
 

 

 
แผนพฒันาสามป�  

(พ.ศ.2558 – 2560) 
 

ของ 
องค�การบรหิารส!วนตําบลคบูัว 

อําเภอเมืองราชบุรี    จังหวัดราชบุร ี



คํานํา 
 

 แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560) ขององค�การบริหารส!วนตําบลคูบัว  จัดทําขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว!าด1วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส!วนท1องถิ่น พ.ศ.2548  
เพ่ือใช1เป8นแผนพัฒนาในด1านต!างๆขององค�การบริหารส!วนตําบลคูบัว  โดยได1ผ!านการประชาคมใน
ท1องถิ่น เพ่ือจัดให1ประชาชนได1เข1ามามีส!วนร!วมในการเสนอป;ญหาและความต1องการ  ตลอดจนแสดง
ความคิดเห็นและข1อเสนอแนะต!างๆ เพ่ือนํามาเป8นข1อมูลในการกําหนดวิสัยทัศน�แผนยุทธศาสตร�การ
พัฒนา และแผนพัฒนาสามป� โดยจะต1องให1มีความสอดคล1องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห!งชาติ ฉบับท่ี 10 และ 11 นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร�พัฒนาจังหวัดราชบุรี  แผนยุทธศาสตร�
พัฒนาอําเภอเมืองราชบุรี  และแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�การบริหารส!วนตําบลคูบัว ซึ่งการกําหนด
แผนงานและโครงการพัฒนาในแต!ละป�นั้น จะต1องมีความต!อเนื่อง และเป8นแผนก1าวหน1าครอบคลุม
ระยะเวลาสามป�  โดยจะมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาเป8นประจําทุกป� 

 แผนพัฒนาสามป�ขององค�การบริหารส!วนตําบลคูบัว ได1มีการกําหนดทิศทาง และแนวทาง
การปฏิบัติงานในการพัฒนาในด1านต!างๆไว1อย!างชัดเจน ตามอํานาจหน1าท่ีความรับผิดชอบของแต!ละ
หน!วยงาน ท้ังนี้ จะต1องให1สอดคล1องกับป;ญหาและความต1องการของประชาชน เพ่ือการนําไปสู!การ
แก1ไขป;ญหาและตอบสนองความต1องการของประชาชนในท1องถิ่นได1อย!างแท1จริง  

 ท้ังนี้ แผนพัฒนาสามป�ขององค�การบริหารส!วนตําบลคูบัว จะสําเร็จและบรรลุเปGาประสงค�
ได1นั้น จะต1องอาศัยการมีส!วนร!วมในการระดมความคิดเห็น และร!วมกันทําจากทุกๆ ฝIายท่ีเกี่ยวข1อง 
โดยเฉพาะจากประชาชนในท1องถิ่นเอง  ซึ่งเป8นตัวแปรสําคัญในการกําหนดตัวช้ีวัดต!างๆ  ท่ีจะนําไปสู!
การปฏิบัติในรูปแบบของโครงการ  หรือกิจกรรมได1อย!างจริงจังและต!อเนื่องจนบังเกิดผลสําเร็จต!อไป 
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ส�วนท่ี 1 
                           บทนํา 
 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป� 

 แผนพัฒนาสามป� หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครองส วนท#องถ่ินท่ี
สอดคล#องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาอันมีลักษณะเป,นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ี
จัดทําข้ึนสําหรับป�งบประมาณแต ละป� ซ่ึงมีความต อเนื่องและเป,นแผนก#าวหน#าครอบคลุมระยะเวลาสามป� โดย
มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงประจําทุกป� 

 แผนพัฒนาสามป� เป,นการแปลงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาไปสู การปฏิบัติโดยมีหลักคิดท่ีว า ภายใต#
ยุทธศาสตร�การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได#มากกว าหนึ่งแนวทางและภายใต#แนวทางการพัฒนา
หนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได#มากกว าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต#องนํามาดําเนินการเพ่ือให#บรรลุตาม
วัตถุประสงค�และเป9าหมายท่ีต#องการในแต ละยุทธศาสตร�การพัฒนาซ่ึงจะมีผลต อวัตถุประสงค�เป9าหมาย
จุดมุ งหมายการพัฒนาอย างยั่งยืน และวิสัยทัศน�ในท่ีสุด 

 นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป� เป,นแผนท่ีมีความสัมพันธ�ใกล#ชิดกับงบประมาณรายจ ายประจําป� 
กล าวคือ องค�กรปกครองส วนท#องถ่ินใช#การวางแผนพัฒนาเป,นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ าย
ประจําป� โดยนําโครงการ /กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป� ในป�ท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจ ายประจําป� ไปจัดทํา
งบประมาณเพ่ือให#กระบวนการจัดทํางบประมาณเป,นไปด#วยความรอบครอบและผ านกระบวนการมีส วนร วม
ของประชาชน   

1.2   วัตถุประสงค$ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 

 1.2.1 เพ่ือแสดงความสัมพันธ�เชื่อมโยงและสอดคล#องกันระหว างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและการ
จัดทํางบประมาณประจําป� 
 1.2.2 เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช วงสามป�ท่ีมีความสอดคล#องและสามารถสนองตอบต อ
ยุทธศาสตร�การพัฒนาอย างมีประสิทธิภาพ 
 1.2.3 เพ่ือเป,นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต างๆให#อยู ในลักษณะท่ีพร#อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําป� และนําไปปฏิบัติได#ทันทีเม่ือได#รับงบประมาณ 

1.3   ข้ันตอนในการจัดแผนพัฒนาสามป� 

  องค�การบริหารส วนตําบลคูบัว ได#มีการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตร�แล#วก็ต#องถึงข้ันตอนในการแปลงสู การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป�ซ่ึงได#กําหนดข้ันตอน
การจัดหาเป,นแนวดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี  1   การเตรียมการจัดทําแผน 
  (1) หน วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเข#าพบผู#บริหารท#องถ่ินเพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค�   ความสําคัญและความจะเป,นในการจัดทําแผนพัฒนาสามป� เพ่ือให#ผู#บริหารทราบถึงภารกิจท่ี
จะต#องดําเนินการ  ต อไปและดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป�ห#วงป� พ.ศ. 2558 ถึง 2560  
ผ านปลัดองค�กรปกครองส วนท#องถ่ินให#มีบริหารท#องถ่ินอนุมัติโครงการดังกล าวจะเป,นการกําหนดทรัพยากรใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามป�  และกําหนดปฏิทินการทํางานไว#อย างชัดเจน 
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   (2) หน วยงานท่ีรับผิดชอบแจ#งโครงการท่ีได#รับอนุ มั ติ ให# มีผู# เ ก่ียวข#องทราบ ได#แก 
คณะกรรมการพัฒนาท#องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ิน หน วยงานภายในของ
องค�การบริหารส วนตําบลคูบัว  และประชาคมหมู บ#าน 

 ข้ันตอนท่ี  2   การคัดเลือกยุทธศาสตร$และแนวทางการพัฒนา 
  (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาพร#อมท้ังข#อมูลท่ีเก่ียวข#อง ปGญหาความต#องการของท#องถ่ิน
รวมท้ังสรุปยุทธศาสตร�การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผู#บริหารท#องถ่ินเพ่ือนําเสนอต อ
คณะกรรมการพัฒนาท#องถ่ิน 
  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท#องถ่ิน จัดการประชุมร วมระหว างคณะกรรมการพัฒนาท#องถ่ิน
ประชาคมท#องถ่ินและส วนราชการท่ีเก่ียวข#อง  เพ่ือร วมกันพิจารณาโดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามป�ใน    
ครั้งแรก   ในเวทีการประชุมร วมกันดังกล าวคัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีสมควร
นํามาใช#เป,นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป� เพ่ือเป,นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการกิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามป�ต อไป 
  (3)  เม่ือได#แนวทางการพัฒนาแล#วเวทีการประชุมร วมพิจารณาว าจะมีโครงการ/กิจกรรมท่ี
ต#องดําเนินการเพ่ือให#บรรลุวัตถุประสงค�และเป9าหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใช#เป,นกรอบในการ
พัฒนา 
  (4)  โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเป,นจํานวนมาก  ดังนั้น  ในข้ันตอนนี้จะต#องมี
การดําเนินการดังนี้ 

� พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหว างยุทธศาสตร�หรือระหว างแนวทางการ
พัฒนา 

� ให#พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม  จากแผนยุทธศาสตร�การพัฒนามา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 

� มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือท่ีจะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามป�ได#อย างเหมาะสม 

 ข้ันตอนท่ี  3  การเก็บรวบรวมข0อมูลและการวิเคราะห$ข0อมูล 
  1. การเก็บรวบรวมข0อมูล 
          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนท#องถ่ิน ดําเนินการสํารวจ และเก็บรวบรวม
ข#อมูลท่ีจําเป,นต อการจัดทําแผนพัฒนาสามป� ซ่ึงนอกจากจะต#องเก็บรวบรวมข#อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปแล#วยังต#อง
วิเคราะห�ว ายุทธศาสตร�การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีเลือกต#องการข#อมูลประเภทใดเป,นพิเศษต#องการ
ข#อมูลของห#วงเวลาใด  และจะเก็บข#อมูลจากแหล งใด  เพ่ือเป,นข#อมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห�  แนวทางการพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรมได#อย างถูกต#อง  โดยในการเก็บรวมรวมข#อมูลจะต#องเก็บข#อมูลท้ังข#อมูลภายในองค�กรและ
ข#อมูลภายนอกเพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห�วิเคราะห�จุดแข็งจุดอ อนโอกาส   และอุปสรรคได# 
  2. การวิเคราะห$ข0อมูล   ประกอบด0วย  4  กิจกรรมหลัก  คือ 
   2.1  การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ านมา 
   2.2  การคัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนา 
   2.3  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
   2.4  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห#วงสามป� 
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 ข้ันตอนท่ี  4   การกําหนดวัตถุประสงค$ของแนวทางการพัฒนา 
          หลังจากได#แนวทางการพัฒนาในช วงสามป�แล#ว  ให#ท่ีประชุมร วมกันพิจารณาคัดเลือก 
วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�การพัฒนามาจัดทําเป,นวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีสอดคล#องกันแนวทางการพัฒนาช วง
สามป�   โดยนําวัตถุประสงค�ดังกล าวมาจัดทําเป,นวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนาในช วงสามป� 

 ข้ันตอนท่ี  5   การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
                       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคล#อง
กับแนวทางการพัฒนาในช วงสามป�มาจัดทํารายละเอียดโครงการในด#านเป9าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ�  
งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู#รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเน#นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ี
จะดําเนินการในป�แรกของแผนพัฒนาสามป�  เพ่ือให#สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ ายประจําป�ได#ต อไป 

 ข้ันตอนท่ี  6   การจัดทําร�างแผนพัฒนาสามป� 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ินจัดทําร างแผนพัฒนาสามป�โดยมีเค#า
โครงประกอบด#วย  6  ส วนดังนี้ 
   ส วนท่ี 1  บทนํา 
   ส วนท่ี 2  สภาพท่ัวไปและข#อมูลพ้ืนฐานขององค�กรปกครองส วนท#องถ่ิน 
   ส วนท่ี 3  สรุปผลการพัฒนาท#องถ่ินในป�ท่ีผ านมา 
   ส วนท่ี 4  ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาในช วงสามป� 
   ส วนท่ี 5  การนําแผนพัฒนาสามป�ไปสู การปฏิบัติ  
      - บัญชีโครงการพัฒนา 
      - บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
      - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  2. คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ิน  จัดเวทีประชาคม ซ่ึง
ประกอบด#วย  คณะกรรมการพัฒนาท#องถ่ิน  ประชาคมท#องถ่ิน  และหน วยงานท่ีเก่ียวข#อง  เพ่ือเสนอร าง
แผนพัฒนาสามป�และรับฟGงความคิดเห็นข#อเสนอแนะแล#วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามป�ให#สมบูรณ�ต อไป 
  3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ินนําร างแผนพัฒนาสามป�ท่ีปรับปรุง
แล#วเสนอคณะกรรมการการพัฒนาท#องถ่ินเพ่ือพิจารณา 

 ข้ันตอนท่ี  7  การอนุมัติและประกาศใช0แผนพัฒนาสามป� 
  1.  คณะกรรมการพัฒนาท#องถ่ินเสนอร างแผนพัฒนาสามป�ท่ีผ านมาการพิจารณาให#ผู#บริหาร
ท#องถ่ินเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท#องถ่ินหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท#องถ่ิน
ระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ  เพ่ือพิจารณาให#ความเห็นชอบโดยมีกระบวนการเช นเดียวกับข้ันตอน
ท่ี  9  ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  2.  ผู#บริหารท#องถ่ินนําร างแผนพัฒนาสามป�ท่ีผ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท#องถ่ินหรือคณะกรรมการอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท#องถ่ินระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบ
อํานาจ  เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท#องถ่ิน 
  3.  เม่ือสภาท#องถ่ินพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามป�แล#วสภาท#องถ่ินจะส งให#ผู#บริหารท#องถ่ิน
ประกาศใช#แผนพัฒนาสามป�และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ#งสภาท#องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท#องถ่ิน  และหน วยงานท่ีเก่ียวข#อง  รวมท้ัง
ประกาศให#ประชาชน  และหน วยงานท่ีเก่ียวข#องรวมได#รับทราบโดยท่ัวไป 
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1.4  ประโยชน$ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
 (1) เพ่ือนําไปปฏิบัติให#สอดคล#องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีจัดทําไว#แล#ว 
 (2) เพ่ือใช#เป,นแนวทางสําหรับผู#ปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาในช วงสามป�อย างมีประสิทธิภาพ 
 (3) เพ่ือการใช#งบประมาณท่ีมีอยู อย างจํากัดในการพัฒนาอย างมีประสิทธิภาพและเป,นระบบ 
 (4) เพ่ือนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินและใช#ทรัพยากรการบริหารของท#องถ่ินอย างมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือให#เกิดประโยชน�สาธารณะสูงสุด 
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ส�วนท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข�อมูลพื้นฐานท่ีสําคัญ 

ขององค�การบริหารส�วนตําบลคูบัว 
 
2.1  ข�อมูลเก่ียวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยใน 
       ชีวิตและทรัพย�สิน และทรัพยากรธรรมชาติ  
 (1) ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 
   องค�การบริหารสวนตําบลคูบัวเป�นองค�การบริหารสวนตําบลหนึ่งในจํานวน 18 องค�การ
บริหารสวนตําบลของอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  อยูหางจากอําเภอเมืองราชบุรี ประมาณ 5  กิโลเมตร 
องค�การบริหารสวนตําบลคูบัวมีเนื้อท่ีประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,625  ไร  และมีอาณา
เขตติดตอกับองค�การบริหารสวนตําบลตางๆ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ     ติดตอกับ  ตําบลดอนตะโก ตําบลบ3านไร  อําเภอเมืองราชบุรี 
  ทิศใต�          ติดตอกับ  ตําบลบอกระดาน อําเภอปากทอ   
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ตําบลบ3านไร อําเภอเมือง ตําบลเกาะศาลพระ อําเภอวัดเพลง   
          ทิศตะวันตก   ติดตอกับ  ตําบลอางทอง และตําบลดอนตะโก อําเภอเมืองราชบุรี 
  ลักษณะภูมิประเทศขององค�การบริหารสวนตําบลคูบัว เป�นพ้ืนท่ีราบลุมมีลําห3วยธรรมชาติ
ไหลผานจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกจํานวน 2 สาย มีน้ําตลอดป9รวมท้ังมีคลองชลประทาน 2 สายใหญ  
พ้ืนท่ีจึงเหมาะกับการเพาะปลูกทํานาหรือประกอบอาชีพทางการเกษตรและปศุสัตว�    

  (2)  เขตการปกครอง   
  องค�การบริหารสวนตําบลคูบัว มีพ้ืนท่ีเขตการปกครองจํานวน 15 หมูบ3าน มีจํานวน
ครัวเรือนท้ังสิ้น 3,189 ครัวเรือน มีประชากรท้ังสิ้น 10,544 คน แยกเป�นชาย 5,049 คน หญิง 5,495 คน 
มีความหนาแนนเฉลี่ย 422 คน : ตารางกิโลเมตร โดยมีประชากรในแตละหมูบ3านสามารถแยกได3ดังนี้ 
 

หมูท่ี ชื่อหมูบ3าน 
จํานวน 

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร จํานวน 

ประชากรรวม ชาย หญิง 
1 บ3านตากแดด 549 620 672 1,292 
2 บ3านระหนอง (บ3านห3วย) 188 203 250 453 
3 บ3านหนองขันธ� (บ3านปูEฟGา) 245 305 352 657 
4 บ3านใต3 150 290 321 611 
5 บ3านตะโก 100 146 160 306 
6 บ3านโพธิ์งาม 238 344 357 701 
7 บ3านใหม 177 303 342 645 
8 บ3านหนองยายแก3ว 119 197 208 405 
9 บ3านฟากห3วย (บ3านโพธิ์ไฟไหม3) 360 514 557 1,071 

10 บ3านทาช3าง 168 306 360 666 
11 บ3านโพธิ์ 213 419 465 884 
12 บ3านหัวนา 122 228 223 451 
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หมูท่ี ชื่อหมูบ3าน 
จํานวน 

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร จํานวน 

ประชากรรวม ชาย หญิง 
13 บ3านต3นแหน 162 299 341 640 
14 บ3านหนามพุงดอ (หนามทุงดอ) 190 422 426 848 
15 บ3านไรมะมวง           248 453 461 914 

ท่ีมา :  ข3อมูล ณ วันท่ี 29 เมษายน 2557 / รายงานสถิติประชากรระดับตําบล สํานักงานทะเบียนราษฎร� 

          อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี,2557 

  (3)  การคมนาคม องค�การบริหารสวนตําบลคูบัวมีเส3นทางคมนาคมท่ีสําคัญคือ 
  1)  ถนนลาดยางจากตัวเมืองราชบุรี ผานมายังตําบลคูบัวจน ถึง สี่แยกห3วยชินสีห�  
รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร 
  2)  ถนนเชื่อมหมูบ3านสายคูบัว ถึง ทาสนุน  รวมระยะทาง  2.7 กิโลเมตร 
  3)  ถนนลาดยางจากศาลากลางจังหวัด ตรงมาทางบ3านดอนแจงตําบลดอนตะโก ถึง  
หมูท่ี  9  ตําบลคูบัว รวมระยะทาง  6 กิโลเมตร 
  4)  ถนนเลียบคลองชลประทาน จากสี่แยกห3วยชินสีห�ผานมาทางหมู 11 หมู 9 และ 
หมู 1 ตําบลคูบัว รวมระยะทาง  7  กิโลเมตร 
  5)  การคมนาคมทางรถไฟ จากสถานีรถไฟราชบุรีลงมาทางใต3จะมีสถานีรถไฟบ3าน 
คูบัว ระยะทางจากสถานีรถไฟราชบุรีถึงสถานีรถไฟบ3านคูบัว รวมประมาณ  5 กิโลเมตร    

