักงาน
ส่ิงกอ่สร้าง เผยแพร่ ละเอยีด  17  ล้านพกิเซลขึ้นไป ปลัด อบต.คูบัว

รายการนอกมาตรฐาน
จ านวน  ๑  เคร่ือง
(เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
งานเก็บภาพกิจกรรม ต่าง )ๆ

หน้าที่  178

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ที่ แผนงาน ประเภท
งบประมาณ

หมวด



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ 22,000 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง ประมวลผล แบบที ่๑ ปลัด อบต.คูบัว
จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้
จ านวน  1  เคร่ือง
(เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
จดัท าระบบงานส่งเสริมระบบสวสัดิการและเก็บข้อมูล)

6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์สี 5,000 ส านักงาน
ส่ิงกอ่สร้าง จ านวน  1  เคร่ือง ปลัด อบต.คูบัว

(เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)

7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือตู้เอกสารเหล็กแบบ 5,500 ส านักงาน
ส่ิงกอ่สร้าง 2 บานเล่ือน   ขนาด  5  ฟตุ ปลัด อบต.คูบัว

แบบไม่มี มอก.  จ านวน  1  ตู้
(เพื่อจัดเก็บเอกสารงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม)

8 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 787,000 ส านักงาน
ส่ิงกอ่สร้าง และขนส่ง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ปลัด อบต.คูบัว

ไม่น้อยต่ ากวา่  2,400  ซีซี
ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค๊ป *บริการสาธารณะ
จ านวน  1  คัน
(เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้ทดแทนคันเดิม)

9 แผนงานการรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จดัซ้ือรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 4,000,000 ส านักงาน
ภายใน ส่ิงกอ่สร้าง และขนส่ง ความจไุม่น้อยกวา่ 12,000 ลิตร  จ านวน 1 คัน ปลัด อบต.คูบัว

(เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ระงับเหตุอัคคีภัยและช่วยเหลือประชาชนแจกจ่ายน้ า *บริการสาธารณะ
ในภัยแล้ง) หน้าที่  179

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ  ขนาด  6  ตัน  6 ล้อ 2,400,000 2,400,000 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบ   ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี  ปลัด อบต.คูบัว
แบบอัดท้าย  จ านวน  2  คัน  
(คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

ปี 2563 = 1 คัน *บริการสาธารณะ
ปี 2565 = 1 คัน
(เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้ทดแทนคันเดิมเก็บขนขยะมูลฝอยภายในต าบล)

11 แผนงานการรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์การเกษตร จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบท่อ 85,000 ส านักงาน
ภายใน ส่ิงกอ่สร้าง พญานาค  (เคร่ืองน้ ามันดีเซล) ปลัด อบต.คูบัว

จ านวน  1  เคร่ือง
(เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน *บริการสาธารณะ
ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุ)

12 แผนงานการรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง จดัซ้ือสายดับเพลิงพร้อมหวัฉดี ฟอ็กซ์  (Fog) 75,000 ส านักงาน
ภายใน ส่ิงกอ่สร้าง จ านวน  1  ชุด ปลัด อบต.คูบัว

(เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ใช้กับรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์เมื่อเกิดอัคคีภัย) *บริการสาธารณะ

13 แผนงานการรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ จดัซ้ือวทิยแุบบพกพา  รุ่น VHF/FM  120,000 ส านักงาน
ภายใน ส่ิงกอ่สร้าง จ านวน  10  เคร่ือง ปลัด อบต.คูบัว

(พื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ติดต่อประสานงานภายใน อบต.และหน่วยงานอื่น)

14 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์สี 8,500 ส านักงาน
ส่ิงกอ่สร้าง จ านวน  1  เคร่ือง ปลัด อบต.คูบัว

(เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้ในงานธุรการ)

หน้าที่  180

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 แผนงานการรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จดัซ้ือกล้อง CCTV  และอุปกรณ์ติดต้ังในเขต อบต. คูบัว  1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ส านักงาน

ภายใน ส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ หมู่ที่ 2  จ านวน  2-3 จดุ ปลัด อบต.คูบัว
หมู่ที่ 3  จ านวน  4 จดุ
หมู่ที่ 5  จ านวน  2-3 จดุ *บริการสาธารณะ
หมู่ที่ 6  จ านวน  2-3  จดุ
หมู่ที่ 7  จ านวน  4  จดุ
บริเวณบ้านนางประภา เขียวชอุ่ม
บริเวณปากซอย ๑-บริเวณปากซอย 2
แยก รพ.สต. หมู่ที่ 8-และบริเวณแยกบ้านนายเสน่ห์
หมู่ที่ 9  จ านวน  2-3 จดุ
หมู่ที่ 10 จ านวน  2-3 จดุ
หมู่ที่ 12  จ านวน  2-3 จดุ
หมู่ที่ 13  จ านวน  2-3 จดุ
จดุที่ 1 บริเวณสะพานบ้านนายส าลี นางทองดี แดงพาน
จดุที่ 2 บริเวณหน้าร้านค้า นางบุญสม อ่อนแก้ว
จดุที่ 3 บริเวณบ้านนายสุริเยฟ  โชคลาภ
หมู่ที่ 14  จ านวน  4  จดุ
(จดุที่ส าคัญในชุมชน)
(เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและลดปัญหาโจรกรรม

และปัญหาอาชญากรรมในพืน้ที่ต าบลคูบัว
และใช้เป็นวัตถพุยานทีเ่ป็นหลักฐานในการใหไ้ด้ขอ้เท็จจริง

และสามารถน าไปพิจารณา ตัดสินในทางคดีความผิด)

16 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจติอล (ขาว-ด า-สี) 350,000 ส านักงาน
ส่ิงก่อสร้าง ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที ปลัด อบต.คูบัว

(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม)

หน้าที่  181

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากวา่ 36,000 BTU 80,000 80,000 ส านักงาน

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน  4  เคร่ือง ปลัด อบต.คูบัว
ปี 2561 = 2 เคร่ือง
ปี 2564 = 2 เคร่ือง
(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม)

18 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล  (ขาว-ด า-สี) 350,000 ส านักงาน
ส่ิงกอ่สร้าง ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จ านวน  1 เคร่ือง ปลัด อบต.คูบัว

(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม)

19 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์การเกษตร จดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั 59,000 59,000 ส านักงาน
ส่ิงกอ่สร้าง จ านวน  2  เคร่ือง ปลัด อบต.คูบัว

ปี 2561 = 1 เคร่ือง
ปี 2562 = 1 เคร่ือง *บริการสาธารณะ
(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม)

20 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสีข้าวชุมชน  300,000 50,000 ส านักงาน
ส่ิงกอ่สร้าง จ านวน  2  เคร่ือง ปลัด อบต.คูบัว

จุดพิกัดสถานที่โครงการ  หมุ่ที่ 14
N 13.452822  E 99.821267 *บริการสาธารณะ
หมูท่ี ่ 14   =  ปี 2561
เคร่ืองสีขา้วขนาดกลาง
หมูท่ี ่ 3     =  ปี 2563
เคร่ืองสีขา้งขนาดครัวเรือน
(เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผลิตข้าวขาว และข้าวกล้อง
จดับริการรับสีข้าวเพือ่รองรับผลผลิตของเกษตรในชุมชน
ประชาชนมีงานท าและมีรายได้เพิม่ขึ้น
รวมกลุ่มใช้เคร่ืองมือรองรับวกิฤตข้าวราคาตกต่ า) หน้าที่  182

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์การเกษตร จดัซ้ือชุดตัดหญ้าส าหรับน ามาติดต้ังกบัรถไถฟร์าม 130,000 กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง จ านวน  1  เคร่ือง อบต.คูบัว
(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

น ามาประกอบกับรถไถฟร์ามส าหรับตัดหญ้าข้างทาง) *บริการสาธารณะ
22 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์โรงงาน จดัซ้ือเคร่ืองเจยีร/ตัดแบบมือถอื ขนาด  7  นิว้ 6,300 กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง จ านวน  1  เคร่ือง อบต.คูบัว
(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

น ามาใช้ตัดหรือเจียรเหล็ก)
23 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเล่ือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด  9  นิ้ว 6,900 กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน  1  เคร่ือง อบต.คูบัว
(เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้ตัดไม้ส าหรับงานช่างไม้)

24 แผนงานการเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ครุภัณฑ์ยานพานะ จัดซ้ือรถกระเช้าไฟฟ้า ขนาด  6  ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 2,500,000 กองช่าง
ส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง จ านวน  1  คัน อบต.คูบัว

(เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้ทดแทนคันเดิม) *บริการสาธารณะ

25 แผนงานการเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือโคมไฟถนน พร้อมหลอด LED  ขาและก้าน 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 กองช่าง
ส่ิงก่อสร้าง รวมแป้นยดึติดเสาโคม แยกเป็นโคมคู่   จ านวน  20 ชุด อบต.คูบัว

โคมเด่ียว  จ านวน 80 ชุด   รวม  100  โคม
(เพื่อติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง อ านวยความปลอดภัย *บริการสาธารณะ
ทางไฟฟ้าสาธารณะให้กับประชาชนในต าบลคูบัว)

26 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า 200,000 200,000 กองช่าง
ส่ิงก่อสร้าง จ านวน  4  ชุด อบต.คูบัว

(เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม) *บริการสาธารณะ

หน้าที่  183

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล  แบบที่ ๑ 22,000 กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้ อบต.คูบัว
จ านวน  1  เคร่ือง
(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ประมวลผลค านวณ การส ารจ เขียนแบบงานช่าง)