  (4)  การไฟฟ9า   มีไฟฟGาใช3ครบทุกหมูบ3าน  และทุกครัวเรือน 

  (5)  แหล�งน้ําเพ่ือใช�ในการเกษตร 
  1)  แหลงน้ําธรรมชาติ  มีแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 2 สาย  ได3แก 

 -  คลองชลประทาน 
    -  คลองน้ําท้ิงชลประทาน 
  2)  แหลงน้ําท่ีสร3างข้ึน ระบบประปาผิวดินอัตโนมัติขนาดใหญ จํานวน 1 แหง  

  (6)  การใช�น้ํา 
   ในเขตพ้ืนท่ีการปกครองของ อบต.คูบัว มีแหลงการใช3น้ําอยู 3 แหลง คือ 
   1)  น้ําประปาของเทศบาลเมืองราชบุรี มีประชากรผู3ใช3น้ํา ได3แก หมูท่ี 1 - 5 
   2)  น้ําประปาของ อบต.คูบัว มีประชากรผู3ใช3น้ํา ได3แก หมูท่ี 6 – 13   
   3)  น้ําประปาหมูบ3าน (ใช3น้ําจากคลองชลประทาน) ได3แก หมูท่ี 14 – 15 รวมถึง หมูท่ี 
11 บางสวน 

 (7)  ระบบการจํากัดขยะ 
 1)  พนักงานขับรถยนต�เก็บขยะมูลฝอย    จํานวน  2  คน 
 2)  พนักงานเก็บขยะมูลฝอย    จํานวน  6  คน 
 3)  มีรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 6 ตัน  จํานวน  2  คัน   
 4)  ถังรองรับขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหมูบ3าน 
 5)  สถานท่ีกําจัดขยะ (ฝPงกลบ) เป�นพ้ืนท่ีหนวยงานเอกชน 
 
 
 
 



7 
 

 (8)  การส่ือสาร 
 1)   ภายในเขตพ้ืนท่ีการปกครองของ อบต.คูบัว มีการติดต้ังระบบเสียงไร3สาย และ     
หอกระจายขาวของหมูบ3าน ให3บริการได3ครอบคลุมท้ัง 15 หมูบ3าน คิดเป�นร3อยละ 100 ของพ้ืนท่ีการ
ให3บริการ 
 2)   อบต.คูบัว มีระบบอินเตอร�เน็ตตําบลให3บริการประชาชนได3เข3าใช3ฟรี และชองทางการ
สื่อสารผานระบบเว็บไซต�ของ อบต.คูบัว www.kubua.go.th 

 (9)  เศรษฐกิจ 
   (8.1)  ประชากรในตําบลคูบัวประกอบอาชีพ ดังนี้ 
    1)  อาชีพเกษตรกรรม   ได3แก   การทํานา  การทําสวนผักและผลไม3 
    2)  อาชีพเลี้ยงสัตว�    ได3แก   สุกร  โค  ไก  เป�ด  และปลา 
    3)  อาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน   ได3แก   การทอผ3าจก การทําของชํารวย  
    4)  อาชีพค3าขาย  ได3แก ร3านค3าขายของชํา  ร3านขายอาหาร  ค3าขายผักและผลไม3 
    5)  อาชีพรับจ3างท่ัวไป    
    ประชากรในตําบลคูบัวมีรายได3เฉลี่ยคนละ 30,000 บาท/ ป9 
  (8.2)  บริษัท/ห3างร3านในเขตตําบลคูบัว 
    1)  ปP[มน้ํามัน (ปP[มหัวจาย)   มี 1 แหง (หมูท่ี 1) 

2)  อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก  จํานวน  3  แหง ดังนี้ 
        - โรงงานทอผ3า  หมูท่ี  2, 3 (2 แหง) และหมูท่ี 8   
        - ประกอบธุรกิจแปรรูปผัก  หมูท่ี  3   
        - ประกอบธุรกิจผลิตน้ําด่ืม หมูท่ี 15 

  (10)  สังคม 
  (10.1) การศึกษา มีโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลคูบัว จํานวน 5 แหง ดังนี้  

 

โรงเรียน 
จํานวน 

ครู 

จํานวนนักเรียน 
รวม 

นักเรียน 
เด็กเล็ก/อนุบาล 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
โรงเรียนวัดคูบัว (หมูท่ี 3) 4 4 3 16 10 - - 33 
โรงเรียนวัดบ3านโพธิ์ (หมูท่ี 11) 5 2 3 33 18 - - 56 
โรงเรียนวัดแคทราย (หมูท่ี 13) 10 23 20 76 63 - - 182 
โรงเรียนวัดหนามพุงดอ (หมูท่ี 14) 10 21 21 58 54 - - 154 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดแคทราย 4 27 20 - - - - 47 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดหนามพุงดอ 3 22 10 - - - - 32 
โรงเรียนแคทรายวิทยา (หมูท่ี 12) - - - - - - - - 

รวม  99 77 183 145   504 
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   (10.2)  สถาบันและองค�กรทางศาสนา มีวัดในเขตพ้ืนท่ีตําบลคูบัว จํานวน 7 แหง ดังนี้ 
  1) วัดตากแดด  หมูท่ี 1  5) วัดโพธิ์  หมูท่ี 11 
   2) วัดคูบัว  หมูท่ี 3  6) วัดแคทราย  หมูท่ี 12 
  3) วัดโขลงสุวรรณคีรี หมูท่ี 6  7) วัดหนามพุงดอ หมูท่ี 14 
  4) วัดทาช3าง  หมูท่ี 10 

  (10.3)  สาธารณสุข มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 2 แหง  ดังนี้ 
   1)  รพ.สต.บ3านคูบัว (หมูท่ี 8)  มีเจ3าหน3าท่ีประจํา  จํานวน 3 คน 
   2)  รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ (หมูท่ี 5)  มีเจ3าหน3าท่ีประจํา  จํานวน 5 คน 

   (10.4)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน   
    1)  ปGอมสายตรวจตํารวจชุมชนตําบลคูบัว ต้ังอยูหน3าวัดโขลงฯ  จํานวน 1 แหง 
    2)  ศูนย� อปพร.อบต.คูบัว  จํานวน 1 แหง 
    3)  อปพร.อบต.คูบัว   จํานวน 27 คน 

 (10.5)  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปPญญาท3องถ่ิน 
    ในพ้ืนท่ีตําบลคูบัว ประชากรสวนใหญสืบเชื้อสายไท-ยวน  ท่ียังคงไว3ซ่ึงอัตลักษณ�

และภูมิปPญญาท3องถ่ิน อาทิ ภาษาพูด (ภาษาท3องถ่ิน)  และการทอผ3าพ้ืนเมือง (ผ3าซ่ินตีนจก) ซ่ึงปPจจุบันได3เป�น
สินค3าพ้ืนเมืองท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี  อีกท้ังในตําบลคูบัวยังมีโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีสําคัญ 
สามารถพัฒนาเป�นแหลงทองเท่ียวและเรียนรู3ทางประวัติศาสตร�ได3เป�นอยางดี  มีบุคคลสําคัญท่ีได3รับการยก
ยองให3เป�นปราชญ�ชาวบ3าน หลายทาน อาทิ ดร.อุดม สมพร  พันโทอนนท�  ขําแก3ว 

2.2 ข�อมูลเก่ียวกับศักยภาพขององค�การบริหารส�วนตําบล 

  2.2.1  โครงสร�างและอัตรากําลังในการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลคูบัว 
    (1) คณะผู3บริหารท3องถ่ินตําบลคูบัว จํานวน 4 คน 
     - นายกองค�การบริหารสวนตําบล   จํานวน 1 คน 
     - รองนายกองค�การบริหารสวนตําบล  จํานวน 2 คน 
     - เลขานุการนายกองค�การบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 คน 
    (2) สภาองค�การบริหารสวนตําบลคูบัว จํานวน 30 คน 
     - ประธานสภาองค�การบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 คน 
     - รองประธานสภาองค�การบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน 
     - เลขานุการสภาองค�การบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 คน 
     - สมาชิกสภาองค�การบริหารสวนตําบล  จํานวน 27 คน 
    (3) พนักงานสวนตําบล ลูกจ3างประจํา พนักงานจ3าง  จํานวน 48 คน 
 

ส�วนราชการ 
ข�าราชการ  

อบต. 
ลูกจ�าง 
ประจํา 

พนักงานจ�าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ�าง 
ท่ัวไป 

รวม 

สํานักงานปลัดฯ 8 1 2 7 18 
กองคลัง 5 1 1 1 8 
กองชาง 2 - 4 3 9 
สวนการศึกษาฯ 3 - 5 5 13 

รวม 18 2 12 16 48 



โครงสร�างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบแทนอื่นแล3ว ต3องไมเกินร3อยละ 40 
 
 
   

 
 ระดับ 7 6 6ว 5 4 3 2 1 ลูกจ3างประจํา พนักงานจ3างตามภารกิจ พนักงานจ3างทั่วไป 

จํานวน 3 2 2 3  2 1 -  - 2 12 16 

- จนท.วิเคราะห�นโยบายและแผน3-5,6ว (1) 

- นักพัฒนาชุมชน 3-5,6ว (1) 

- บุคลากร 3-5,6ว (1)  

- เจ3าพนักงานธุรการ 2-4, 5 (1) 

- เจ3าพนักงานปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4,5 (1)  

- เจ3าหน3าที่ธุรการ (ลูกจ3างประจํา)  (1)  

- ผู3ชวยเจ3าพนักงานพัฒนาชุมชน 

  (พนักงานจ3างตามภารกิจ)  (1) 

- ผู3ชวยเจ3าหน3าที่บันทึกข3อมูล (พนักงานจ3างตามภารกิจ) (1) 

- คนงานทั่วไป (พนักงานจ3างทั่วไป) (5)

- นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5,6ว (1) 

- เจ3าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4,5 (1) 

- เจ3าพนักงานพัสดุ 2-4,5 (1) 

- เจ3าพนักงานจัดเก็บรายได3 2-4,5 (1) 

- เจ3าหน3าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ3างประจํา) (1) 

- ผู3ชวยเจ3าหน3าที่จัดเก็บรายได3  

  (พนักงานจ3างตามภารกิจ) (1) 

- คนงานทั่วไป  

  (พนักงานจ3างทั่วไป) (1) 

 

- นายชางโยธา 2-4,5 (1) 

- ผู3ชวยชางโยธา 

  (พนักงานจ3างตามภารกิจ) (1) 

- ผู3ชวยชางเขียนแบบ 

  (พนักงานจ3างตามภารกิจ) (1) 

- ผู3ชวยเจ3าหน3าที่ธุรการ  

  (พนักงานจ3างตามภารกิจ) (1) 

- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 

  (พนักงานจ3างตามภารกิจ) (1) 

- คนงานทั่วไป

- นักวิชาการศึกษา 3-5,6ว  (1) 

- ครูผู3ดูแลเด็ก (1) 

- ผู3ชวยครูผู3ดูแลเด็ก 

 (พนักงานจ3างตามภารกิจ) (5) 

- คนงานทั่วไป 

  (พนักงานจ3างทั่วไป)  (5) 

ปลัด อบต. 
นักบริหารงาน อบต. 7 (1) 

สํานักงานปลัด อบต. 

หัวหน3าสํานักงานปลดัฯ  

ส�วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

หัวหน3าสวนการศึกษาฯ  

กองช�าง 

ผู3อํานวยการกองชาง  

กองคลัง 

ผู3อํานวยการกองคลัง  

รองปลัด อบต. 
นักบริหารงาน อบต. 7 (1) 
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 2.2.2 การคลังท�องถิ่น 
       งบประมาณการรายรับ-รายจ�าย 
 

 

    

ประจําปF
งบประมาณ 

รายได�ท่ีรับจริง 
รวมรายรับจริง รายจ�ายจริง รายได� 

จัดเก็บเอง 
เงินอุดหนุน 
จากรัฐบาล 

2548 206,771.79 15,252,161.20 15,458,932.99 13,295,406.78 
2549 593,356.88 20,078,376.12 20,671,733 15,063,656.73 
2550 1,358,680.94 19,612,240.69 20,970,921.63 18,931,699.25 
2551 1,687,976.51 23,071,348.19 24,759,324.70 22,938,911.88 
2552 1,930,285.17 28,575,224.27 30,505,509.44 27,670,578.41 
2553 2,131,557.48 24,910,739.55 27,042,297.03 22,003,442.99 
2554 2,280,338.06 27,879,607.91 30,159,945.97 21,742,607.59 
2555 2,754,033,47 31,014,140.27 33,768,173.74 24,088,175,83 
2556 3,298,528.05 48,144,506.90 51,443,034.95 40,423,508.50 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประจําปF 
งบประมาณ 

ประมาณการ 
รายรับ 

ประมาณการ 
รายจ�าย 

2548 15,521,491.17 15,521,283 

2549 18,409,030.66 18,181,013 
2550 26,256,985 25,136,869 
2551 27,285,133 27,285,133 
2552 28,000,000 25,035,239 
2553 26,195,000 26,195,200 
2554 29,102,882 28,651,282 
2555 28,567,900 28,567,900 
2556 33,000,000 33,000,000 
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ส�วนท่ี 3 
สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ินในป�ท่ีผ�านมา 

 
3.1  สรุปสถานการณ�ผลการพัฒนาในช�วงป�ท่ีผ�านมา 

การวิเคราะห�ศักยภาพการพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลคูบัว 

  การวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ� การพัฒนาของตําบลคูบัวได$นําข$อมูลมาจาก
การจัดเวทีประชาคม นําข$อมูลท่ีได$มาวิเคราะห�หาศักยภาพในการพัฒนา ซ่ึงเป,นการประเมินโดยวิเคราะห�ถึง
จุดแข็ง จุดอ1อน ท่ีเป,นสภาวะแวดล$อมภายในตําบล รวมท้ังการวิเคราะห�โอกาส และอุปสรรค ท่ีเป,นสภาวะ
แวดล$อมภายนอกตําบล ท่ีมีผลกระทบต1อการพัฒนาในด$านต1างๆ ของตําบล โดยใช$วิธีการวิเคราะห�ท่ีเรียกว1า 
SWOT Analysis เป,นเครื่องมือ ดังนี้ 

การวิเคราะห�จากจุดแข็ง  
  1. มีทุนทางสังคมท่ีดี คือ ประชาชนส1วนใหญ1ในตําบลคูบัวมีเชื้อสายไทยวน ซ่ึงมีวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีเป,นเอกลักษณ�ประจําท$องถ่ิน อาทิ ภาษาพูดท่ีเป,นภาษาเฉพาะถ่ิน การแต1งกายด$วยผ$าซ่ิน
หลากหลายลวดลายท่ีแตกต1างกันออกไป อีกท้ังยังมีหัตถกรรมพ้ืนบ$านท่ีเป,นเอกลักษณ� คือ การทอผ$าซ่ินตีนจก 
ซ่ึงเป,นสินค$าหัตถกรรมพ้ืนบ$านท่ีมีชื่อเสียงและได$รับความนิยมจากคนในจังหวัดราชบุรีเอง และจาก
นักท1องเท่ียว ปFจจุบันหน1วยงานราชการมีการส1งเสริมให$เป,นสินค$า OTOP ระดับ 5 ดาว  
  2. ในตําบลคูบัวมีแหล1งท1องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร� หรือท่ีรู$จักกันในนาม “เมืองโบราณคูบัว 
ซ่ึงแต1เดิมเคยเป,นเมืองท1าท่ีเจริญรุ1งเรืองในยุคสมัยทราวดี พุทธศตวรรษท่ี 11-15 และในปFจจุบันอยู1ในความ
ดูแลของกรมศิลปกร และมีจิปาถะภัณฑ�สถานบ$านคูบัว ท่ีเป,นสถานท่ีจัดแสดงวัตถุโบราณต1างๆ ในสมัยทวาร
วดี ท่ีขุดพบได$ซ่ึงมีอายุกว1า 2,000 ปO รวมถึงมีการจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร� การดํารงวิถีชีวิตของ
ชาวไท-ยวน เม่ือครั้งสมัยอพยพย$ายถ่ินฐานมาต้ังรกรากอยู1ท่ีตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
  3. ตําบลคูบัวมีสภาพพ้ืนท่ี ท่ีเอ้ืออํานวยแก1การทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว� ทําให$มีผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีเพียงพอสามารถเอ้ืออํานวยในการพัฒนาด$านเกษตรกรรม และการพาณิชย� 
  4. เส$นทางคมนาคมสะดวก เข$าออกได$หลากหลายเส$นทาง และอยู1ห1างจากตัวเมืองราชบุรี
เพียง 5 กิโลเมตร  

การวิเคราะห�จากจุดอ�อน  
  1. เกษตรกรยังมีค1านิยมในการใช$ปุSยเคมี  เพราะเชื่อว1าให$ได$ผลผลิตท่ีดีกว1า จึงไม1นิยมใช$ปุSย
ชีวภาพซ่ึงจะทําให$ช1วยลดต$นทุนการผลิต 
  2. แหล1งท1องเท่ียวภายในตําบลคูบัว ปFจจุบันยังอยู1ในความดูแลของกรมศิลปกร จึงทําให$
องค�การบริหารส1วนตําบล หรือหน1วยงานอ่ืนๆ ท่ีจะเข$าไปทํานุบํารุงรักษา หรือพัฒนาให$ดีข้ึนจึงทําได$ยาก 
  3. ในการพัฒนาในด$านต1างๆ ให$เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น องค�การบริหารส1วนตําบลคูบัวยัง
ขาดการส1งเสริมให$มีการวิจัย และผู$เชี่ยวชาญท่ีจะให$ความรู$ด$านวิชาการและด$านการปฏิบัติอย1างถูกต$อง 
  4. ประชาชนยังขาดความสนใจในการเข$ามามีส1วนร1วมในกิจกรรมต1างๆ ของท$องถ่ิน 
  8. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลภายในตําบลคูบัวยังไม1เป,นระบบ  
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การวิเคราะห�จากโอกาส  
  1. ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาประเทศ จะมุ1งเน$นให$ประชาชนอยู1ดีมีสุข และสามารถจัดการ
ตนเองเ ก่ียวกับความเป,นอยู1 ท้ั งด$ านเศรษฐกิจ สั งคม วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให$ทุกภายส1วนของสังคมมีส1วนร1วมในการพัฒนาสังคมไทยให$เป,นสังคมท่ีสันติสุขอย1าง
ยั่งยืน 
  2. การปฏิรูประบบราชการใหม1 ทุกส1วนราชการจะต$องจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยให$เจ$าหน$าท่ีในสังกัดยึดถือเป,นแนวทางในการปฏิบัติงานอย1างเคร1งครัด เพ่ือให$เกิดผลสัมฤทธิ์
ของงาน โดยให$ยึดหลักความพึงพอใจของผู$ท่ีมาติดต1อราชการ หรือผู$รับบริการ นํามาเป,นตัวชี้วัดในการ
ปรับปรุงระบบงานต1างๆ อาทิ ระบบจัดการพัฒนาบุคลากร การนําเทคโนโลยีสมัยใหม1มาใช$  ระบบมาตรฐาน
ในการให$บริการ และระบบการใช$งบประมาณและทรัพยากรอย1างคุ$มค1า ซ่ึงจะการบริหารงานของภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จในการนํานโยบายไปสู1การปฏิบัติให$เกิดประสิทธิผลได$ 
  3. นโยบายของรัฐบาลท่ีเน$นการพัฒนาจากล1างข้ึนบน จากรากหญ$าสู1ระดับประเทศ เม่ือ
รากฐานเข$มแข็งประเทศชาติก็ม่ันคง 
  

การวิเคราะห�จากอุปสรรค  
  1. ระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนท่ัวไป เป,นไปในลักษณะท่ีขาด
ความโปร1งใสไม1มีหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจน ขาดความยุติธรรมในการเข$าถึงทรัพยากรการเงิน และมีวัตถุประสงค�
เฉพาะบางรายการท่ีไม1ได$นําไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของท$องถ่ินอย1างสมเหตุสมผล และการพัฒนาไม1เป,นไป
ตามเจตนารมณ� และความต$องการท่ีแท$จริงของประชาชนในท$องถ่ิน 
  2. ปFญหาของประเทศชาติยังอยู1ในภาวะวิกฤติ ประชาชนในชาติเกิดความแตกแยกขาด
ความรู$รักสามัคคี อีกท้ัง การเมืองการปกครองยังไม1มีความชัดเจนในการวางยุทธศาสตร�การดําเนินงานทําให$
การบริหารประเทศของยังไม1สอดคล$องกันและล1าช$า  ส1งผลให$ระบบเศรษฐกิจในประเทศยังขาดเสถียรภาพ 
  3. หน1วยราชการยังขาดบุคลากรท่ีมีเชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะ ท้ังทางด$านวิชาการและในทาง
ปฏิบัติท่ีต$องใช$เทคนิคชั้นสูง อีกท้ังขาดการสนับสนุนข$อมูลในด$านวิชาการ และผู$เชี่ยวชาญในเชิงปฏิบัติ 
  4. อาชีพของประชาชนส1วนใหญ1ในตําบลทําการเกษตร รายได$หลักจึงมาจากการขายผลผลิต
ทางการเกษตรทําให$รายได$ของเกษตรกรในตําบลไม1แน1นอน เพราะราคาผลผลิตในบางครั้งก็ตกตํ่าให$ขาดทุน
ข้ึนกับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป� 2556 

อบต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 
  

ยุทธศาสตร� 

แผนการดําเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ เบิกจ�าย 

ทั้งหมด 
จํานวน 

คิดเป:น งบประมาณ คิดเป:น 
จํานวน 

คิดเป:น งบประมาณ คิดเป:น 
จํานวน 

คิดเป:น งบประมาณ คิดเป:น 
โครงการ โครงการ โครงการ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านโครงสร$างพื้นฐาน 22 18.18 13,458,400 43.53 17 17.17 6,187,900 37.82 1 1.49 1,950,000 20.72 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านคุณภาพชีวิตและสังคม 28 23.14 2,832,500 9.16 27 27.27 2,466,800 15.08 20 29.85 1,481,219.10 15.74 
3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการศึกษา ศาสนา  
   วัฒนธรรม และการกีฬา 39 32.23 5,425,690 17.55 31 31.31 3,920,700 23.96 26 38.81 2,769,959.83 29.43 

4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการจัดการ  
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 5 4.13 6,600,000 21.35 2 2.02 2,030,000 12.41 2 2.99 2,018,400 21.44 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$านการบริหาร และ  
    เสริมสร$างธรรมาภิบาล 27 22.31 2,601,000 8.41 22 22.22 1,756,400 10.73 18 26.87 1,193,488.98 12.68 

รวม 121   30,917,590   99   16,361,800   67   9,413,067.91   
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2556 - 2558) เฉพาะป�งบประมาณ 2556 

องค�การบริหารส�วนตําบลคูบัว 

ช่ือโครงการ 
 งบประมาณ  เบิกจ�าย 

 ตามข�อบัญญัติ  (บาท) 
 (บาท)    

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
1. โครงการติดต้ังถังกรองน้ําระบบเครื่องกรองมัลติมิเดียอัตโนมัติ 
    หมู1ท่ี 12 

  1,977,000  1,950,000 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและสังคม 
2. โครงการเอ้ืออาทรรักห1วงใยใส1ใจคนพิการ เฉลิมพระเกียรติฯ  
81 พรรษา มหาราชินี 

     53,500  53,500 

3. โครงการส1งเสริมกิจกรรมของผู$สูงอายุในตําบลคูบัว            200,000  53,285 
4. โครงการส1งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู$สูงอายุ              40,000  3,000 
5. โครงการส1งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย�พัฒนาครอบครัว              30,000  300 
6. โครงการส1งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของกลุ1ม 
อสม.ตําบลคูบัว 

           200,000  200,000 

7. โครงการส1งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของกลุ1ม
สตรีแม1บ$านตําบลคูบัว 

           300,000  197,100 

8. โครงการจัดสรรเงินสมทบให$แก1กลุ1มกองบุญสวัสดิการชุมชน            100,000  100,000 
9. โครงการส1งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด$านการเกษตรในตําบล   คูบัว
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

             40,000  36,400 

10. โครงการป̂องกันและแก$ไขปFญหายาเสพติดในตําบลคูบัว            300,000  9,000 
11. โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศสําหรับห$องเอนกประสงค�อาคาร
หลังเก1า 

             56,800  56,800 

12. โครงการจัดซ้ือโต_ะเอนกประสงค�สําหรับห$องประชุมอาคารหลังเก1า              47,500  47,000 
13. โครงการจัดซ้ือเก$าอ้ีเอนกประสงค�สําหรับห$องประชุมอาคารหลังเก1า              50,000  50,000 
14. โครงการจัดซ้ือพัดลมโคจรชนิดติดฝาผนัง              12,000  9,000 
15. โครงการจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ� พร$อมการติดต้ัง              55,000  53,000 
16. โครงการป̂องกันและควบคุมโรคไข$เลือดออก            150,000  135,605.10 
17. โครงการป̂องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ$า              80,000  70,487 
18. โครงการส1งเสริมระบบการแพทย�ฉุกเฉิน อบต.คูบัว            250,000  221,542 
19. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในหมู1บ$านตําบลคูบัว            150,000  150,000 
20. โครงการสนับสนุนการป̂องกันและรักษาความสงบเรียบร$อยในตําบล
คูบัว 

             12,000  10,000 

21. โครงการป̂องกันและลดอุบัติเหตุบนท$องถนนในช1วงเทศกาลสําคัญใน
ตําบลคูบัว 

             30,000  25,200 

     2,156,800.00  1,481,219.10 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

22. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียน สพฐ. 
     ในเขตพ้ืนท่ีตําบลคูบัว 

           826,500  401,406.84 

23. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก            175,000  127,718.49 
24. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน สพฐ. 
      ในเขตพ้ืนท่ีตําบลคูบัว 

        1,180,400  1,127,100.00 

25. โครงการจัดซ้ืออาหารกลางวันสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต. คูบัว            324,000  115,700.00 
26. โครงการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู$บริหาร บุคลากร 
      ทางการศึกษาและเจ$าหน$าท่ีท่ีเก่ียวข$อง 

             50,000  37,660.00 

27. โครงการส1งเสริมการเรียนรู$นอกสถานท่ีสําหรับศูนย�พัฒนา 
      เด็กเล็กตําบลคูบัว 

             50,000  37,590.00 

28. โครงการจัดซ้ือเก$าอ้ีทํางานสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก                1,500  1,500.00 
29. โครงการจัดกิจกรรมเข$าค1ายภาคฤดูร$อนของเด็กและเยาวชน 
     ในตําบลคูบัว 

             50,000  48,560.00 

30. โครงการจัดงานวันเด็กแห1งชาติ              60,000  40,360.00 
31. โครงการจัดซ้ือเครื่องตัดหญ$าสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก                9,500  9,500.00 
32. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันวิชาการโรงเรียน สพฐ. 
      ในเขตพ้ืนท่ีตําบลคูบัว 

             80,000  60,000.00 

33. โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ� Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)                5,400  5,400.00 
34. โครงการจัดซ้ือเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร�พร$อมจอภาพ              31,900  31,400.00 
35. โครงการส1งเสริมอาชีพให$แก1นักเรียนระดับมัธยม  
      โรงเรียนแคทรายวิทยา 

             40,000  40,000.00 

36. โครงการจัดซ้ือพัดลมติดผนัง สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
      วัดหนามพุงดอ 

               9,000  9,000.00 

37. โครงการบวชศิลจาริณีเพ่ือถวายเป,นพระราชกุศลแด1 
     พระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู1หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ$าฯ  
     พระบรมราชินีนาถ 

             60,000  30,000.00 

38. โครงการส1งเสริมการท1องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเมืองโบราณคูบัว            150,000  127,380.00 
39. โครงการสนับสนุนอําเภอเมืองราชบุรีท1องเท่ียวราชบุรี  
     ของดีเมืองโอ1ง 

             10,000  10,000.00 

40. โครงการจัดงานประเพณีแห1เทียนเข$าพรรษาตําบลคูบัว              30,000  23,900.00 
41. โครงการจัดการประกวดทอผ$าพ้ืนเมือง (ไท-ยวน) ตําบลคูบัว              30,000  27,940.00 
42. โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
     ชาวไท-ยวนตําบลคูบัว 

           100,000  99,978.50 

43. โครงการแข1งขันกีฬาโรงเรียนระดับประถมศึกษา ห1างไกลต$าน 
     ภัยยาเสพติด 

             75,000  70,664.00 

44. โครงการจัดการแข1งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี ตะกร$อ เปตอง  
     ตําบลคูบัว ห1างไกลต$านภัยยาเสพติด 

           120,000  106,202.00 
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45. โครงการจัดการแข1งขันกีฬาฟุตบอลอวุโสตําบลคูบัว              30,000  15,000.00 
46. โครงการส1งนักกีฬาเข$าร1วมการแข1งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี 
      อําเภอเมืองราชบุรี "ราชบุรีคัพ" 

             80,000  68,500.00 

47. โครงการจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ�กีฬาสําหรับหมู1บ$านในเขตตําบลคูบัว              97,500  97,500.00 
     3,675,700  2,769,959.83 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
48. โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ         2,000,000  1,995,000.00 
49. โครงการปรับแต1งภูมิทัศน�พ้ืนท่ีในเขตตําบลคูบัว              30,000        23,400.00  
     2,030,000   2,018,400.00  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารและเสริมสร�างธรรมภิบาล 
50. โครงการจัดเวทีประชาคมหมุ1บ$าน เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา 
      สามปO (พ.ศ.2557-2559) 

             60,000  46,500.00 

51. โครงการสนับสนุนศูนย�ประสานงานการดําเนินงานตามอํานาจ 
      หน$าท่ีของ อปท.อําเภอเมืองราชบุรี 

             17,000  17,000.00 

52. โครงการก1อสร$างลาน คสล. พร$อมก1อสร$างรางระบายน้ํา  
      คสล.บริเวณหน$าท่ีทําการ อบต.คูบัว 

           267,000  266,000.00 

53. โครงการจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงแบบกระเปSาหิ้ว พร$อมไมโครโฟน              10,000  9,500.00 
54. โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�โน_ตบุ_ค                8,500  8,500.00 
55. โครงการจัดซ้ือตู$เก็บเอกสาร                5,000  3,500.00 
56. โครงการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร�            125,000  34,040.00 
57. โครงการจัดซ้ือแท1นบรรยาย (โพเดียม)              20,000  19,600.00 
58. โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานประมวลผล              26,000  25,000.00 
59. โครงการจัดซ้ือโต_ะคอมพิวเตอร�                3,000  3,000.00 
60. โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานสํานักงาน              15,000  15,000.00 
61. โครงการจัดซ้ือเก$าอ้ีสํานักงาน                1,500  1,500.00 
62. โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�                8,400  8,400.00 
63. โครงการจัดซ้ือรถยนต�ส1วนกลางกระบะสําเร็จรูปแบบดับเบ้ิลแคบ 787,000 779,500.00 
64. โครงการจัดทําป̂ายติดประกาศและประชาสัมพันธ�ของ อบต.คูบัว              50,000  47,855.00 
65. โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร$อมในการเลือกต้ังนายก อบต.            600,000  382,889.98 
66. โครงการจ$างเหมาถ1ายสําเนาโฉนดท่ีดินเพ่ือจัดทําแผนท่ีภาษี              80,000  70,000.00 
67. โครงการส1งเสริมและสนับสนุนการฝmกอบรมในหลักสูตรต1างๆ ท่ี
เก่ียวข$องกับการปฏิบัติงานในหน$าท่ีของบุคลากร 

           130,000  112,414.00 

68. โครงการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู$บริหารสมาชิก
สภา อบต. และเจ$าหน$าท่ีท่ีเก่ียวข$อง 

           250,000  122,790.00 

     2,463,400.00  1,972,988.98 
รวม 12,302,900.00 10,192,567.91 
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2556 - 2558) เฉพาะป�งบประมาณ 2556 
กําลังอยู�ในระหว�างดําเนินการ ยังไม�ได�เบิกจ�าย (กันเงินงบประมาณไว� ดําเนินการในป� พ.ศ.2557) 

ช่ือโครงการ 
 งบประมาณ  วงเงินตามสัญญา 

 ตามข�อบัญญัติ  (บาท) 
 (บาท)    

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
1. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟFลท�ติกคอนกรีต หมู1ท่ี 3 305,000 305,000 
2. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟFลท�ติกคอนกรีต หมู1ท่ี 6 185,000 185,000 
3. โครงการก1อสร$างถนน คสล. หมู1ท่ี 2 357,000 357,000 
4. โครงการก1อสร$างถนน คสล. หมู1ท่ี 4 323,500 323,500 
5. โครงการก1อสร$างถนน คสล. หมู1ท่ี 9 137,800 137,800 
6. โครงการก1อสร$างถนน คสล.หมู1ท่ี 11 333,000 333,000 
7. โครงการก1อสร$างถนน คสล. หมู1ท่ี 15 336,000 336,000 
8. โครงการก1อสร$างรางระบายน้ํา คสล. หมู1ท่ี 5 209,000 209,000 
9. โครงการก1อสร$างรางระบายน้ํา คสล. หมุ1ท่ี 7 292,000 292,000 
10. โครงการวางท1อระบายน้ํา คสล. หมู1ท่ี 8 310,000 310,000 
11. โครงการก1อสร$างรางระบายน้ํา คสล. หมู1ท่ี 10 341,000 341,000 
12. โครงการก1อสร$างรางระบายน้ํา คสล. หมู1ท่ี 14 187,000 187,000 
13. โครงการวางท1อระบายน้ํา คสล. หมู1ท่ี 14 30,600 30,600 
14. โครงการขยายเขตประปา หมู1ท่ี 13 193,000 193,000 
15. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟFลท�ติกคอนกรีต หมู1ท่ี 12 341,000 341,000 
16. โครงการก1อสร$างถนน คสล. หมู1ท่ี 1 330,000 330,000 

รวม   4,210,900  4,210,900 

3.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาตําบลขององค�การบริหารส1วนตําบลคูบัวท่ีผ1านมา จําแนกตาม
ยุทธศาสตร�การพัฒนา ดังนี้ 

 1. การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
  ในช1วงปO 2550 - 2556 ปFญหาด$านโครงสร$างพ้ืนฐานได$รับการแก$ไขไปแล$วบางส1วน แต1ยัง
ไม1สมบูรณ�ครบถ$วน โดยเฉพาะอย1างยิ่งถนนหนทางมีสภาพคับแคบ ถนนดิน ถนนลูกรัง สะพานข$ามคลอง
ชลประทาน ยังไม1ได$รับการก1อสร$าง ปรับปรุง ซ1อมแซม ให$อยู1ในสภาพท่ีใช$งานได$ดี ทําให$ประชาชนไม1ได$รับ
ความสะดวกในการใช$เส$นทาง และนอกจากนี้ยังมีบางพ้ืนท่ีท่ีเกิดปFญหาน้ําท1วมขังไม1มีทางระบายน้ําหรือท1อไว$
สําหรับระบายน้ํา  และปFญหาด$านแหล1งน้ํา การให$บริการน้ําประปายังไม1ท่ัวถึงท้ังตําบลเนื่องจากยังไม1มีการวาง
ท1อเมนประปาเข$าไป นอกจากนี้แหล1งน้ําธรรมชาติ ลําคลองสาธารณะเกิดการต้ืนเขิน และมีผักตบชวาจํานวน
มากทําให$ประชาชนใช$ประโยชน�ไม1ได$เท1าท่ีควร องค�การบริหารส1วนตําบลคูบัวจึงได$เร1งดําเนินการพัฒนาสิ่ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด$านโครงสร$างพ้ืนฐานให$ครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี เพ่ือให$ประชาชนได$รับความ
สะดวกสบายอย1างเหมาะสม 
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 2. การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต และสังคม  
  2.1  จัดกําลังเจ$าหน$าท่ีตํารวจและอาสาสมัครป̂องกันภัยฝnายพลเรือน (อปพร.) อยู1ประจํา
ตลอดเวลาทําให$ประชาชนในท$องถ่ินมีความม่ันใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
  2.2  ดําเนินงานป̂องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  2.3  ดําเนินงานในด$านการบริการชุมชนและสังคม เช1น สงเคราะห�เบ้ียยังชีพผู$สูงอายุ      
คนพิการ ผู$ปnวยเอดส� เด็ก  และผู$ด$อยโอกาส   
  2.4  ดําเนินงานในด$านสร$างความเข$มแข็งในชุมชน เช1น จัดการฝmกอบรมของกลุ1มสตรีอาสา
พัฒนา  กลุ1มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู1บ$าน (อสม.)  ในรูปแบบการมีส1วนร1วมในการส1งเสริมอาชีพและ
แก$ไขปFญหาความยากจน 
  2.5  ดําเนินการในโครงการจัดเก็บและประมวลผลข$อมูล ความจําเป,นพ้ืนฐานและข$อมูล
พ้ืนฐานระดับหมู1บ$าน เพ่ือให$ทราบว1าประชาชนในชุมชนมีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเป,นอย1างไร 
  2.6  สนับสนุนงบประมาณให$แก1โรงพยาบาลส1งเสริมสุขภาพท้ัง 2 แห1ง ให$ดําเนินงานป̂องกัน
กันและควบคุมโรคไข$เลือดออก จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ� 
  2.7  ดําเนินการจัดซ้ือและฉีดวัคซีนป̂องกันโรคพิษสุนับบ$า ให$กับสุนัขในเขตตําบลคูบัว 
  2.8  สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของชมรมผู$สูงอายุ จํานวน 2 ชมรม 
  2.9  สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของชมรมผู$พิการ 
  2.9  สนับสนุนการดําเนินการในด$านโครงการฝmกอบรมอาชีพแก1ประชาชนท่ัวไป เพ่ือสร$าง
รายได$เสริมให$กับครอบครัว เพ่ือแก$ไขปFญหาความยากจนของประชาชนในตําบลคูบัว 