28 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพมิพอ์งิเจท็ ขนาด A3 15,000 กองช่าง
ส่ิงกอ่สร้าง จ านวน  1  เคร่ือง อบต.คูบัว

(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาทดแทนเคร่ืองเดิมงานประมวลผลข้อมูลทางช่าง)

29 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์พาหนะ จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์  ขนาด  110  ซีซี 38,000 กองช่าง
ส่ิงกอ่สร้าง และขนส่ง แบบเกยีร์ธรรมดา จ านวน  1  เคร่ือง อบต.คูบัว

(เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาทดแทนคันเดิม)

30 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์พาหนะ จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์  ขนาด  110  ซีซี 40,800 40,800 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง และขนส่ง แบบเกยีร์ธรรมดา  จ านวน  1  คัน อบต.คูบัว

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
รองรับการปฏิบัติงานที่เพิม่ขึ้น)

31 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน 787,000 กองคลัง
ส่ิงกอ่สร้าง และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยต่ ากว่า  2,400  ซีซี อบต.คูบัว

ขับเคล่ือน  2  ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค๊บ
จ านวน   1  คัน
(เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
รองรับการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น) หน้าที่  184

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเกา้อีส้ านักงาน  จ านวน  8  ตัว 8,000 8,000 8,000 8,000 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง (มล้ีอเล่ือน โช๊ค พนักพิง ทีพ่ักแขน อเนกประสงค์) อบต.คูบัว

(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ส าหรับบุคลากรใหม่ และทดแทนของเดิมที่ช ารุด)

33 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือโต๊ท างาน ขนาด 1.20 เมตร (4 ฟตุ) 10,800 กองคลัง
ส่ิงกอ่สร้าง จ านวน  2  ชุด อบต.คูบัว

(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ส าหรับบุคลากรใหม่ และทดแทนของเดิมที่ช ารุด)

34 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือตู้เอกสารเหล็กแบบ  2 บานเล่ือน   5,500 กองคลัง
ส่ิงกอ่สร้าง ขนาด  5  ฟุต  แบบไม่มี มอก. จ านวน 1 ตู้ อบต.คูบัว

(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้จดัเก็บเอกสาร)

35 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ๑. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 17,000 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง จ านวน  1  เคร่ือง อบต.คูบัว

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส าหรับประมวลผล 21,000
จ านวน  1  เคร่ือง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์)

(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ส าหรับงานทะเบียนทรัพยสิ์นและพัสดุ)

36 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ๑. คร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวด า 17,800 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง ชนิด Netwoek  แบบที่ 1  (28 หน้า/นาที) อบต.คูบัว

จ านวน  2  เคร่ือง
2. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 9,000
หรือชนิด LED ขาวด า   
จ านวน  1  เคร่ือง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
งานพฒันารายได้/งานการเงินและบัญช/ีงานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ)

หน้าที่  185

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU  จ านวน  1  เคร่ือง 89,000 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง และขนาดไมต่่ ากว่า 24,000 BTU   จ านวน  2 เคร่ือง อบต.คูบัว

(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม)

38 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 787,000 กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง และขนส่ง ไม่น้อยต่ ากวา่  2,400  ซีซี อบต.คูบัว

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค๊บ
จ านวน  1  คัน
(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ทดแทนรถยนต์ของกองการศึกษาใช้งานมานาน)

39 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล 44,000 22,000 22,000 กองการศึกษา
ส่ิงกอ่สร้าง แบบที ่๑ จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้ อบต.คูบัว

จ านวน  1  เคร่ือง
ปี 2561 = 2 เคร่ือง
ปี 2562 = 1 เคร่ือง
ปี 2564 = 1 เคร่ือง
(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ส าหรับบุคลากรใหม ่และทดแทนเคร่ืองเกา่ทีใ่ช้งานมานาน

และงานส าหรับอาคาร ศพด. อบต.คูบัว)
40 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์การศึกษา จดัซ้ือโต๊ะนักเรียน  จ านวน  10  ตัว 25,000 กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง (เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน อบต.คูบัว
ใช้ในการเรียนการสอนของ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก)

41 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์สีองิเจท็ จ านวน  5  เคร่ือง 10,800 5,400 5,400 กองการศึกษา
ส่ิงกอ่สร้าง ปี 2561 = 2 เคร่ือง อบต.คูบัว

ปี 2562 = 1 เคร่ือง
ปี 2564 = 1 เคร่ือง
(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม) หน้าที่  186

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
42 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 3,600 1,800 1,800 1,800 กองการศึกษา

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน  5  เคร่ือง อบต.คูบัว
ปี 2561 = 2 เคร่ือง
ปี 2562 = 1 เคร่ือง
ปี 2563 = 1 เคร่ือง
ปี 2564 = 1 เคร่ือง
(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้ร่วมกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทีย่งัไมม่เีคร่ืองส ารองไฟ)

43 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือโต๊ะท างาน 10,800 10,800 10,800 กองการศึกษา
ส่ิงก่อสร้าง ขนาด 1.20 เมตร   (4 ฟุต) อบต.คูบัว

จ านวน  6  ตัว
ปี 2561 = 2 ตัว
ปี 2562 = 2ตัว
ปี 2564 = 2 ตัว
(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ส าหรับบุคลากรใหม่ และทดแทนโต๊ะท างาน
เก่าที่ช ารุด และส าหรับอาคาร ศพด. อบต.คูบัว)

44 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ครุภัณฑ์การศึกษา ตู้ล๊อกเกอร์เก็บของ  18  ช่อง 7,000 กองการศึกษา
ส่ิงก่อสร้าง จ านวน  1  ตู้ อบต.คูบัว

(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
วางแผนส าหรับ ศพด.อบต.คูบัว)

45 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 2,400 3,600 2,400 3,600 กองการศึกษา
ส่ิงก่อสร้าง จ านวน  10  ตัว  อบต.คูบัว

(มีล้อเล่ือน โช๊ค พนักพิง ที่พักแขน) เอนกประสงค์
(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ส าหรับบุคลากรใหม ่และทดแทนเกา้อีท้ างานเกา่ทีช่ ารุด 

หน้าที่  187

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
46 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือตู้เอกสารเหล็กแบบ 5,500 5,500 5,500 กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง 2  บานเล่ือน  ขนาด  5  ฟตุ อบต.คูบัว
แบบไม่มี มอก.  จ านวน  2  ตู้
ปี 2561 = 1 ตู้
ปี 2563 = 1 ตู้
ปี 2564 = 1 ตู้
(เพือ่จดัเกบ็เอกสาร ส าหรับงาน ศพด .
และวางแผนอาคาร ศพด. อบต.คูบัว)

47 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 88,000 กองการศึกษา
ส่ิงกอ่สร้าง แบบแยกส่วนชนิดต้ังพืน้หรือ อบต.คูบัว

ชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU
พร้อมติดต้ัง  จ านวน  2  เคร่ือง
ปี 2564 = 2 เคร่ือง
(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม)

48 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือพดัลมติดผนัง 4,000 10,000 กองการศึกษา
ส่ิงกอ่สร้าง (ราคารวมค่าติดต้ัง) อบต.คูบัว

จ านวน  7  ตัว
ปี 2563 = 2  ตัว
ปี 2564 = 5  ตัว
(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้ทดแทนของเดิมและวางแผนส าหรับ
อาคาร ศพด. อบต.คูบัว)

49 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ จดัซ้ือเคร่ืองเล่น DVD 5,000 กองการศึกษา
ส่ิงกอ่สร้าง จ านวน  1  เคร่ือง อบต.คูบัว

(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้ทดแทนของเก่าที่ช ารุด)

หน้าที่  188

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์การแพทย์ จดัซ้ือเตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ข 18,000 18,000 18,000 กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง ขนาดเตียงไมน่้อยกว่า อบต.คูบัว

90 x 200 x 60 ซม.

จ านวน  3  เตียง

ปี 2561 = 1  เตียง

ปี 2562 = 1  เตียง

ปี 2564 = 1  เตียง

(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏบิัติงาน

น ามาใช้ส าหรับหอ้งปฐมพยาบาลเด็กทีป่่วยและรองรับการตรวจ

จากส านักรับรองมาตรฐาน สมศ. ประจ าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก)

51 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์การเกษตร จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ 11,000 กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าได้ 450 ลิตร ต่อนาที อบต.คูบัว

จ านวน  1  เคร่ือง

(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏบิัติงาน

น ามาใช้ทดแทนของเดิมที่ช ารุดเป็นส่วนประกอบของน้ าพุกลางน้ า)

52 แผนงานการศาสนา ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์กฬีา จดัซ้ือติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย 200,000 200,000 400,000 400,000 400,000 กองการศึกษา

วัฒนธรรมและนันทนาการ ส่ิงกอ่สร้าง ประจ าหมูบ่้าน อบต.คูบัว

หมูท่ี ่1  จ านวน  3-5  ชุด

หมูท่ี ่3  จ านวน  3-5  ชุด

หมูท่ี ่4  จ านวน  3-5  ชุด

หมูท่ี ่6  จ านวน  3-5  ชุด

หมูท่ี ่7  จ านวน  3-5  ชุด *บริการสาธารณะ

หมูท่ี ่10  จ านวน  3-5  ชุด

หมูท่ี ่11  จ านวน  3-5  ชุด

หมูท่ี ่13  จ านวน  3-5  ชุด

หมูท่ี ่15  จ านวน  3-5  ชุด
(ติดต้ังบริเวณทีส่าธารณะประโยชน์)

(เพือ่ส่งเสริมการออกก าลังกายพัฒนาคุณภาพชีวิต)