 3. การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และการนันทนาการ 
  3.1  ดําเนินการจัดการแข1งขันกีฬาภายในตําบลคูบัว 
  3.2  ดําเนินการจัดการแข1งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตตําบลคูบัว 
  3.3  ต้ังงบประมาณเพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม สําหรับเด็กนักเรียน 
  3.4  ต้ังงบประมาณเพ่ือพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให$ได$มาตรฐาน 
  3.5  ส1งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เช1น สนับสนุนงบประมาณ
โครงการบวชศีลจาริณีเพ่ือถวายเป,นพระราชกุศล  
  3.6  ส1งเสริมและสนับสนุนให$เด็กกระตือรือร$นท่ีจะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร$างสรรค� 
โดยดําเนินการจัดงานวัดเด็กแห1งชาติ 
  3.7  สนับสนุนการดําเนินงานด$านการท1องเท่ียวของอําเภอเมืองราชบุรี 

 4. การพัฒนาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
  4.1  ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตําบลคูบัว 
  4.2  บํารุงรักษาแหล1งน้ําธรรมชาติในเขตตําบลคูบัว 

 5. การพัฒนาด�านการบริหารงานและเสริมสร�างธรรมาภิบาล 
  5.1 จัดส1งคณะผู$บริหารท$อง ถ่ิน สมาชิกสภา อบต. ตลอดจนพนักงานส1วนตําบล 
ลูกจ$างประจํา และพนักงานจ$าง เข$ารับการฝmกอบรมเก่ียวกับการบริหารงานและปฏิบัติงานในหน$าท่ีท่ี 
  5.2  จัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใช$ท่ีมีประสิทธิภาพไว$ใช$ในการปฏิบัติงานและให$บริการประชาชน 
  5.3  จัดให$มีการบริการประชาชนนอกเวลาราชการเพ่ืออํานวยความสะดวกในการแก1
ประชาชนท่ีไม1สามารถมาติดต1อราชการได$ในเวลาปกติ 
  5.4  ในบริการด$านความรู$ ข$อมูลข1าวสารทางเว็บไซต� และประชาสัมพันธ�เสียงตามสาย 
  5.5  พัฒนาระบบการให$บริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว 
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  5.6  พัฒนาส1งเสริมให$หน1วยงานและบุคลากรของ อบต. ได$รับการฝmกอบรมเพ่ิมทักษะความรู$
ความสามารถ  
  5.7  ติดตามและประเมินผลโดยการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ในการพัฒนาตําบล 
และการให$บริการประชาชน 
  5.8  สนับสนุนส1งเสริมให$ประชาชนในท$องถ่ินได$ร1วมกับงานในรูปแบบของประชาคมเพ่ือให$
เกิดการร1วมคิด ร1วมทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนของตน 
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ส�วนท่ี ๔ 
ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป� 

 
4.1 วิสัยทัศน�  

“ยกระดับคุณภาพชีวิต  สร�างเศรษฐกิจครัวเรือนให�ม่ันคง  มุ$งสู$ตําบลน$าอยู$ 
เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิป,ญญาท�องถ่ิน  เน�นการศึกษาก�าวไกล  ใส$ใจสุขภาพและสิ่งแวดล�อม 

น�อมนําเศรษฐกิจพอเพียง  บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 

4.2 พันธกิจ 
 1)  พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน  และสาธารณูปโภค  
 2)  ส$งเสริมให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสังคมมีความสงบสุข 
 3)  ส$งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิป,ญญาท�องถ่ิน 
 4)  ส$งเสริมการท$องเท่ียว และกีฬา 
 5)  ส$งเสริมการมีส$วนร$วมในการรักษาสิ่งแวดล�อมภายในตําบล 
 6)  ส$งเสริมการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค?กร 

4.3 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร� 
 4.1.1 แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2558 – 2561) 
  1) วิสัยทัศน� “ผู�นําเกษตรปลอดภัย มุ$งให�เปAนเมืองน$าอยู$ และใช�ทุนทางป,ญญาสร�างรายได�” 
  2) พันธกิจ 
   2.1) ดําเนินการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค�าและบริการให�เปAนสินค�ามี
คุณภาพปลอดภัยและเพ่ิมมูลค$าผลิตภัณฑ?มวลรวมของจังหวัด 
   2.2) พัฒนาครอบครัวและชุมชนให�เข�มแข็ง สร�างวินัยทางสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพ่ือการเปAนเมืองน$าท่ีน$าอยู$ 
  3) ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
   3.1) ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 พัฒนาสินค�าเกษตรปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมมูลค$าการผลิต 
    กลยุทธ� 

1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการถ$ายทอดเทคโนโลยี 
2. พัฒนากระบวนการเพ่ิมมูลค$าและความเชื่อม่ันสินค�าเกษตรปลอดภัย 
3. ส$งเสริมการรวมกลุ$มผลิตและแปรรูป 
4. จัดต้ังศูนย?บริหารการตลาดสินค�าเกษตรปลอดภัย และพัฒนาการ 

เชื่อมโยงการตลาด  
   3.2) ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 การส$งเสริมการพัฒนาแหล$งท$องเท่ียวและเพ่ิมมูลค$า
ผลผลิตเชิงสร�างสรรค? 
    กลยุทธ� 
    1. ส$งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและสินค�า OTOP ให�ได�มาตรฐาน 
    2. พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐานและการรักษาความปลอดภัยทางการ
ท$องเท่ียวเพ่ือรองรับการขยายตัวด�านการท$องเท่ียวจากการเปHดประชาคมอาเซียน 
    3. ส$งเสริมการท$องเท่ียวเชิงอนุรักษ? 
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   3.3) ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข�มแข็ง 
    กลยุทธ� 
    1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสวัสดิการทางสังคมอย$างท่ัวถึงและเปAน
ธรรม 
    2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ิมโอกาสเข�าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพท้ัง
ใน-นอกระบบและตามอัธยาศัย 
    3. ปKองกัน ปราบปรามและสร�างเครือข$ายการแก�ไขป,ญหายาเสพติดและ
อาชญากรรม 
   3.4) ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 พัฒนาความอุดมสมบูรณ?และคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เปAนเมืองน$าอยู$ 
    กลยุทธ� 
    1. ปราบปรามและสร�างเครือข$ายเฝKาระวังทรัพยากรปMาไม�อย$างยั่งยืน 
พร�อมส$งเสริมการปลูกปMาในพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม 
    2. พัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการทุกระดับ 
    3. ส$งเสริมการมีส$วนร$วมของประชาชน ชุมชน องค?กรปกครองส$วนท�องถ่ิน
และภาคเอกชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   3.5) ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 การเสริมสร�างความม่ันคงของพ้ืนท่ี 
    กลยุทธ� 
    1. ส$งเสริมให�ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย? 
    2. ส$งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน 
    3. ส$งเสริมงานด�านมวลชน 

 4.1.2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท7องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี 
  1) วิสัยทัศน� “เมืองน$าอยู$ เกษตรสู$สากล ชุมชนเข�มแข็ง ส$งเสริมการศึกษาและพัฒนาการ 
                                       ท$องเท่ียวอย$างย่ังยืน” 
  2) พันธกิจ 
   2.1) พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   2.2) ส$งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให�เปAนเมืองน$าอยู$ 
   2.3) ส$งเสริมการมีส$วนร$วมในการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เปAน
เมืองน$าอยู$ 
   2.4) ส$งเสริมและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสีย 
   2.5) การรักษาความสงบเรียบร�อยและการปKองกันบรรเทาสาธารณภัย 
   2.6) ส$งเสริมการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.7) สนับสนุนและเสริมสร�างความเข�มแข็งในภาคการเกษตรและเพ่ิมมูลค$าผลผลิต
ทางการเกษตร 
   2.8) ส$งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
   2.9) ส$งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก�ไขป,ญหาสังคม 
   2.10) ส$งเสริมระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป,ญญาท�องถ่ิน 
   2.11) ส$งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
   2.12) ส$งเสริมการท$องเท่ียวและกีฬา 
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  3) ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
  3.1)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ี 1  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   แนวทางการพัฒนา 
   - พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส$งและไฟฟKาสาธารณะ 
   - พัฒนาแหล$งน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร ตลอดจนการปKองกันน้ําท$วม 
   - พัฒนาการวางผังการใช�ท่ีดินให�เปAนเมืองน$าอยู$ 
  3.2) ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ี 2  ด�านส$งเสริมคุณภาพชีวิต 
   แนวทางการพัฒนา 
   - ส$งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก�ไขป,ญหาสังคม 
   - ส$งเสริมการศึกษาและกีฬา 
   - ส$งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
   - ส$งเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.3) ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ี 3  ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร�อย 
   แนวทางการพัฒนา 
   - สนับสนุนการปKองกันและแก�ไขป,ญหายาเสพติด 
   - ส$งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   - การรักษาความสงบเรียบร�อยและการปKองกันบรรเทาสาธารณภัย 
  3.4) ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ี 4  ด�านการวางแผน การส$งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท$องเท่ียว 
   แนวทางการพัฒนา 
   - การวางแผน การประสานแผนและการส$งเสริมการมีส$วนร$วมของประชาชนในการ
พัฒนาท�องถ่ิน 
   - ส$งเสริมการท$องเท่ียวและการค�าชายแดน 
   - พัฒนาศักยภาพการผลิต การขนส$ง การแข$งขันและการเตรียมความพร�อมเพ่ือ
รองรับการเข�าสู$ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
   - ส$งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย?และการเสริมสร�างความเข�มแข็งในภาค
การเกษตร 
   - การพัฒนาองค?กรและการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 
  3.5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ี 5  ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ?
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม 
   แนวทางการพัฒนา 
   - พัฒนาระบบการกําจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสีย 
   - การบริหารจัดการและอนุรักษ?ฟXYนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
   - การจัดการสิ่งแวดล�อมและมลพิษต$างๆ 
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  3.6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ี 6  ด7านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป<ญญา
ท7องถ่ิน 
   แนวทางการพัฒนา 
   - การส$งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป,ญญาท�องถ่ิน 
   - ส$งเสริมให�ประชาชนมีความตระหนักในการสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย? 

 4.1.3 ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลคูบัว 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาด7านโครงสร7างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
   แนวทางการพัฒนา 
   1.1 พัฒนาระบบการคมนาคม 
   1.2 พัฒนาระบบระบายน้ํา 
   1.3 พัฒนาระบบประปา 
   1.4 พัฒนาระบบไฟฟKาสาธารณะ และไฟฟKาส$องสว$าง 
   1.5 พัฒนาสิ่งก$อสร�างชุมชน 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
   แนวทางการพัฒนา 
   2.1 ส$งเสริมและสนับสนุนสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห? 
   2.2 ส$งเสริมและสนับสนุนการสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
   2.3 ส$งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 
   2.4 ส$งเสริมการรักษาความสงบเรียบร�อยภายใน และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย?สินของประชาชน 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 3  การพัฒนาด7านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
   แนวทางการพัฒนา 
   3.1 ส$งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 
   3.2 ส$งเสริมกิจกรรมเพ่ือเด็กและเยาวชน 
   3.3 ส$งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิป,ญญาท�องถ่ิน 
   3.4 ส$งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 4  การพัฒนาด7านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล7อม 
   แนวทางการพัฒนา 
   4.1 การจัดการขยะมูลฝอยภายในตําบลคูบัว 
   4.2 การจัดการสิ่งแวดล�อมและมลพิษต$างๆ 
   4.3 การบํารุงรักษาแหล$งน้ําภายในตําบลคูบัว 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 5  การพัฒนาการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค�กร 
   แนวทางการพัฒนา 
   5.1 ส$งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให�มีประสิทธิภาพ 
   5.2 ส$งเสริมการบริหารงานองค?กรให�มีประสิทธิภาพ 
   5.3 ส$งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค?กร 
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แผนท่ียุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตําบลคูบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร�การพฒันาขององค�การบริหารส�วนตําบลคบูัว 
Strategy   Map 

วิสัยทัศน� 

ยกระดบัคุณภาพชีวิต   สร7างเศรษฐกิจครัวเรือนให7ม่ันคง   มุ�งสู�ตําบลน�าอยู� 
เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิป<ญญาท7องถ่ิน   เน7นการศกึษาก7าวไกล 

ใส�ใจสุขภาพและสิ่งแวดล7อม  น7อมนําเศรษฐกิจพอเพียง 
บริหารงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 
พัฒนาระบบโครงสร�าง 

พื้นฐาน และ
สาธารณูปโภค 

 

ส$งเสริมให�ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

และสังคมมีความสงบสุข 
 

ส$งเสริมระบบการศึกษา   
ศาสนา วัฒนธรรม. 

และภูมิป,ญญาท�องถ่ิน 

ส$งเสริมการมีส$วนร$วม 
ในรักษาสิ่งแวดล�อม 
ให�เปAนตําบลน$าอยู$ 

ส$งเสริมการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรในองค?กร 

 และการให�บริการประชาชน 

ส$งเสริมการกีฬา 
และการท$องเท่ียว 

เปOาประสงค� 

โครงสร�างพื้นฐาน  
และสาธารณูปโภค ได�รับการ
ก$อสร�าง ปรับปรุง ซ$อมแซม  
ให�อยู$ในสภาพท่ีใช�งานได�ดี 

ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิต 

ท่ีดีข้ึน 
สังคมสงบสุข 

การศึกษา 
มีคุณภาพ 

สูงข้ึน 

 

ประชาชน 
มีสุขภาพแข็งแรง 
ห$างไกลยาเสพติด 

 

ประชาชนมีส$วนร$วม 
ในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

 

ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี  

และภูมิป,ญญาท�องถ่ิน 
ได�รับการสืบสาน 
ให�คงอยู$ต$อไป 

การดําเนินงานองค?กร 
และการให�บริการ 

ประชาชน 
มีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร?ท่ี 1 
การพัฒนาด�านโครงสร�าง

พื้นฐาน และสาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร?ท่ี 2 
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต 

และสังคม 

ยุทธศาสตร?ท่ี 3 
การพัฒนาด�านการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา
และการท$องเท่ียว 

ยุทธศาสตร?ท่ี 4 
การพัฒนาด�านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล�อม 

ยุทธศาสตร?ท่ี 5 
การพัฒนาด�านการบริหาร
จัดการองค?กรและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

แนวทาง 
การพัฒนา 

1. ส$งเสริมสวัสดิการสังคม  
และสังคมสงเคราะห? 

2. ส$งเสริมและสนับสนุน 
การสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชน 

3. ส$งเสริมและสนับสนุน 
การสาธารณสุข 

4. ส$งเสริมและสนับสนุน 
การรักษาความสงบเรียบร�อย
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย?สินของประชาชน 

1. ส$งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาทุกระดับ 

2. ส$งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและ
เยาวชน 

3. ส$งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิป,ญญา
ท�องถ่ิน 

4. ส$งเสริมการกีฬาและการ
ท$องเท่ียว 

1. การจัดการขยะมูลฝอย
ภายในตําบลคูบัว 

2. การจัดการสิ่งแวดล�อม
และมลพิษต$างๆ 

3. การบํารุงรักษาแหล$งนํ้า 
ภายในตําบลคูบัว 

1. ส$งเสริมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให�มีประสิทธิภาพ 

2. ส$งเสริมการบริหารงาน
องค?กรให�มีประสิทธิภาพ 

3. ส$งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในองค?กร 

1. พัฒนาระบบการคมนาคม 

2. พัฒนาระบบการระบายนํ้า 

3. พัฒนาระบบประปา 

4. พัฒนาระบบไฟฟKา
สาธารณะ  และไฟส$องสว$าง   

แบบ ยท.02 

4. พัฒนาสิ่งก$อสร�างชุมชน   
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แผนท่ียุทธศาสตร�ขององค�การหบริหารส�วนตําบลคูบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร�การพฒันาขององค�การบริหารส�วนตําบลคบูัว 
Strategy   Map 

วิสัยทัศน� 

ยกระดบัคุณภาพชีวิต   สร/างเศรษฐกิจครัวเรือนให/ม่ันคง   มุ�งสู�ตําบลน�าอยู� 
เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิป8ญญาท/องถ่ิน   เน/นการศกึษาก/าวไกล 

ใส�ใจสุขภาพและสิ่งแวดล/อม  น/อมนําเศรษฐกิจพอเพียง 
บริหารงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 
พัฒนาระบบโครงสร�าง 

พื้นฐาน และ
สาธารณูปโภค 

 

ส�งเสริมให�ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

และสังคมมีความสงบสุข 
 

ส�งเสริมระบบการศึกษา   
ศาสนา วัฒนธรรม. 