หน้าที่  189

บัญชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
53 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์กฬีา จดัซ้ือติดต้ังเคร่ืองสนามเด็กเล่นที ่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต. 100,000 100,000 กองการศึกษา

ส่ิงกอ่สร้าง (เพือ่ส่งเสริมการออกก าลังกายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อบต.คูบัว

เด็กและเยาวชนภายในต าบลแผนส าหรับทดแทนเคร่ืองเล่น

ทีช่ ารุดและรองรับศูนย ์ศพด.หลังใหม่)

54 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ อบต.คูบัว 250,000 250,000 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์ ปี 2561 จ านวน 1 คัน ปลัด อบต.คูบัว

หมายเลขทะเบียน 82-9101 ราชบุรี

รหสัครุภณัฑ์  011560003

ปี 2562 จ านวน 1 คัน *บริการสาธารณะ
หมายเลขทะเบียน 82-7756 ราชบุรี

รหสัครุภณัฑ์  011540002

(เพือ่ใหค้รุภณัฑ์มปีระสิทธิภาพ

ในการใช้งานและเกดิประโยชน์สูงสุด

แกท่างราชการและประชาชนผู้ใช้บริการ

เพือ่ซ่อมแซมถงัเกบ็ขยะและชุดบีบอดัขยะรถยนต์บรรทุกขยะ

ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ)

55 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เปล่ียนตู้ขยะมูลฝอย 600,000 700,000 ส านักงาน

ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ หมายเลขทะเบียน  82-9101  ราชบุรี ปลัด อบต.คูบัว

ขนาดความจขุองตู้ 
ไม่ต่ ากวา่ 6 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมใช้งาน
เปล่ียนตู้ขยะมูลฝอย *บริการสาธารณะ
หมายเลขทะเบียน 82-7756  ราชบุรี
ขนาดความจขุองตู้ 
ไม่ต่ ากวา่  8  ลูกบาศก์เมตร
พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมใช้งาน
(เพือ่ใหร้ถเกบ็ขนขยะสามารถใช้งานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ )

หน้าที่  190

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
56 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ติดต้ังชุดเครนไฮดรอลิค 500,000 500,000 กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สูงไม่น้อยกว่า อบต.คูบัว

12 เมตร พร้อมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
ตัวรถต่างๆ พร้อมใช้งาน *บริการสาธารณะ
หมายเลขทะเบียน 82-2164 ราชบุรี
(เพื่อให้มีรถเอนกประสงค์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริการสาธารณะประโยชน์ตอบสนองความต้องการ
งานบริการอ านวยความสะดวกประชาชน)

57 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม 25,000 25,000 กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง แบบพกพา จ านวน 2 เคร่ือง อบต.คูบัว

บันทึกข้อมูลต าแหน่งพิกัดได้ไม่
ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และ
สร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง
บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติ
ได้ถึง 10,000 จุด 
มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และ
ข้อมูลต าแหน่งสถานที่ส าคัญ
ไม่น้อยกว่า 500,000 ต าแหน่ง
มีพอร์ตส าหรับเชื่อมต่อกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB
Port แบบ Hight-Speed
คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ
(เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
เคร่ืองอ่านพิกัดทางภูมิศาสตร์)

หน้าที่  191

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
58 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 100,000 ส านักงาน

ส่ิงก่อสร้าง ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ปลัด อบต.คูบัว
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ
(เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม)

59 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ 29,100 ส านักงาน
ส่ิงก่อสร้าง ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน ปลัด อบต.คูบัว

จ านวน 3 เคร่ือง
คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
1) รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
2) สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ
3) หน้าจอ LED
4) สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
5) มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาท างาน
6) ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง
(เพื่อบันทึกเวลาเข้าออกงานบริหารงานบุคคล)

60 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติ แรงดันคงที่ 8,500 ส านักงาน
ส่ิงก่อสร้าง ขนาด 300 วัตต์ ปลัด อบต.คูบัว

(เพื่อเพิ่มแรงดันส่งน้ าไปตามท่อประปาภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้เพียงพอต่อการใช้งาน) *บริการสาธารณะ

หน้าที่  192

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
61 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์อืน่ เคร่ืองยอ่ยสลายกิง่ไม ้ จ านวน 1 เคร่ือง 98,000 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง (ขนาด XXL ชนิดรถลาก)  ปลัด อบต.คูบัว

บดสับย่อยวสัดุได้หลายประเภท  

เช่น  กิง่ไม ้ พุม่ไม ้ 

แกนกระดาษแขง็  รองรับกิง่ไมส้ด *บริการสาธารณะ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ  2-4 นิ้ว 