และภูมิป-ญญาท�องถ่ิน 

ส�งเสริมการมีส�วนร�วม 
ในรักษาสิ่งแวดล�อม 
ให�เป1นตําบลน�าอยู� 

ส�งเสริมการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรในองค5กร 

 และการให�บริการประชาชน 

ส�งเสริมการกีฬา 
และการท�องเท่ียว 

เป>าประสงค� 

โครงสร�างพื้นฐาน  
และสาธารณูปโภค ได�รับการ
ก�อสร�าง ปรับปรุง ซ�อมแซม  
ให�อยู�ในสภาพท่ีใช�งานได�ดี 

ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิต 

ท่ีดีข้ึน 
สังคมสงบสุข 

การศึกษา 
มีคุณภาพ 

สูงข้ึน 

 

ประชาชน 
มีสุขภาพแข็งแรง 
ห�างไกลยาเสพติด 

 

ประชาชนมีส�วนร�วม 
ในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

 

ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี  

และภูมิป-ญญาท�องถ่ิน 
ได�รับการสืบสาน 
ให�คงอยู�ต�อไป 

การดําเนินงานองค5กร 
และการให�บริการ 

ประชาชน 
มีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร5ท่ี 1 
การพัฒนาด�านโครงสร�าง

พื้นฐาน และสาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร5ท่ี 2 
การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต 

และสังคม 

ยุทธศาสตร5ท่ี 3 
การพัฒนาด�านการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา
และการท�องเท่ียว 

ยุทธศาสตร5ท่ี 4 
การพัฒนาด�านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล�อม 

ยุทธศาสตร5ท่ี 5 
การพัฒนาด�านการบริหาร
จัดการองค5กรและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

แนวทาง 
การพัฒนา 

1. ส�งเสริมสวัสดิการสังคม  
และสังคมสงเคราะห5 

2. ส�งเสริมและสนับสนุน 
การสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชน 

3. ส�งเสริมและสนับสนุน 
การสาธารณสุข 

4. ส�งเสริมและสนับสนุน 
การรักษาความสงบเรียบร�อย
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย5สินของประชาชน 

1. ส�งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาทุกระดับ 

2. ส�งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและ
เยาวชน 

3. ส�งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิป-ญญา
ท�องถ่ิน 

4. ส�งเสริมการกีฬาและการ
ท�องเท่ียว 

1. การจัดการขยะมูลฝอย
ภายในตําบลคูบัว 

2. การจัดการสิ่งแวดล�อม
และมลพิษต�างๆ 

3. การบํารุงรักษาแหล�งนํ้า 
ภายในตําบลคูบัว 

1. ส�งเสริมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให�มีประสิทธิภาพ 

2. ส�งเสริมการบริหารงาน
องค5กรให�มีประสิทธิภาพ 

3. ส�งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในองค5กร 

1. พัฒนาระบบการคมนาคม 

2. พัฒนาระบบการระบายนํ้า 

3. พัฒนาระบบประปา 

4. พัฒนาระบบไฟฟCา
สาธารณะ  และไฟส�องสว�าง   

แบบ ยท.02 

4. พัฒนาสิ่งก�อสร�างชุมชน   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ 02

หน�วยงานที่
ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 รวม รับผิดชอบ

1 โครงการขยายผิวจราจรถนนเกษตร  หมู�ที่ 14  โดยการปูแอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต 1,800,000 1,800,000 อบจ.ราชบุรี
เพิ่มจากเดิมกว-าง 3 เมตร เป/นกว-าง 6 เมตร  ยาว 300 เมตรหนา 5 เซนติเมตร
หรือมีพื้นที่ไม�น-อยกว�า 900 ตารางเมตร พร-อมวางท�อระบายน้ําขนาดเส-นผ�านศูนย$
กลาง 0.80 เมตร ยาวรวมบ�อพัก 300 เมตร

2 โครงการก�อสร-างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู�ที่ 9 ขนาดกว-าง 7 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000 อบจ.ราชบุรี
 ยาว 10 เมตร

3 โครงการขุดลอกคลองวัชพืชในลําคลองภายในตําบลคูบัว 2,310,000 2,310,000 2,310,000 6,930,000 อบจ.ราชบุรี
4 โครงการก�อสร-างถนนลาดยางแอสฟ"ลท$ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 1,900,000 1,900,000 อบจ.ราชบุรี

หมู�ที่ 14 ถึง หมู�ที่ 13 ตําบลคูบัว ระยะทาง 1,200 เมตร
5 โครงการก�อสร-างถนนลาดยางแอสฟ"ลท$ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 1,900,000 1,900,000 อบจ.ราชบุรี

หมู�ที่ 13 ถึงหมู�ที่ 12 ตําบลคูบัว ระยะทาง 1,200 เมตร
6 โครงการขนาดท�อเมนประปา เทศบาล จากท�อขนาด 6 นิ้ว เป/น 12 นิ้ว 1,900,000 1,900,000 3,800,000 อบจ.ราชบุรี

ตั้งแต�หมู�ที่ 1 ถึง หมู�ที่ 5 รวมระยะทาง 6,000 เมตร

7 โครงการจัดซื้อรถยนต$ดับเพลิงแบบถัง บรรจุน้ําทรงเหลี่ยมตัวรถชนิด 6 ล-อ และ 3,600,000 3,600,000 งบ อบจ.ราชบุรี 3,100,000

บรรจุน้ํามีปริมาตรไม�น-อยกว�า 3,000 ลิตร  จํานวน 1 คัน งบ อบต.คูบัว 500,000

8 โครงการก�อสร-างถนนลาดยางแอสฟ"ลท$ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 1,900,000 1,900,000 อบจ.ราชบุรี
หมู�ที่ 12 ถึง หมู�ที่ 6 ตําบลคูบัว ระยะทาง 1,200 เมตร

11,310,000 9,310,000 3,810,000 26,330,000

หน าที่  76

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค*กรปกครองส�วนท องถิ่น
โดย องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร*การพัฒนาขององค*กรปกรองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร*ที่ 1 และยุทธศาสตร*ที่ 3

รวมทั้งสิ้นจํานวน  8    โครงการ

ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท องถิ่นระดับจังหวัดกําหนด

ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



ผ. 03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.  การพัฒนาด านโครงสร างพื้นฐาน

     แนวทางการพัฒนา

     1.1 พัฒนาระบบคมนาคม 11 10,182,200 7 4,095,000 10 7,370,000 28 21,647,200

     1.2 พัฒนาระบบระบายน้ํา 7 1,803,000 6 2,568,000 3 2,660,000 16 7,031,000

     1.3 พัฒนาระบบประปา 7 4,109,400 2 2,500,000 0 0 9 6,609,400

     1.4 พัฒนาระบบไฟฟDาสาธารณะ และไฟฟDาส�องสว�าง 3 550,000 1 1,000,000 1 1,000,000 5 2,550,000

     1.5 พัฒนาสิ่งก�อสร-างชุมชน 1 194,590 1 210,000 0 0 2 404,590

รวม 29 16,839,190 17 10,373,000 14 11,030,000 60 38,242,190

2.  การพัฒนาด านคุณภาพชีวิตและสังคม

     แนวทางการพัฒนา

     2.1 ส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห$ 10 13,706,000 10 13,706,000 10 13,706,000 30 41,118,000

     2.2 ส�งเสริมความเข-มแข็งของชุมชนและสังคม 10 1,165,000 10 1,165,000 10 1,165,000 30 3,495,000

     2.3 ส�งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 6 1,045,000 6 1,045,000 6 1,045,000 18 3,135,000

     2.4 ส�งเสริมการรักษาความสงบเรียบร-อยภายใน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย$สินของประชาชน 7 1,397,600 5 3,860,000 4 260,000 16 5,517,600

รวม 33 17,313,600 31 19,776,000 30 16,176,000 94 53,265,600

หน าที่  77

ส�วนที่ 5  บัญชีสรุปโครงสร างการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร*/แนวทางการพัฒนา

ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 รวม 3 ป�



ผ. 03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3.  การพัฒนาด านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

     แนวทางการพัฒนา

      3.1 ส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 11 3,427,500 10 3,446,000 9 3,240,000 30 10,113,500

      3.2 ส�งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน 6 255,000 6 255,000 6 255,000 18 765,000

      3.3 ส�งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิป"ญญาท-องถิ่น 7 500,000 7 500,000 7 500,000 21 1,500,000

      3.4 ส�งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 7 947,500 5 547,500 4 347,500 16 1,842,500

รวม 31 5,130,000 28 4,748,500 26 4,342,500 69 12,378,500

4.  การพัฒนาด านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

     แนวทางการพัฒนา

     4.1 การจัดการขยะมูลฝอยภายในตําบลคูบัว 2 80,000 2 80,000 2 80,000 6 240,000

     4.2 การจัดการสิ่งแวดล-อม และมลพิษต�างๆ 2 70,000 2 70,000 2 70,000 6 210,000

     4.3 การบํารุงรักษาแหล�งในตําบลคูบัว 2 2,610,000 3 2,995,000 2 2,610,000 7 8,215,000

รวม 6 2,760,000 7 3,145,000 6 2,760,000 19 8,665,000

5.  การพัฒนาด านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค*กร

     แนวทางการพัฒนา

     5.1 ส�งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให-มีประสิทธิภาพ 16 1,276,500 4 107,500 1 120,000 21 1,504,000

     5.2 ส�งเสริมการบริหารงานองค$กรให-มีประสิทธิภาพ 13 1,177,000 10 757,000 10 737,000 33 2,671,000

     5.3 ส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค$กร 3 600,000 3 600,000 3 600,000 9 1,800,000

รวม 32 3,053,500 17 1,464,500 14 1,457,000 63 5,975,000

รวมทั้งสิ้น 131 45,096,290 100 39,507,000 90 35,765,500 305 118,526,290

ส�วนที่ 5  บัญชีสรุปโครงสร างการพัฒนา

หน าที่  78

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)
องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร*/แนวทางการพัฒนา

ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 รวม 3 ป�



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 2
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
1.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2,558 2,559 2,560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายผิวจราจร พร-อม เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ขยายผิวจราจรถนนเกษตร หมู�ที่ 14 1,800,000 จํานวนความกว-าง ประชาชนสัญจร เจ-าภาพหลัก
วางท�อระบายน้ํา ถนนเกษตร ได-สะดวก โดยการปูแอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต เพิ่มจากเดิม งบ อบจ. ของถนน ไป-มา สะดวก อบจ.ราชบุรี
หมู�ที่ 14 กว-าง 3 เมตร เป/นกว-าง 6 เมตร  ยาว 300 เจ-าภาพรอง

เมตร หนา 5 เซนติเมตร พรือมีพื้นที่ไม�น-อยกว�า กองช�าง อบต.คูบัว
900 ตารางเมตร พร-อมวางท�อระบายน้ํา
ขนาดเส-นผ�านศูนย$กลาง 0.80 เมตร 
ยาวรวมบ�อพัก 300 เมตร 

2 โครงการก�อสร-างถนนลาดยาง เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ก�อสร-างถนนลาดยางแอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต 1,900,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร เจ-าภาพหลัก
แอสฟ"ลท$ติกคอนกรีตสายเลียบ ได-สะดวก สายเลียบคลองชลประทาน หมู�ที่ 14 ถึง งบ อบจ. ของถนน ไป-มา สะดวก อบจ.ราชบุรี
คลองฃลประทาน หมู�ที่ 14 ถึง หมู�ที่ 13 ตําบลคูบัว ระยะทาง 1,200 เจ-าภาพรอง
หมู�ที่ 13 ตําบลคูบัว เมตร กองช�าง อบต.คูบัว

3 โครงการก�อสร-างถนนลาดยาง เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ก�อสร-างถนนลาดยางแอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต 1,900,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร เจ-าภาพหลัก
แอสฟ"ลท$ติกคอนกรีตสายเลียบ ได-สะดวก สายเลียบคลองชลประทาน หมู�ที่ 13 ถึง งบ อบจ. ของถนน ไป-มา สะดวก อบจ.ราชบุรี
คลองฃลประทาน หมู�ที่ 13 ถึง หมู�ที่ 12 ตําบลคูบัว ระยะทาง 1,200 เจ-าภาพรอง
หมู�ที่ 12 ตําบลคูบัว เมตร กองช�าง อบต.คูบัว

4 โครงการก�อสร-างถนนลาดยาง เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ก�อสร-างถนนลาดยางแอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต 1,900,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร เจ-าภาพหลัก
แอสฟ"ลท$ติกคอนกรีตสายเลียบ ได-สะดวก สายเลียบคลองชลประทาน หมู�ที่ 12 ถึง งบ อบจ. ของถนน ไป-มา สะดวก อบจ.ราชบุรี
คลองฃลประทาน หมู�ที่ 12 ถึง หมู�ที่ 6 ตําบลคูบัว ระยะทาง 1,200 เมตร เจ-าภาพรอง
หมู�ที่ 6 ตําบลคูบัว กองช�าง อบต.คูบัว

งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
การส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิต

ด-านพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การพัฒนาด-านโครงสร-างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
พัฒนาระบบการคมนาคม

วัตถุประสงค*โครงการ/กิจกรรมที่

หน าที่  25



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 2
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
1.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2,558 2,559 2,560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก�อสร-างสะพานคอนกรีต เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ก�อสร-างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร เจ-าภาพหลัก
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู�ที่ 9 ได-สะดวก หมู�ที่ 9 ขนาดกว-าง 7 เมตร ยาว 10  เมตร งบ อบจ. งบ อบจ. งบ อบจ. ของสะพาน ไป-มา สะดวก อบจ.ราชบุรี

เจ-าภาพรอง
กองช�าง อบต.คูบัว

6 โครงการก�อสร-างถนนคอนกรีต เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 257,400 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองช�าง 
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู�ที่ 2 ได-สะดวก หมู�ที่ 2 จํานวน  2  สาย งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

สายที่ 1  จุดเริ่มต-นถนนบ-านหัวนา

จุดสิ้นสุดบ-านนายสวาท  ชมมิ่ง
ขนาดกว-าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร
หนา 0.15 เมตร
สายที่ 2  จุดเริ่มต-นบ-านนายด-วง

จุดสิ้นสุดบ-านนายวิบูลย$  มณีจันทร$
ขนาดกว-าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร
หนา 0.15 เมตร

การพัฒนาด-านโครงสร-างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
การส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิต

ด-านพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

หน าที่  26



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 2
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
1.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต 153,900 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองช�าง 
แอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต (ลาดยาง) ได-สะดวก (ลาดยาง) จํานวน  2  ช�วง งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก
หมู�ที่ 2 ช�วงที่ 1   สายบ-านทุ�งนาบริเวณข-ามทาง

รถไฟ ขนาดกว-าง 4 - 6 เมตร ยาว 81 
เมตร ยาว  81  เมตร
ช�วงที่ 2   สายบ-านทุ�งนา จุดเริ่มต-นบริเวณ

ข-ามทางรถไฟ จุดสิ้นสุดบ-านวิบูลย$ มณีจันทร$
ขนาดกว-าง 4 - 6 เมตร  ยาว  766  เมตร

8 โครงการก�อสร-างถนนคอนกรีต เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 438,900 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองช�าง 
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู�ที่ 4 ได-สะดวก หมู�ที่ 4 จํานวน  2  สาย งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

สายที่ 1   จุดเริ่มต-นบ-านนายสํารวย

จุดสิ้นสุดบ-านนางแก-ว  สีสงคราม
ขนาดกว-าง 3 เมตร ยาว 104 เมตร
หนา 0.15 เมตร
สายที่ 2   สายต-นพลับ (ต�อจากสายเดิมปO

2557)  ขนาดกว-าง  3  เมตร ยาว 0.75
เมตร  หนา 0.15 เมตร
สายที่ ๓ ต�อจากของเดิมซอย 2 กว-าง 2.50

เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

การพัฒนาด-านโครงสร-างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
การส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิต

ด-านพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

หน าที่  27



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 2
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
1.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต 397,100 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองช�าง 
แอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต (ลาดยาง) ได-สะดวก (ลาดยาง) สายซอยปลาตะเพียน งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก
หมู�ที่ 9 จุดเริ่มต-นซอยปลาตะเพียน หมู�ที่ ๙

จุดสิ้นสุดบ-านนางสาคร ขนาดกว-าง 4
เมตร ยาว 230 เมตร

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต 252,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองช�าง 
แอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต (ลาดยาง) ได-สะดวก (ลาดยาง) สายบ-านหัวนา จุดเริ่มต-น งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก
หมู�ที่ 12 บ-านช�างตอก จุดสิ้นสุดทางเข-าประปา

อบต.คูบัว ขนาดกว-าง 5 เมตร  
ยาว 120 เมตร

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต 669,900 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองช�าง 
แอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต (ลาดยาง) ได-สะดวก (ลาดยาง) สายบ-านนางบุญสม - งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก
หมู�ที่ 13 บ-านนางสําเริง ขนาดกว-าง 3 เมตร

ยาว 484 เมตร

การพัฒนาด-านโครงสร-างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
การส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิต

ด-านพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

หน าที่  28



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 2
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
1.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการก�อสร-างถนนคอนกรีต เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 913,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองช�าง 
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู�ที่ 15 ได-สะดวก หมู�ที่ 15 จํานวน  3  สาย งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

สายที่ 1  สายบ-านนางจินดา จุดเริ่มต-น

นางพรรณี สวนเพลง จุดสิ้นสุดบ-านนาง
จินดา ขนาดกว-าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร
สายที่ 2  สายบ-านนายก-าน จุดเริ่มต-น

บ-านนายก-าน  จุดสิ้นสุดบ-านนายบุญส�ง
ขนาดกว-าง 3 เมตร ยาว 152 เมตร
สายที่ 3  สายบ-านนางกลม จุดเริ่มต-น

จุดเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3338
จุดสิ้นสุด บ-านนางกลม ขนาดกว-าง 
3 เมตร ยาว 152 เมตร

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต 671,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองช�าง 
แอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต (ลาดยาง) ได-สะดวก (ลาดยาง) สายบ-านทุ�งนาจากทางข-ามทาง งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก
หมู�ที่ 2 รถไฟ ไปทางบ-านนายวิบูลย$ มณีจันทร$

กว-าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร

การพัฒนาด-านโครงสร-างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
การส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิต

ด-านพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

หน าที่  29



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 2
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
1.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการก�อสร-างถนนคอนกรีต เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 392,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองช�าง 
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู�ที่ 6 ได-สะดวก หมู�ที่ 6 ตั้งแต�สายบ-านนายสํารวย ก-อนแก-ว งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

ถึงบ-านนายชัยชาญ  พิบูลแถว ขนาดกว-าง
3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต 251,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองช�าง 
แอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต (ลาดยาง) ได-สะดวก (ลาดยาง)  ซอย 2  จากบ-านผู-ใหญ�เจริญ งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก
หมู�ที่ 7 แตงนวล ไปทางบ-าน ส.อบต.วินัย 

ตํานานวาลย$ กว-าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา  5  เซนติเมตร

16 โครงการก�อสร-างถนนคอนกรีต เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 335,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองช�าง 
เสริมเหล็ก (คสล.) พร-อมวางท�อ ได-สะดวก และปDองกันน้ําท�วมขัง พร-อมวางท�อระบายน้ํา โดยก�อสร-างถนน งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก
ระบายน้ํา หมู�ที่ 8 คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว-าง 3 เมตร

ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พร-อมวาง
ท�อระบายน้ํา ∅ 0.60 เมตร บริเวณบ-าน

ผู-ใหญ�เสริฐ ถึงบ-านยายแปDง

การพัฒนาด-านโครงสร-างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
การส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิต

ด-านพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

หน าที่  30



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 2
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
1.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต 696,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองช�าง 
แอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต (ลาดยาง) ได-สะดวก (ลาดยาง)  ต�อจากของเดิม สายบ-านหัวนา งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก
หมู�ที่ 12 ขนาดกว-าง 5 เมตร ยาว 332 เมตร

18 โครงการก�อสร-างถนนคอนกรีต เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 285,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองช�าง 
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู�ที่ 1 ได-สะดวก สายบ-านลุงยี ขนาดกว-าง 3 เมตร ยาว งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

200 เมตร หนา 0.15 เมตร
19 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต 614,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองช�าง 

แอสฟ"ลท$ติกคอนกรีต (ลาดยาง) ได-สะดวก (ลาดยาง)  สายบ-านทุ�งนา ต�อจากของเดิม งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก
หมู�ที่ 2 ไปทางบ-านนายวิบูลย$  มณีจันทร$ กว-าง 4

เมตร ยาว 366 เมตร
20 โครงการก�อสร-างถนนคอนกรีต เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 588,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองช�าง 

เสริมเหล็ก (คสล.) หมู�ที่ 3 ได-สะดวก เลียบคลองจากศาลาเอนกประสงค$ไปทาง งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก
ทิศตะวันตก ถนนกว-าง 3 เมตร ยาว 
300 เมตร  หนา 0.15 เมตร

21 โครงการก�อสร-างถนนคอนกรีต เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 60,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองช�าง 
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู�ที่ 9 ได-สะดวก สายบ-านนายสายัณย$  เขียวชะอุ�ม ถึง งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

นายอนุชิน แสงอรุณ ขนาดกว-าง 3 เมตร
ยาว 30 เมตร

การพัฒนาด-านโครงสร-างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
การส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิต

ด-านพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

หน าที่  31



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 2
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
1.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการก�อสร-างถนนคอนกรีต เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 353,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองช�าง 
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู�ที่ 10 ได-สะดวก หมู�ที่ 10 จํานวน 4 สาย งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

สายที่ 1  บ-านนางพาน  แย-มเยื้อน
สายที่ 2  บ-านลุงหล่ํา
สายที่ 3  บ-านต-นแค
สายที่ 4  บ-านนางบังอร

ขนาดกว-าง  3 เมตร ยาว 180 เมตร
หนา 0.15 เมตร

23 โครงการก�อสร-างถนนคอนกรีต เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 922,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองช�าง 
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู�ที่ 11 ได-สะดวก หมู�ที่ 11 จํานวน 3 สาย งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

สายที่ 1  บ-านจ�าชิด
สายที่ 2  บ-านปDาเล็ก  เลือดทหาร
สายที่ 3  บ-านนายต�าย  สุขโข

ขนาดกว-าง  3 เมตร ยาว 470 เมตร
หนา 0.15 เมตร

การพัฒนาด-านโครงสร-างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
การส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิต

ด-านพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

หน าที่  32



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 2
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
1.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการก�อสร-างถนนคอนกรีต เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป-มา ก�อสร-างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 588,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองช�าง 
เสริมเหล็ก (คสล.) หมู�ที่ 13 ได-สะดวก หมู�ที่ 13 จํานวน 2 สาย งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

สายที่ 1  บ-านนางไหล ถึง บ-านนายสมบูรณ$
สายที่ 2  บ-านนายสัมฤทธิ์ ถึง บ-านนาย

วิเชียร 
ขนาดกว-าง  3 เมตร ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

25 โครงการปรับภูมิทัศน$โดยรอบสระน้ํา เพื่อให-ประชาชนได-สัญจรไป - มา จากเดิมกว-าง ๔.๕๐เมตร เป/นกว-าง๖.๐๐เมตร 250,000 560,000 จํานวนความยาว ประชาชนได-รับ กองช�าง
หน-า อบต.คูบัว ได-สะดวกปDองกันอุบัติเหตุ เป/น โดยการปูแอสฟ"ลท$ติกคอนกรีคกว-าง ๖.๐๐ งบ อบต. งบ อบต. ของถนน ความสะดวกในการ

ที่ผักผ�อนและออกกําลังกาย เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร สัญจรไป-มา
และก�อสร-างทางเท-า ค.ส.ล.ฝ"Zงตรงข-ามรั้ววัด
คูบัว กว-าง ๒.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐
เมตร พร-อมติดตั้งเคื่องออกกําลังกายกลาง
แจ-ง ๑๐ ชุด

การพัฒนาด-านโครงสร-างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
การส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิต

ด-านพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

หน าที่  33



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 2
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
1.2 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการก�อสร-างท�อลอดเหลี่ยม เพื่อระบายน้ํา ปDองกันน้ําท�วมขัง ก�อสร-างท�อลอดเหลี่ยมพร-อมประตูน้ํา 450,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองช�าง
พร-อมประตูน้ํา หมู�ที่ 2 หมู�ที่ 2 ถนนสายบ-านทุ�งนา ขนาดท�อลอด งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไม�เกิดน้ําท�วมขัง

เหลี่ยม 1.80 x 180 เมตร จํานวน 2 ช�อง
ผิวจราจรกว-าง 4 เมตร

27 โครงการก�อสร-างรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา ปDองกันน้ําท�วมขัง ก�อสร-างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร-อมฝาราง 350,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองช�าง
รูปตัวยูพร-อมฝารางคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกถนนสาย 3338 งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไม�เกิดน้ําท�วมขัง
เสริมเหล็ก หมู�ที่ 7 เข-าซอย 4 บ-านใหม� หมู�ที่ 7 ขนาดกว-าง

0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 150 เมตร

28 โครงการวางท�อระบายน้ํา หมู�ที่ 10 เพื่อระบายน้ํา ปDองกันน้ําท�วมขัง วางท�อระบายน้ําสายบ-านนายสัมฤทธิ์ 360,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองช�าง
จุดเริ่มต-นศาลาเอนกประสงค$ หมู�ที่ 10 งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไม�เกิดน้ําท�วมขัง
จุดสิ้นสุดบ-าน ส.อบต.สุรัตน$ อบเชย
ขนาดเส-นผ�านศูนย$กลาง 0.60 เมตร ยาว
228 เมตร (พร-อมบ�อพัก)

การพัฒนาด-านโครงสร-างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
พัฒนาระบบระบายน้ํา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
การส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิต

ด-านพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

หน าที่  34



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 2
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
1.2 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการวางท�อระบายน้ํา  หมู�ที่ 11 เพื่อระบายน้ํา ปDองกันน้ําท�วมขัง วางท�อระบายน้ําสายบ-านนางปทุมพร 80,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองช�าง
จุดเริ่มต-นบ-านนางปทุมพร จุดสิ้นสุดบ-าน งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไม�เกิดน้ําท�วมขัง
นายปรีชา ต�องาม ระยะยาว 45 เมตร

30 โครงการก�อสร-างรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา ปDองกันน้ําท�วมขัง ก�อสร-างรางระบายน้ําสายบ-านดอนซาด 235,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองช�าง
หมู�ที่ 14 จุดเริ่มต-นบ-านนางประยูร  องคเชษฐ งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไม�เกิดน้ําท�วมขัง

จุดสิ้นสุดบ-านนางแก-ว  เทียมวิลัย
ขนาดกว-างภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.40 -
0.50 เมตร ยาว 100 เมตร

31 โครงการวางท�อระบายน้ํา คสล. เพื่อระบายน้ํา ปDองกันน้ําท�วมขัง วางท�อระบายน้ํา คสล. บริเวณบ-าน 128,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองช�าง
หมู�ที่ 15 นางจําเนียร สามบัญล-อ , บริเวณบ-านนาย งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไม�เกิดน้ําท�วมขัง

สมชาย เทพวัง ขนาดเส-นผ�านศูนย$กลาง
0.60 เมตร ยาว 8 เมตร พร-อมบ�อพัก
จํานวน 2 จุด

32 โครงการก�อสร-างรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา ปDองกันน้ําท�วมขัง ก�อสร-างรางระบายน้ํา สายหมู�บ-านตากแดด 470,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองช�าง
หมู�ที่ 1 ขนาดกว-าง 0.30 เมตร ยาวประมาณ 200 งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไม�เกิดน้ําท�วมขัง

เมตร ลึก 0.40 - 0.50 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
การส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิต

ด-านพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การพัฒนาด-านโครงสร-างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
พัฒนาระบบระบายน้ํา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

หน าที่  35



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 2
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
1.2 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการก�อสร-างท�อลอดเหลี่ยม เพื่อระบายน้ํา ปDองกันน้ําท�วมขัง ก�อสร-างท�อลอดเหลี่ยมพร-อมประตูน้ํา 450,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองช�าง
พร-อมประตูน้ํา หมู�ที่ 3 คลองหลังบ-าน ส.อบต.กิจจา สุวรรณ$ งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไม�เกิดน้ําท�วมขัง

ขนาดท�อลอดเหลี่ยม 1.80 x 1.80 เมตร
จํานวน 2 ช�อง ผิวจราจรกว-าง 4 เมตร

34 โครงการวางท�อระบายน้ํา คสล. เพื่อระบายน้ํา ปDองกันน้ําท�วมขัง วางท�อระบายน้ํา คสล. ขนาด ∅ 0.80 474,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองช�าง
หมู�ที่ 5 เมตร ความยาวพร-อมบ�อพัก 100 เมตร งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไม�เกิดน้ําท�วมขัง

เริ่มจากบ-านนายเวียน ถึง นายายแลบ 
35 โครงการก�อสร-างรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา ปDองกันน้ําท�วมขัง ก�อสร-างรางระบายน้ํา รูปตัวยู 352,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองช�าง

รูปตัวยู หมู�ที่ 9 เริ่มจากบ-าน นายสายัณย$  เชียวชะอุ�ม งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไม�เกิดน้ําท�วมขัง
 ไปทางบ-าน ร.ต.ชุมพล  ขนาดกว-าง 0.30 
 เมตร ยาวประมาณ  150 เมตร ลึก 
0.40 - 0.50 เมตร 

36 โครงการก�อสร-างรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา ปDองกันน้ําท�วมขัง ก�อสร-างรางระบายน้ํา รูปตัวยู 470,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองช�าง
รูปตัวยู หมู�ที่ 13 เริ่มจากบ-าน นายเหม็ง  ถึง บ-านปDาไร งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไม�เกิดน้ําท�วมขัง

ขนาดกว-าง 0.30 เมตร ยาวประมาณ 200
เมตร ลึก 0.40 - 0.50 เมตร 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
การส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิต

ด-านพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การพัฒนาด-านโครงสร-างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
พัฒนาระบบระบายน้ํา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

หน าที่  36



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 2
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
1.2 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการก�อสร-างรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา ปDองกันน้ําท�วมขัง ก�อสร-างรางระบายน้ํา รูปตัวยู ซอยเทิดเทิง 352,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองช�าง
รูปตัวยู หมู�ที่ 15 ขนาดกว-าง 0.30 เมตร ยาวประมาณ 200 งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไม�เกิดน้ําท�วมขัง

เมตร ลึก 0.40 - 0.50 เมตร 
38 โครงการก�อสร-างรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา ปDองกันน้ําท�วมขัง ก�อสร-างรางระบายน้ํา รูปตัวยู 470,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองช�าง

รูปตัวยู หมู�ที่ 4 เริ่มจากหน-าบ-าน ส.อบต.กฤษภาส อบเชย งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไม�เกิดน้ําท�วมขัง
ไปทางแยกแท็งน้ํา ขนาดกว-าง 0.30 เมตร
ยาวประมาณ 200 เมตร ลึก 0.40 - 
0.50 เมตร 

39 โครงการก�อสร-างรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา ปDองกันน้ําท�วมขัง ก�อสร-างรางระบายน้ํา รูปตัวยู 470,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองช�าง
รูปตัวยู หมู�ที่ 5 เริ่มจากหน-าบ-านปDาเงิน ถึง บ-านปDาเกษร งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไม�เกิดน้ําท�วมขัง

ขนาดกว-าง 0.30 เมตร ยาวประมาณ 200
เมตร ลึก 0.40 - 0.50 เมตร 

40 โครงการวางท�อระบายน้ํา คสล. เพื่อระบายน้ํา ปDองกันน้ําท�วมขัง วางท�อระบายน้ํา คสล. ขนาด ∅ 0.60 1,720,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองช�าง
หมู�ที่ 6 เมตร ความยาวพร-อมบ�อพัก 485 เมตร งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไม�เกิดน้ําท�วมขัง

เริ่มจากบ-านตาดั้น ถึง บ-านปDาอรพร-อมแยก
เข-าซอย

41 โครงการก�อสร-างฝายน้ําล-น หมู�ที่ 6 เพื่อกักเก็บน้ําไว-ใช-ในการเกษตร ก�อส-างฝายน้ําล-น ขนาดกว-าง 1.50 เมตร 200,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองช�าง
ยาว 7 เมตร สูง 1.80 เมตร งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไม�เกิดน้ําท�วมขัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
การส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิต

ด-านพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การพัฒนาด-านโครงสร-างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
พัฒนาระบบระบายน้ํา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

หน าที่  37



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 2

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

42 โครงการติดตั้งมิเตอร$น้ําประปา -เพื่อให-ประชาชนได-มีน้ําไว-ใน ติดตั้งมิเตอร$น้ําประปา ขนาด 12 นิ้ว 450,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ํา กองช�าง
หมู�ที่ 1 การอุปโภค-บริโภคอย�างเพียงพอ หมู�ที่ 1  จํานวน 1 จุด งบ อบต. ที่มีน้ําใช-อย�าง ไว-ในการอุปโภค

-เพื่อให-ระบบประปาภายใน เพียงพอเพิ่มขึ้น บริโภค และใช-
ม.๑-ม.๕มีประสิทธิภาพดีขึ้น ในการเกษตรอย�าง

เพียงพอ
43 โครงการก�อสร-างประตูทางเข-า เพื่อปDองกันทรัพย$สินของทาง ก�อสร-างประตูทางเข-าโรงผลิตน้ําประปา 25,000 จํานวนครั้ง ทรัพย$สินของทาง กองช�าง

โรงผลิตน้ําประปา ราชการ กว-าง 4.50 เมตร สูง 2.00 เมตร งบ อบต. ของการมีทรัพย$สิน ราชการมีความ
ของทางราชการ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
สูญหายลดลง

44 โครงการก�อสร-างประตูกั้นน้ํา เพื่อกักเก็บน้ํา ก�อสร-างประตูกั้นน้ําในสระเก็บน้ําผลิต 175,000 จํานวนปริมาณ ประชาชนมีน้ํา กองช�าง
สระเก็บน้ําผลิตประปา ประปา ขนาดกว-าง 2 x 2 เมตร ผิวจราจร งบ อบต. น้ําที่เก็บกักไว- ไว-ในการอุปโภค

กว-าง 3 เมตร พร-อมประตูน้ํา เพิ่มขึ้น บริโภค และใช-
ในการเกษตรอย�าง

เพียงพอ
45 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อขุดบ�อ เพื่อเพิ่มการผลิตน้ําประปา ที่ดิน จํานวน 10 ไร� 600,000 600,000 อัตรากําลังผลิตน้ํา ประชาชนมีน้ํา กองช�าง

เก็บน้ําดิบ งบ อบต. งบ อบต. ประปาที่เพิ่มขึ้น ไว-ในการอุปโภค
บริโภค และใช-

ในการเกษตรอย�าง
เพียงพอ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1
1. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
1.3 แนวทางการพัฒนา

หน าที่  38

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
การส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิต

ด-านพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การพัฒนาด-านโครงสร-างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
พัฒนาระบบประปา



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 2

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

46 โครงการเปลี่ยนแผ�นมีเดีย (แผ�นจับ เพื่อให-การผลิตน้ําประปา เปลี่ยนแผ�นมีเดีย (แผ�นจับตะกอน) 327,000 ระดับมาตรฐาน ประชาชนได-ใช- กองช�าง
ตะกอน) ระบบถังกรองประปา มีคุณภาพ ระบบถังกรองประปา ความลาดเอียง งบ อบต. คุณภาพของน้ํา น้ําประปาที่ใส 

30 องศา เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพ
47 โครงการขยายเขตประปา หมู�ที่ 6 เพื่อให-ประชาชนได-มีน้ําไว-ใช- ขยายเขตประปา ท�อขนาดเส-นผ�านศูนย$ 492,800 จํานวนความยาว ประชาชนมีน้ํา กองช�าง

ในการอุปโภค-บริโภค และ กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว งบ อบต. ของแนวเขต ไว-ในการอุปโภค
ใช-ในการเกษตรอย�างเพียงพอ 2,948 เมตร พร-อมประตูน้ํา 6 ตัว ประปา บริโภค และใช-

ในการเกษตรอย�าง
เพียงพอ

48 โครงการขยายเขตประปา หมู�ที่ 8 เพื่อให-ประชาชนได-มีน้ําไว-ใช- ขยายเขตประปา ท�อขนาดเส-นผ�านศูนย$ 589,600 จํานวนความยาว ประชาชนมีน้ํา กองช�าง
ในการอุปโภค-บริโภค และ กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว งบ อบต. ของแนวเขต ไว-ในการอุปโภค
ใช-ในการเกษตรอย�างเพียงพอ 3,609 เมตร พร-อมประตูน้ํา 5 ตัว ประปา บริโภค และใช-