รองรับทางมะพร้าว ลูกมะพร้าว  

ขนาด เส้นผ่าศูนยก์ลาง ประมาณ  8 นิว้

โครงสร้างผลิตจากเหล็ก

มล้ีอรวม  3  ล้อ แบ่งเป็น  ล้อหลัง 2 ล้อ

ลักษณะเหมอืนล้อรถยนต์ 

ล้อหน้า 1 ล้อ  ล้อเล็กขนาดพับได้  

ใส่เคร่ืองยนต์ดีเซล ก าลังเคร่ืองยนต์ 12  HP  

(จดัหากรณีนอกเหนือบัญชีมาตรฐาน

เป็นคุณลักษณะของที่ใช้งานตามความต้องการ

เพือ่ให้เหมาะสมกบังานภารกจิ ต่างๆ)

(เพื่อน าไปใช้ประโยชนใ์นกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลคูบัว)
62 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนดิ ไฟฟ้า ขนาด  5  กิโลวตัต์ขึน้ไป 57,500 กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล  จ านวน  1  เคร่ือง อบต.คูบัว

รายละเอยีดเคร่ืองยนต์ประกอบไฟฟ้า 

คุณสมบัติทางเทคนิคทัว่ไป

ราคาตามมาตรฐานของส านักงบประมาณ *บริการสาธารณะ
(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

น ามาใช้งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

งานช่าง ภาคสนามในพืน้ทีต่่างๆ) หน้าที่  193

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
63 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 95,000 ส านักงาน

สงบภายใน ส่ิงก่อสร้าง สูบน้ าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที ปลัด อบต.คูบัว
(งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกวา่ 6 นิ้ว 

(150 มิลลิเมตร)
สูบน้ าได้ไม่น้อยกวา่ปริมาณที่ก าหนด
ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกวา่ 13.50 เมตร *บริการสาธารณะ
หรือประมาณ 45 ฟุต อุปกรณ์ประกอบ
ของเคร่ืองสูบน้ าและของเคร่ืองยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
(จดัหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(เพือ่ใช้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
การใช้สอย ประโยชน์ของระบบสูบน้ า
เตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน 
แก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์)

64 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบท่อพญานาค   จ านวน  1  เคร่ือง 85,000 ส านักงาน
สงบภายใน ส่ิงก่อสร้าง เป็นท่อสูบน้ าแบบท่อพญานาค ปลัด อบต.คูบัว
(งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั) ขนาด 8 นิ้ว  ชนิดเพลาในหัวโต

ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ แบบสูบนอน 
ระบายความร้อนด้วยน้ า
 มีก าลังไม่น้อยกวา่ 11 แรงม้า *บริการสาธารณะ
ที่ 2,400 รอบต่อนาที ขนาดท่อสูบน้ า
มีเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกวา่ 8 นิ้ว 
ความยาวไม่น้อยกวา่ 6 เมตร  
(จดัหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(เพือ่ใช้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
การใช้สอย ประโยชน์ของระบบสูบน้ า
เตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน 
แก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์) หน้าที่  194

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
65 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400 1,400 ส านักงานปลัด

(Smart Card Reader) จ านวน 2 เคร่ือง อบต.คูบัว

คุณสมบัติไมต่่ ากว่าเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานที่กระทรวงดิจิทลัฯ ก าหนด *บริการสาธารณะ
(เพือ่ใช้ในการปฏบิัติงานบันทึกขอ้มลูในระบบขอ้มลูบุคลากร

ท้องถิน่แหง่ชาติและเพือ่ใช้ในการจดัเกบ็ขอ้มลูการใหบ้ริการ

งานพัฒนาชุมชนและกจิกรรมต่างๆ )

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400 1,400 กองช่าง

(Smart Card Reader) จ านวน 2 เคร่ือง อบต.คูบัว

คุณสมบัติไมต่่ ากว่าเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานที่กระทรวงดิจิทลัฯ ก าหนด *บริการสาธารณะ
เพื่อใช้งานระบบการขออนญุาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคล่ือนย้ายอาคาร

และการขอใบรับรองการกอ่สร้างอเิล็กทรอนิกส์)

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400 1,400 กองการศึกษา

(Smart Card Reader) จ านวน 2 เคร่ือง อบต.คูบัว

คุณสมบัติไมต่่ ากว่าเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานที่กระทรวงดิจิทลัฯ ก าหนด *บริการสาธารณะ
(เพือ่ใช้ในระบบขอ้มลูของงานกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

และกจิกรรมต่างๆ)

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400 1,400 กองคลัง

(Smart Card Reader) จ านวน 2 เคร่ือง อบต.คูบัว

คุณสมบัติไมต่่ ากว่าเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพืน้ฐานทีก่ระทรวงดิจทิัลฯ ก าหนด *บริการสาธารณะ
(เพือ่ใช้ในระบบขอ้มลูของงานกองคลัง และกจิกรรมต่างๆ) 

66 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างานผู้บริหาร  จ านวน  1  ตัว 3,200 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง ตามราคาท้องถิ่น ปลัด อบต.คูบัว