ในการเกษตรอย�าง
เพียงพอ

49 โครงการขนาดท�อเมนประปา เพื่อให-ประชาชนได-มีน้ําไว-ใช- ขยายขนาดท�อเมนประปาเทศบาล 1,900,000 1,900,000 จํานวนขนาดของ ประชาชนมีน้ํา เจ-าภาพหลัก
เทศบาล จาก 6 นิ้ว เป/น 12 นิ้ว ในการอุปโภค-บริโภค และ ∅ 6 นิ้ว เป/น ∅ 12 นิ้ว ตั้งแต�หมู�ที่ 1 ถึง งบ อบต. งบ อบต. ท�อประปาที่ ไว-ในการอุปโภค อบจ.ราชบุรี
หมู�ที่ 1 ถึง หมู�ที่ 5 ใช-ในการเกษตรอย�างเพียงพอ หมู�ที่ 5 รวมระยะทาง 6,000 เมตร ทําการขยาย บริโภค และใช- เจ-าภาพรอง

ในการเกษตรอย�าง กองช�าง
เพียงพอ อบต.คูบัว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
การส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิต

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด-านพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร*การพัฒนา การพัฒนาด-านโครงสร-างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบประปา

หน าที่  39



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 2

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการติดตั้งไฟฟDาส�องสว�าง เพื่อให-ประชาชนได-รับความ ไฟฟDาส�องสว�าง ขนาด 1 x 36 วัตต$ เสาสูง 90,000 อัตราการลดลง ประชาชนได-รับ กองช�าง
หมูที่ 9 สะดวก ปลอดภัย ในการใช- 8 เมตร และเดินสาย ระยะทาง 350 เมตร งบ อบต. ของการเกิด ความสะดวก และ

เส-นทางสัญจรในยามค่ําคืน จุดเริ่มต-นบริเวณปDายประชาสัมพันธ$ริมคลอง อุบัติเหตุ และเหตุ ปลอดภัยในการใช-
ชลประทาน จุดสิ้นสุด บ-าน ส.อบต.สุพจน$ อาชญากรรมต�างๆ เส-นทางสัญจร

ในยามค่ําคืน ในยามค่ําคืน
51 โครงการติดตั้งไฟฟDาส�องสว�าง เพื่อให-ประชาชนได-รับความ ไฟฟDาส�องสว�าง ขนาด 1 x 36 วัตต$ เสาสูง 380,000 อัตราการลดลง ประชาชนได-รับ กองช�าง

หมูที่ 11 สะดวก ปลอดภัย ในการใช- 8 เมตร และเดินสาย ระยะทาง 1,400 งบ อบต. ของการเกิด ความสะดวก และ
เส-นทางสัญจรในยามค่ําคืน เมตร  จุดเริ่มต-น บ-าน ส.อบต.สุพจน$ อุบัติเหตุ และเหตุ ปลอดภัยในการใช-

จุดสิ้นสุด บ-านผู-ใหญ�ซ-อน อาชญากรรมต�างๆ เส-นทางสัญจร
ในยามค่ําคืน ในยามค่ําคืน

52 โครงการขยายเขตไฟฟDาสาธารณะ เพื่อให-ประชาชนได-รับความ ขยายเขตไฟฟDาสาธารณะตามถนนสายหลัก 1,000,000 1,000,000 อัตราการลดลง ประชาชนได-รับ เจ-าภาพหลัก
พร-อมโคมไฟ หมู�ที่ 1 , 2 , 3 , 4 สะดวก ปลอดภัย ในการใช- และ ถนนภายในหมู�บ-าน ภายในเขตตําบล งบ อบต. งบ อบต. ของการเกิด ความสะดวก และ กฟภ.ราชบุรี
5, 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 เส-นทางสัญจรในยามค่ําคืน คูบัว อุบัติเหตุ และเหตุ ปลอดภัยในการใช- เจ-าภาพรอง
13, 14, 15 อาชญากรรมต�างๆ เส-นทางสัญจร กองช�าง อบต.คูบัว

ในยามค่ําคืน ในยามค่ําคืน
53 โครงการติดตั้งโคมไฟเสาสูง พร-อม เพื่อให-ประชาชนได-รับความ ติดตั้งโคมไฟเสาสูง พร-อมไฟ HPS 250 วัตต$ 80,000 อัตราการลดลง ประชาชนได-รับ เจ-าภาพหลัก

โคมไฟ HPS หมู�ที่ 8 สะดวก ปลอดภัย ในการใช- จํานวน 3 โคม ติดตั้งบริเวณทางแยก งบ อบต. ของการเกิด ความสะดวก และ กฟภ.ราชบุรี
เส-นทางสัญจรในยามค่ําคืน รพ.สต. บ-านคูบัว หมู�ที่ 8 อุบัติเหตุ และเหตุ ปลอดภัยในการใช- เจ-าภาพรอง

อาชญากรรมต�างๆ เส-นทางสัญจร กองช�าง อบต.คูบัว
ในยามค่ําคืน ในยามค่ําคืน

1. ยุทธศาสตร*การพัฒนา การพัฒนาด-านโครงสร-างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟDาสาธารณะ , ไฟฟDาส�องสว�าง และการเตือนภัย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
การส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิต

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด-านพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

หน าที่  40



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 2

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

54 โครงการต�อเติมศาลาเอนกประสงค$ เพื่อเพิ่มประโยชน$ใช-สอย รองรับ ต�อเติมศาลาเอนกประสงค$ หมู�ที่ 5 194,590 จํานวนประชาชน ประชาชนได-รับความ เจ-าภาพหลัก
หมู�ที่ 5 การดําเนินกิจกรรมต�างๆ ของ งบ อบต. ที่เข-ามาใช-ประโยชน$ สะดวก ในการใช- สํานักงานปลัด

หมู�บ-าน ในศาลาเอนก ประโยชน$ของศาลา เจ-าภาพรอง
ประสงค$เพิ่มขึ้น เอนกประสงค$ กองช�าง

55 โครงการต�อเติมศาลาเอนกประสงค$ เพื่อเพิ่มประโยชน$ใช-สอย รองรับ ต�อเติมศาลาเอนกประสงค$ หมู�ที่ 14 210,000 จํานวนประชาชน ประชาชนได-รับความ เจ-าภาพหลัก
หมู�ที่ 14 การดําเนินกิจกรรมต�างๆ ของ โดยกั้นห-องกว-างประมาณ 3 เมตร ยาว งบ อบต. ที่เข-ามาใช-ประโยชน$ สะดวก ในการใช- สํานักงานปลัด

หมู�บ-าน ประมาณ 10 เมตร รวมพื้นที่ไม�น-อยกว�า ในศาลากเอนก ประโยชน$ของศาลา เจ-าภาพรอง
30 ตารางเมตร ประสงค$เพิ่มขึ้น เอนกประสงค$ กองช�าง

1. ยุทธศาสตร*การพัฒนา การพัฒนาด-านโครงสร-างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
1.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งก�อสร-างชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
การส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและเพิ่มมูลค�าผลผลิต

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด-านพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

หน าที่  41



ผ 01

2. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
2.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะห$ผู-ยากไร- และ เพื่อให-ผู-ยากไร-และผู-ด-อยโอกาส จัดสวัสดิการสงเคราะห$ 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู-ยากไร- ผู-ด-อยโอกาสและ สํานักงานปลัดฯ
ผู-ด-อยโอกาส ได-มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ ผู-ยากไร- จํานวน 15 ครัวเรือน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. และผู-ด-อยโอกาส ผู-ยากไร-มีคุณภาพ

สร-างชุมชนไม�ทอดทิ้งกัน ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น
ไม�น-อยกว�าร-อยละ 70

2 โครงการสงเคราะห$เบี้ยยังชีพ เพื่อส�งเสริมคุณภาพชีวิตให-กับ ผู-สูงอายุตําบลคูบัวที่มาขึ้น 11,700,000 11,700,000 11,700,000 จํานวนผู-สูงอายุที่ ผู-สูงอายุมีคุณภาพ สํานักงานปลัดฯ
ผู-สูงอายุในตําบลคูบัว ผู-สูงอายุในตําบลคูบัว ทะเบียนแล-ว  จํานวน งบกรมส�งเสริมฯ งบกรมส�งเสริมฯ งบกรมส�งเสริมฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น

1,490 คน ไม�น-อยกว�าร-อยละ 70
3 โครงการสงเคราะห$เบี้ยยังชีพ เพื่อส�งเสริมคุณภาพชีวิตให-กับ ผู-พิการในตําบลคูบัวที่มาขึ้น 1,446,000 1,446,000 1,446,000 จํานวนผู-พิการที่ ผู-พิการมีคุณภาพ สํานักงานปลัดฯ

ผู-พิการในตําบลคูบัว ผู-พิการในตําบลคูบัว ทะเบียนแล-ว  จํานวน 241 คน งบกรมส�งเสริมฯ งบกรมส�งเสริมฯ งบกรมส�งเสริมฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น
ไม�น-อยกว�าร-อยละ 70

4 โครงการสงเคราะห$เบี้ยยังชีพ เพื่อส�งเสริมคุณภาพชีวิตให-กับ ผู-ติดเชื้อเอดส$ในตําบลคูบัวที่ขอ 90,000 90,000 90,000 จํานวนผู-ติดเชื้อเอดส$ ผู-ติดเชื้อเอดส$มี สํานักงานปลัดฯ
ผู-ติดเชื้อเอดส$ในตําบลคูบัว ผู-ติดเชื้อเอดส$ในตําบลคูบัว รับการสงเคราะห$เบี้ยยังชีพ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จํานวน 15 คน ไม�น-อยกว�าร-อยละ 70
5 โครงการส�งเสริมและสนับสนุน เพื่อส�งเสริมกิจกรรมของศูนย$ ผู-พิการในเขตตําบลคูบัว 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู-พิการที่ได-รับ ผู-พิการสามารถ สํานักงานปลัดฯ

กิจกรรมของศูนย$ฟabนฟูผู-พิการ ฟabนฟูผู-พิการตําบลคูบัว จํานวน 250 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. การฟabนฟูสมรรถภาพ พอช�วยเหลือตัวเอง
ตําบลคูบัว ร�างกายและสามารถ ได- ไม�เป/นภาระกับ

ช�วยเหลือตัวเองได- ครอบครัว
เพิ่มขึ้น

ด-านคุณภาพชีวิตและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข-มแข็ง

ด-านส�งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร*จังหวัดที่  3
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2

ส�งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห$ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

หน าที่  42



ผ 01

2. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
2.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการสงเคราะห$กายอุปกรณ$ เพื่อให-คนพิการได-ออกกําลังกาย สงเคราะห$กายอุปกรณ$ จํานวน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู-พิการที่ได- ผู-พิการสามารถ สํานักงานปลัดฯ
สําหรับคนพิการ ฟabนฟูสมรรถภาพร�างกาย 15 หมู�บ-านๆ ละ 1 ชุด งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. การฟabนฟูสมรรถภาพ พอช�วยเหลือตัวเอง

ให-สามารถเคลื่อนไหว และ ร�างกายและสามารถ ได- ไม�เป/นภาระกับ
ช�วยเหลือตนเองได-พอสมควร ช�วยเหลือตัวเองได- ครอบครัว

เพิ่มขึ้น
7 โครงการส�งเสริมและสนับสนุน เพื่อส�งเสริมผู-พิการให-ได-มี ผู-พิการ และผู-ดูแลคนพิการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู-พิการ ผู-พิการมีบทบาท สํานักงานปลัดฯ

ให-ผู-พิการได-มีส�วนร�วมในชุมชน ส�วนร�วมในชุมชน จํานวน 100 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. และผู-ดูแลที่เข-าร�วม และมีคุณค�าต�อ
กิจกรรมไม�น-อยกว�า สังคมมากยิ่งขึ้น

ร-อยละ 70
8 โครงการสนับสนุนการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ชมรมผู-พิการตําบลคูบัว 30,000 30,000 30,000 ระดับความเข-มแข็ง การดําเนินงานของ สํานักงานปลัดฯ

ศักยภาพของชมรมผู-พิการ ของชมรมผู-พิการให-มีความ จํานวน  1  ชมรม งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ในการดําเนินงานของ ชมรมคนพิการ มี
เข-มแข็งมั่นคง ชมรมผู-พิการ ศักยภาพมากยิ่งขึ้น

9 โครงการเสริมสร-างความสุขกาย เพื่อให-ผู-สูงอายุได-รับการดูแล ผู-สูงอายุในตําบลคูบัว  200,000 200,000 200,000 จํานวนผู-สูงอายุ ผู-สูงอายุมีขวัญ สํานักงานปลัดฯ
สบายใจให-แก�ผู-สูงอายุตําบลคูบัว เอาใจใส�จากชุมชน จํานวน  1,500  คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่เข-าร�วมกิจกรรมฯ และกําลังใจที่ดีขึ้น

ไม�น-อยกว�าร-อยละ 70
10 โครงการสนับสนุนการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ชมรมผู-สูงอายุ จํานวน 2 ชมรม 30,000 30,000 30,000 ระดับความเข-มแข็ง การดําเนินงานของ สํานักงานปลัดฯ

ศักยภาพของชมรมผู-สูงอายุ ของชมรมผู-สูงอายุให-มีศักยภาพ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ในการดําเนินงานของ ชมรมผู-สูงอายุ มี
ชมรมผู-พิการ ศักยภาพมากยิ่งขึ้น

หน าที่  43

ด-านคุณภาพชีวิตและสังคม
ส�งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห$ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ด-านส�งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร*จังหวัดที่  3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข-มแข็ง
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2. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
2.2 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการส�งเสริมและสนับสนุน เพื่อลดความรุนแรง สร-างความ ครอบครัวที่ได-รับการคัดเลือก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครอบครัว สมาชิกในครอบครัว สํานักงานปลัดฯ
กิจกรรมของศูนย$พัฒนาครอบครัว สัมพันธ$ที่ดีในครอบครัว จํานวน 50 ครอบครัว งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เข-าร�วมกิจกรรม มีความสัมพันธ$

ไม�น-อยกว�าร-อยละ 70 ที่ดีต�อกัน
12 โครงการส�งเสริมและสนับสนุน เพื่อส�งเสริมให-เด็ก และเยาวชน เด็ก และเยาวชนในตําบลคูบัว 30,000 30,000 30,000 จํานวนเด็ก และ เด็กและเยาวชน สํานักงานปลัดฯ

กิจกรรมของเด็กและเยาวชน กล-าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต-อง จํานวน 100 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เยาวชน ในตําบลคูบัว ในตําบลคูบัว
และเป/นที่ยอมรับของสังคม คูบัวที่เข-าร�วมกิจกรรม ได-รับการเอาใจใส�

ไม�น-อยกว�าร-อยละ 70 ดูแลจากชุมชน
13 โครงการส�งเสริมการพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพการ อาสาสมัครสาธารณสุข 250,000 250,000 250,000 ระดับประสิทธิภาพ ประชาชนได-รับ สํานักงานปลัดฯ

ศักยภาพในการดําเนินงานของ ดําเนินงานของอาสาสมัคร ประจําหมู�บ-าน (อสม.) งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ในการดําเนินงานของ การดูแลจาก อสม.
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา สาธารณสุขประจําหมู�บ-าน จํานวน 100 คน อสม. ตําบลคูบัว เป/นอย�างดีและ
หมู�บ-าน (อสม.) (อสม.) ให-มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

14 โครงการส�งเสริมการพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพการ กลุ�มสตรี และแม�บ-านตําบลคูบัว 350,000 350,000 350,000 ระดับประสิทธิภาพ การดําเนินงาน สํานักงานปลัดฯ
ศักยภาพในการดําเนินงานของ ดําเนินงานของกลุ�มสตรีและ จํานวน 250 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ในการดําเนินงานของ ของกลุ�มสตรี และ
กลุ�มสตรีและแม�บ-านตําบลคูบัว แม�บ-านตําบลคูบัว ให-มี กลุ�มสตรี และแม�บ-าน แม�บ-านตําบลคูบัว

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตําบลคูบัว มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

15 โครงการส�งเสริมและสนับสนุน เพื่อให-ประชาชนได-มีอาชีพ ประชาชนในตําบลคูบัว 100,000 100,000 100,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมีอาชีพ สํานักงานปลัดฯ
การประกอบอาชีพ และสร-าง สร-างรายได- จํานวน 500 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ผู-มีความสนใจ สามารถสร-างรายได-
รายได-เสริมให-กับประชาชน เข-ารับการฝcกอบรม ให-กับครอบครัว

ไม�น-อยกว�าร-อยละ 60

ส�งเสริมและสนับสนุนการสร-างความเข-มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค*

หน าที่  44

ด-านคุณภาพชีวิตและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข-มแข็ง

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)
องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่  3
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ด-านส�งเสริมคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม
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2. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
2.2 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการสนับสนุนกลุ�มกองบุญ เพื่อส�งเสริมการจัดสวัสดิการ กลุ�มกองบุญสวัสดิการชุมชน 100,000 100,000 100,000 ระดับความเข-มแข็ง กลุ�มกองบุญ สํานักงานปลัดฯ
สวัสดิการชุมชนของตําบลคูบัว ให-กับชุมชน ของตําบลคูบัว จํานวน 1 กลุ�ม งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ของการดําเนินงาน สวัสดิการชุมชน

กลุ�มกองบุญสวัสดิการ ตําบลคูบัว มีความ
ตําบลคูบัว เข-มแข็งมากยิ่งขึ้น

17 โครงการฝcกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อให-การจัดทําแผนชุมชน ผู-นําชุมชน /กรรมการหมู�บ-าน 200,000 200,000 200,000 จํานวนแผนชุมชน ทุกหมู�บ-านมี สํานักงานปลัดฯ
ของผู-นําชุมชน  คณะกรรมการ ของตําบลคูบัว สามารถนําไป ที่มีหน-าที่ในการจัดทําแผนชุมชน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่สามารถนําไปใช- แผนชุมชนที่มี
หมู�บ-าน  เกี่ยวกับการจัดทําแผน ใช-ได-อย�างมีประสิทธิภาพ คณะผู-บริหาร และเจ-าหน-าที่ที่ ได-อย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ
ชุมชนให- มีประสิทธิภาพ เกี่ยวข-อง จํานวน 50 คน ไม�น-อยกว�าร-อยละ 70 สามารถนําไปใช-ได-