(เพือ่จดัหาเก้าอี้ท างานส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น)

หน้าที่  195

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
67 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ multifunction เลเซอร์ 15,000 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง หรือ LED สี  แบบ Network Interface ปลัด อบต.คูบัว

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ ปี 2562  จ านวน  ๑  เคร่ือง

(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
น ามาใช้งานกิจกรรมอบรม)

68 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 13,600 กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ  6,800 บาท  อบต.คูบัว

(ครุภณัฑ์ทีไ่มม่กี าหนดไว้ในบัญชี

มาตรฐานครุภณัฑ์ จงึใหส้ามารถจดัซ้ือได้ตามราคาท้องถิน่)

(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
จดัหาโต๊ะท างานส าหรับผู้ปฏบิัติงานราชการ กองช่าง)

69 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเกา้อีท้ างานแบบเบาะหนัง 12,500 กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง มพีนักพิง มที้าวแขน  2  ขา้ง และ  อบต.คูบัว

ล้อเล่ือนปรับระดับสูงต่ าได้  จ านวน 5 ตัว

ตัวละ  2,500  บาท 

(ครุภณัฑ์ทีไ่มม่กี าหนดไว้ในบัญชี

มาตรฐานครุภณัฑ์ จงึใหส้ามารถจดัซ้ือได้ตามราคาท้องถิน่)

(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
จดัหาเกา้อีท้ างานส าหรับผู้ปฏบิัติงานราชการ กองช่าง)

70 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที ่1 44,000 กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง จอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิว้   อบต.คูบัว

จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ  22,000 บาท  

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์)

(เพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ปฏบิัติงานราชการ กองช่าง)

5,488,300 5,337,400 11,224,200 2,334,100 4,202,000  - หน้าที่  196

                                                                                                   รวม  70 รายการ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



หน้าที่ 197 
 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ทั้งนี้แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพ             
ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕)          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้     

 
 
 
 
 



หน้าที่ 198   
 
 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 199  
 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น   
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง  
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง  
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit  
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล  
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง 

มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,  
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ  เช่น  
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็น 
ไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนด 
ไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย 
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ 
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการ 
ในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน 
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. 
แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ 
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย 
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร 
มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      
ฉบับที่ ๑๒  โดย  (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา 
(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙  
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี 
ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว  
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม  
(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕.๖ โครงการมี
ความสอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
๕.๘ โครงการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
หรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ 
งบประมาณมี
ความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 
๕.๑๐ มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมท าน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม  (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้  
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ 
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการ 
ในการจัดท าโครงการ ได้แก่ 
(๑) ความประหยัด (Economy)  
(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) 
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(๔) ความยุติธรรม (Equity)  
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น  
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  



หน้าที่ 206 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ที่ ส ามารถวัด ได้  (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ 
เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ  
การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ 
(การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล 
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ  
(๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  
(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย        
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี ้
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

        

  

ยุทธศาสตร์ที ่2  
ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

        
  

ยุทธศาสตร์ที ่3  
ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย   

        

  

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และ
การท่องเท่ียว 

        

  

ยุทธศาสตร์ที ่5  
ด้านการบริหารจัด 
การและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

        

  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

        
  

รวม           
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล ำดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้              
(.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
  (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

 การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที ่๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชน 
จะพัฒนา เติบโต และอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 
1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment) 
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology) 
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 จากแผนภาพองค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่ 
จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 
เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโต และอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
           หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
การเมืองระดับชาต ิและการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้น ยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 
โดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบัน และผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพล 
ต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ 
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น  
ส่วนหนึ่งก็ข้ึนอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติ ซึ่งถ่ายทอดออกมา 
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. 
จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับ
สภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท 
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น  
ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล 
อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ  
ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่
ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ 
จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่างแท้จริง 
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2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา อ่ืนๆ 

ทีก่ระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  การกลอกหลวงต้มตุ๋น
ฉ้อโกงทรัพย์สินเงินทอง การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ในแวดวงราชการการเรียกรับสินบน ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี 
เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้น
ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของ 
การแจกของให้แก่ราษฎร อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง กับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงิน เพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยาย        
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐ 
อยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน”  
และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ 
พัฒนาในประเด็นนี้ 
 3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 

ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ 
ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที ่
อาจเป็นสังคมของคนคริสต์ หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูม ิ(ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ  
(ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท. เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ 
บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ มากมาย เป็นต้น 

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบาย 
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด 
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจ
ผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน 
ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่ 
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม 
ประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร 

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่ 

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ 
ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการ 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ าก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
และไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
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 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
 (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนาต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ  ดังนี้ 
 1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 

 2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือการเข้าสู่ AEC ประชาคมอาเซียนที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องเร่งรัดสร้างแนวคิดและกระบวนการร่วมกัน         
เพ่ือวางเป้าหมายและน าพาประชาชนไปสู่ความส าเร็จภายใต้ฐานทางเศรษฐกิจที่ม่ันคง   ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
         การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือน
บ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอื่นใดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ  เช่น 
ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น  เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะแนวทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า และทางบก 
2. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
3. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่าง 
4. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
5. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
6. การสาธารณูปการ และการซ่อมบ ารุงรักษา 

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย มีหนี้สิน ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไข

ปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้าน
ผู้ด้อยโอกาส ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก
SARs ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า และโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน    เข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยวมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาด
ของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในต าบล ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดข้ึนกับเด็กๆโรคพิษ
สุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพ้ืนที่ระงับการเกิด  โรคระบาด 
การท าลาย การรักษา เป็นต้น  

ข้อเนอแนะแนวทางด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
2. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
3. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
4. การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
5. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

            การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้
ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่
ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจ
และความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าว       
ที่เข้ามาท างานในท้องถิ่นมากขึ้น 

ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย น้ าท่วม 
อัคคีภัยทีเ่กิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข 
คือ พิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ  
กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสามารถ
ด าเนินการได้ทันท่วงที   

ข้อเสนอแนะแนวทางด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
3. การผังเมือง 
4. จัดให้มีที่จอดรถ 
5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
6. การควบคุมอาคาร 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
    ต้องยอมรับว่านโยบายต่างๆ ของส่วนกลางที่ต้องการการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นยังไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ท าให้ท้องถิ่นยังประสบปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ประชาชนในพ้ืนที่ขาดความรู้ความเข้าใจใน
ศักยภาพของทรัพยากรภายในท้องถิ่นตัวเอง และไม่สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การขาดการ
สนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านเทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  การขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และการพัฒนา ที่เป็นระบบด้านการท่องเที่ยว การขาดความร่วมมืออย่างจริงจังของผู้ประกอบการ และบุคลากรภาคธุรกจิ 
เป็นต้น   
 แนวทางจ าเป็นจะต้องวางรากฐานนโยบายของเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง เช่น 
ด้านเกษตรกรรม สนับสนุนให้มีการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่เป็นทางเลือกส าคัญส าหรับเกษตรกร
รายย่อย ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้รับการมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในทุกด้านต้องให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ร่วมมือและผนึกก าลังร่วมกันเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ 

ปัญหาแรงงานต่างชาติ นับวันจะเป็นปัญหาสังคมถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี ถ้าคนไทยท างานกับ
คนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมีพม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์          
ปัญหาแรงงานต่างด้าว อาชญากรรม สถิติการก่ออาชญากรรมเกิดข้ึนมากจากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมาย
มากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย และด้านภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่า
ประเทศอ่ืนๆในอาเซียน  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ
กับชาวบ้าน และโรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆ ในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะ       
ในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนด้วย 

  การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเร่งบูรณาการการท างาน
ร่วมกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ด้านการพาณิชย์ ธุรกิจรีสอร์ท ร้านอาหารที่พักในพ้ืนที่ โฮมสเตย์ เพ่ือพัฒนาไปสู่
ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว 
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ข้อเสนอแนะแนวทางดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทางราชการมอบหมาย 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การวางมาตรการป้องกัน 
    การประสานงานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการ 
3. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
4. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
5. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
6. ให้มีตลาด 
7. การท่องเที่ยว 
8. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
9. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
10. การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน 

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาที่จะต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาตอข้าวในช่วงเวลา เก็บเกี่ยว        

การเลี้ยงสัตว์ วัว หมู ไก่ ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ การจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือท าให้ปริมาณมูลฝอยลดลง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทมากขึ้นในการเฝ้าระวังการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีการก าหนดแผน
และมาตรการป้องกันและบรรเทาวิกฤติทางด้านสิ่งแวดล้อมมีการซักซ้อมท าความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้องให้ การเตรียมความพร้อมในด้ านการจัดการเพ่ือป้ องกันผลกระทบที่ จะเกิดขึ้ น                   
เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาความสามารถในการรับมือต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

ข้อเสนอแนะแนวด้านดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดของถนน    
    ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2. การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่างๆ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือใช้ในเขต อปท. 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องเร่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และท าความเข้าใจวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและชาติพันธุ์ ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายของชุมชนให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา 
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง การเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่างๆ         
ด้วยสื่อ และวิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวาง การให้มีแหล่งส าหรับการเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชนนั้นๆ เกิดขึ้น อาจเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีอยู่แล้วในชุมชน/หมู่บ้าน  เช่น  บ้านของผู้ทรงภูมิปัญญา วัด ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน  เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะแนวทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 มีภารกิจที่เกี่ยวข้องที่ต้องด าเนินการ  ดังนี ้

1. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. การจัดการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
4. การส่งเสริมการกีฬาจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

 