18 โครงการส�งเสริมการเกษตร เพื่อส�งเสริมให-เกษตรกรทําการ ประชาชน และเกษตรกร 50,000 50,000 50,000 จํานวนประชาชน เกษตรกรสามารถ สํานักงานปลัดฯ
แบบพอเพียง (ตามแนวทาง เกษตรแบบพอเพียง โดยยึด จํานวน 500 ราย งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. และเกษตรกรสามารถ ดํารงชีพอยู�อย�าง
พระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง) แนวทางเศรษบกิจพอเพียงของ ทําการเกษตรแบบ พอเพียงได-

พระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู�หัวฯ พอเพียงได-ไม�น-อยกว�า
ร-อยละ 60

19 โครงการจัดทําปDายแหล�งท�องเที่ยว เพื่อเป/นการแนะนําสถานที่ ปDายประชาสัมพันธ$สถานที่ 40,000 40,000 40,000 จํานวน แหล�งโบราณสถานใน สํานักงานปลัดฯ
โบราณสถานภายในเขตตําบลคูบัว ท�องเที่ยวโบราณสถานต�างๆ ท�องเที่ยวโบราณสถานต�างๆ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. นักท�องเที่ยว ตําบลคูบัว ได-เป/นที่รู-จัก

ให-นักท�องเที่ยวและประชาชน ภายในตําบลคูบัว จํานวน เพิ่มขึ้น กันอย�างแพร�หลาย
โดยทั่วไปได-ทราบ 10 จุด

20 โครงการจัดทําปDายประชาสัมพันธ$ เพื่อเป/นแนะนําผลิตภัณฑ$สินค-า ปDายประชาสัมพันธ$ผลิตภัณฑ$ 15,000 15,000 15,000 ยอดการจําหน�าย ประชาชนสามารถ สํานักงานปลัดฯ
สินค-า OTOP ของตําบลคูบัว OTOP ของตําบลคูบัว สินค-า OTOP ของตําบลคูบัว งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. สินค-า OTOP มีรายได-จากการ

ให-นักท�องเที่ยวและประชาชน จํานวน 5 จุด เพิ่มขึ้น จําหน�ายผลิตภัณฑ$
โดยทั่วไปได-ทราบ สินค-า  OTOP ได-ดีขึ้น

พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข-มแข็ง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

ส�งเสริมและสนับสนุนการสร-างความเข-มแข็งของชุมชน

หน าที่  45

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ด-านส�งเสริมคุณภาพชีวิต
ด-านคุณภาพชีวิตและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร*จังหวัดที่  3



ผ 01

2. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
2.3 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

21 โครการปDองกันและควบคุม เพื่อปDองกันและควบคุมโรค แจกทรายอะเบรท และ 100,000 100,000 100,000 อัตราการลดลงของ การแพร�ระบาด สํานักงานปลัดฯ
โรคไข-เลือดออก ไข-เลือดออก พ�นหมอกควัน จํานวน 15 งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. โรคไข-เลือดออก ของโรคไข-เลือดออก

หมู�บ-าน ในตําบลคูบัว มีอัตราลดลง
22 โครงการปDองกันและควบคุม เพื่อปDองกันและควบคุมโรค ฉีดวัคซีนปDองกันโรคพิษ 100,000 100,000 100,000 อัตราการลดลงของ การแพร�ระบาด สํานักงานปลัดฯ

โรคพิษสุนัขบ-า โรคพิษสุนัขบ-า สุนัขบ-าในเขตตําบลคูบัว งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. โรคพิษสุนัขบ-า ของโรคพิษสุนัขบ-า

จํานวน 2,000 ตัว ในตําบลคูบัว มีอัตราลดลง
23 โครงการสนับสนุนกองทุนหลัก เพื่อส�งเสริมการดําเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ 200,000 200,000 200,000 ระดับความเข-มแข็ง ประชาชนมี สํานักงานปลัดฯ

ประกันสุขภาพ (สป.สช) ด-านหลักประกันสุขภาพ (สป.สช.) ของตําบลคูบัว งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ในการดําเนินงานของ คุณภาพ
(สป.สช) จํานวน 1 กองทุน กองทุนหลักประกัน ชีวิตที่ดีขึ้น

สุขภาพ
24 โครงการส�งเสริมระบบการแพทย$ เพื่อจัดให-มีระบบการแพทย$ การแพทย$ฉุกเฉินของ อบต. 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่เข-า ประชาชนสามารถ สํานักงานปลัดฯ

ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัว ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัว คูบัว จํานวน 1 หน�วย งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ช�วยเหลือประชาชน เรียกใช-บริการ
เมื่อประสบเหตุได- การแพทย$ฉุกเฉิน

ทันท�วงที ได-ตลอด 24 ชม.
25 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อพัฒนางานด-านสาธารณสุข ส�งเสริมการดําเนินงาน 225,000 225,000 225,000 ระดับประสิทธิภาพ การดําเนินงาน สํานักงานปลัดฯ

มูลฐานในตําบลคูบัว มูลฐาน ของ อสม. ตําบลคูบัว ด-านสาธารณสุขมูลฐาน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ในการดําเนินงาน สาธารณสุขมูลฐาน
ของ อสม.ตําบลคูบัว ด-านสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ
จํานวน 15 หมู�บ-าน มูลฐาน มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ด-านคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)
องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข-มแข็ง
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ด-านส�งเสริมคุณภาพชีวิต

หน าที่  46

ส�งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่  3



ผ 01

2. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
2.3 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการคลินิกใกล-บ-านรักษาโรค เพื่อให-ประชาชนได-รับบริการ ประชาชนในเขตตําบลคูบัว 120,000 120,000 120,000 จํานวนประชาชน ประชาชนได-รับ สํานักงานปลัดฯ
เฉพาะทาง(ผู-ปiวยเรื้อรัง) ด-านการแพทย$อย�างเข-าถึง จํานวน 1,000 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่เข-ามาขอใช-บริการ การบริการ

ด-านการแพทย$ ด-านการแพทย$
ไม�น-อยกว�าร-อยละ 50 อย�างเข-าถึง

ส�งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ด-านส�งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร*จังหวัดที่  3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข-มแข็ง

ด-านคุณภาพชีวิตและสังคม

หน าที่  47
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2. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
2.4 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการฝcกอบรมทบทวน เพื่อให- อปพร. มีความรู-ความ อาสาสมัครปDองกันฝiายพลเรือน 150,000 150,000 150,000 ระดับประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน-าที่ สํานักงานปลัดฯ
อาสาสมัครปDองกันฝiายพลเรือน เข-าใจในการปDองกันและบรรเทา (อปพร.) จํานวน 80 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ในการปฏิบัติหน-าที่ ของ อปพร.
(อปพร.) ของตําบลคูบัว สาธารณภัย หรือลดความเสี่ยง ของ อพปร. มีประสิทธิภาพ

อันเนื่องมาจากสาธารณภัย มากยิ่งขึ้น
28 โครงการซักซ-อมแผนปDองกัน เพื่อให-เจ-าหน-าที่ที่ปฏิบัติงานมี เจ-าหน-าที่ปDองกันและบรรเทา 50,000 50,000 50,000 ระดับประสิทธิภาพ การปฏิบัติปDองกัน สํานักงานปลัดฯ

และบรรเทาสาธารณภัย ความพร-อม มีความคล�องตัว สาธารณภัย และประชาชน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ในการปฏิบัติหน-าที่ และบรรเทาสาธารณภัย
และเข-าใจขั้นตอนในการปฏิบัติ ในพื้นที่ จํานวน 80 คน ของเจ-าหน-าที่ปDองกันฯ เกิดความคล�องตัว
เมื่อเกิดภัย มีประสิทธิภาพ

29 โครงการปDองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อเฝDาระวังและปDองกัน เทศกาลปOใหม� และวันสงกรานต$ 50,000 50,000 50,000 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนเดินทาง สํานักงานปลัดฯ
บนท-องถนนในช�วงเทศกาลสําคัญ การเกิดอุบัติเหตุบนท-องถนน 7 วันอันตราย จํานวน 2 ครั้ง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ในช�วงเทศกาลลดลง สัญจรในช�วงเทศกาล
ในเขตตําบลคูบัว ในช�วงเทศกาล อย�างปลอดภัย

30 โครงการอบรมให-ความรู-เกี่ยวกับ เพื่อให-ประชาชนสามารถเตรียม ประชาชนในตําบลคูบัว 10,000 10,000 10,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมีความรู- สํานักงานปลัดฯ
การปDองกันการเกิดสาธารณภัย การปDองกันสาธารณภัยที่อาจ จํานวน 1,000 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เข-ารับการอบรม สามารถเตรียมการ
แก�ประชาชนในตําบลคูบัว เกิดขึ้นอย�างมีประสิทธิภาพ ไม�น-อยกว�าร-อยละ 70 ปDองกันสาธารณภัย

ที่อาจจะเกิดขึ้นได-
31 โครงการจัดซื้อรถยนต$ดับเพลิงแบบ เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม- และ รถยนต$ดับเพลิงแบบถังบรรจุน้ํา 3,600,000 อัตราความเสียหาย ประชาชนมีความ เจ-าภาพหลัก

ถังบรรจุน้ําทรงเหลี่ยมตัวรถชนิด เหตุสาธารณภัยอื่นๆ ทรงเหลี่ยมตัวรถชนิด 6 ล-อ และ งบ อบจ. จากเพลิงไหม-และ ปลอดภัยในชีวิต อบจ.ราชบุรี
6 ล-อ และบรรจุน้ํามีปริมาตร บรรจุน้ํามีปริมาตรไม�น-อยกว�า งบ อบต. สาธารณภัยอื่นๆ และทรัพย$สิน เจ-าภาพรอง
ไม�น-อยกว�า 3,000 ลิตร 3,000 ลิตร จํานวน 1 คัน (สมทบ) ลดลง สํานักงานปลัดฯ

อบต.คูบัว

การรักษาความสงบเรียบร-อยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย$สินของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ด-านส�งเสริมคุณภาพชีวิต
ด-านคุณภาพชีวิตและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร*จังหวัดที่  3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข-มแข็ง

หน าที่  48
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2. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
2.4 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการติดตั้งกล-องวงจรปjด เพื่อเฝDาระวังและปDองกันการ ติดตั้งกล-องวงจรปjด (CCTV) 900,000 อัตราการลดลง ประชาชนในพื้นที่ เจ-าภาพหลัก
(CCTV) ภายในเขตพื้นที่ หมู�ที่ 1 เกิดเหตุ โจรกรรมทรัพย$สิน พร-อมเครื่องสํารองข-อมูล ความ งบ อบต. ของการเกิดเหตุ มีความอุ�นใจ และรู-สึก สํานักงานปลัดฯ
และ หมู�ที่ 3 ยาเสพติด และอาชญากรรม ยาวไม�น-อยกว�า 2,000 เมตร โจรกรรมทรัพย$สิน ปลอดภัยในชีวิต เจ-าภาพรอง

ต�างๆ บริเวณในพื้นที่ หมู�ที่ 1 และ ยาเสพติด และทรัพย$สินมากยิ่งขึ้น กองช�าง
หมู�ที่ 3  จํานวน 8 จุด และอาญชกรรมต�างๆ

33 โครงการติดตั้งปDายเตือนเขต เพื่อปDองกันการเกิดอุบัติเหตุที่ ปDายเตือนเขตโรงเรียน 171,600 อัตราการลดลง นักเรียน ผู-ปกครอง เจ-าภาพหลัก
โรงเรียน อาจจะเกิดขึ้นในบริเวณหน-า จํานวน 4 ปDาย งบ อบต. ของการเกิดอุบัติเหตุ และครู-อาจารย$ สํานักงานปลัดฯ

โรงเรียนแคทรายวิทยา และ มีความปลอดภัย เจ-าภาพรอง
โรงเรียนวัดหนามพุงดอ มากขึ้น กองช�าง

34 โครงการติดตั้งสัญญาณเตือน เพื่อปDองกันการเกิดอุบัติเหตุที่ สัญญาณเตือนไฟกระพริบ 66,000 อัตราการลดลง ประชาชนที่ใช-เส-นทาง เจ-าภาพหลัก
ไฟกระพริบ หมู�ที่ 14 , 15 อาจจะเกิดขึ้น จํานวน 2 จุด งบ อบต. ของการเกิดอุบัติเหตุ สัญจรไป-มา สํานักงานปลัดฯ

มีความปลอดภัย เจ-าภาพรอง
มากขึ้น กองช�าง

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ด-านส�งเสริมคุณภาพชีวิต
ด-านคุณภาพชีวิตและสังคม
การรักษาความสงบเรียบร-อยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย$สินของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร*จังหวัดที่  3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข-มแข็ง

หน าที่  49



ผ 01

3. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
3.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อให-เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 900,000 900,000 900,000 จํานวนนักเรียน เด็กนักเรียน ส�วนการศึกษาฯ
สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทางร�างกายที่แข็งแรงสมบูรณ$ จํานวน 500 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่มีสุขภาพ มีพัฒนาการทาง

เจริญเติบโตตามวัย แข็งแรงเติบโต ร�างกายที่แข็งแรง
ตามวัยเพิ่มขึ้น สมบูรณ$เจริญเติบโต

ตามวัย
2 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อให-เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ เด็กเล็กของศูนย$พัฒนาเด็กเด็ก ใน 200,000 200,000 200,000 จํานวนเด็กเล็ก เด็กนักเรียน ส�วนการศึกษาฯ

สําหรับศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก ทางร�างกายที่แข็งแรงสมบูรณ$ สังกัด อบต.คูบัว จํานวน 100 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่มีสุขภาพ มีพัฒนาการทาง
เจริญเติบโตตามวัย แข็งแรงเติบโต ร�างกายที่แข็งแรง

ตามวัยเพิ่มขึ้น สมบูรณ$เจริญเติบโต
ตามวัย

3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อให-เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จํานวนนักเรียน เด็กนักเรียน ส�วนการศึกษาฯ
สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทางร�างกายที่แข็งแรงสมบูรณ$ จํานวน 500 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่มีสุขภาพ มีพัฒนาการทาง

เจริญเติบโตตามวัย แข็งแรงเติบโต ร�างกายที่แข็งแรง
ตามวัยเพิ่มขึ้น สมบูรณ$เจริญเติบโต

ตามวัย

ส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

หน าที่  50

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข-มแข็ง

ด-านการส�งเสริมคุณภาพชีวิตยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2
ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 3

ด-านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา



ผ 01

3. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
3.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน เพื่อให-เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ เด็กเล็กของศูนย$พัฒนาเด็กเด็ก ใน 400,000 400,000 400,000 จํานวนเด็กเล็ก เด็กนักเรียน ส�วนการศึกษาฯ
สําหรับศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก ทางร�างกายที่แข็งแรงสมบูรณ$ สังกัด อบต.คูบัว จํานวน 100 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่มีสุขภาพ มีพัฒนาการทาง

เจริญเติบโตตามวัย แข็งแรงเติบโต ร�างกายที่แข็งแรง
ตามวัยเพิ่มขึ้น สมบูรณ$เจริญเติบโต

ตามวัย
5 โครงการส�งเสริมการเรียนรู-นอก เพื่อเสริมสร-างพัฒนาการในการ เด็กเล็กของศูนย$พัฒนาเด็กเด็ก ใน 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็กเล็ก เด็กก�อนวัยเรียน ส�วนการศึกษาฯ

โรงเรียนสําหรับเด็กก�อนวัยเรียน เรียนรู-แก�เด็กก�อนวัยเรียน สังกัด อบต.คูบัว จํานวน 100 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. มีพัฒนาการที่ดี ได-รับการเรียนรู-
ตามมาตรฐาน และประสบการณ$

เพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก
ห-องเรียน

6 โครงการส�งเสริมกิจกรรม เพื่อส�งเสริมให-นักเรียนได-จัด สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันวิชาการ 80,000 80,000 80,000 จํานวนนักเรียน เด็กนักเรียนได- ส�วนการศึกษาฯ
วันวิชาการของโรงเรียนในสังกัด แสดงผลงานทางวิชาการ และ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่มีความรู- เพิ่มพูนความรู-
สพฐ. ในเขตตําบลคูบัว ได-รับความรู-ทางวิชาการต�างๆ ตําบลคูบัว จํานวน 4 แห�ง เพิ่มขึ้น มากยิ่งขึ้น

เพิ่มขึ้น
7 โครงการส�งเสริมทักษะอาชีพให- เพื่อส�งเสริมให-นักเรียนในระดับ สนับสนุนการจัดกิจกรรมส�งเสริม 40,000 40,000 40,000 จํานวนนักเรียน เด็กนักเรียนได- ส�วนการศึกษาฯ

แก�เด็กนักเรียนระดับมัธยม มัธยม มีความรู-และมีทักษะ ทักษะอาชีพให-แก�นักเรียนในระดับ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่มีความรู- เพิ่มพูนความรู-
โรงเรียนแคทรายวิทยา ด-านการประกอบอาชีพ มัธยม จํานวน 1 แห�ง ด-านการประกอบ และทักษะในการ

อาชีพเพิ่มขึ้น ประกอบอาชีพได-

งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข-มแข็ง
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด-านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*

หน าที่  51

ด-านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
ส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ



ผ 01

3. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
3.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการส�งเสริมการเรียนรู-และ เพื่อเตรียมความพร-อมเข-าสู� นักเรียน ในเขตพื้นที่ตําบลคูบัว 120,000 120,000 120,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนได-เรียนรู- ส�วนการศึกษาฯ
ทักษะด-านภาษาต�างประเทศ ประชาคมอาเซียน  จํานวน 200 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่มีความรู-และ เพิ่มพูนทักษะทางด-าน
ให-แก�เด็ก เยาวชน และประชาชน มีทักษะด-านภาษา ภาษาต�างประเทศ

ต�างประเทศ
เพิ่มขึ้น

9 โครงการส�งเสริมและสนับสนุน เพื่อส�งเสริมให-นักเรียนได-เรียน สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ 50,000 50,000 50,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนได-รับความรู- ส�วนการศึกษาฯ
กิจกรรมของศูนย$การศึกษานอก รู-เพิ่มเติมจากแหล�งเรียนรู-นอก สอนของศูนย$การศึกษานอก งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ได-รับความรู- นอกเหนือจาก
โรงเรียนชุมชนตําบลคูบัว โรงเรียน โรงเรียน จํานวน 1 ศูนย$ เพิ่มขึ้น ความรู-ในห-องเรียน

10 โครงการปรับปรุงต�อเติม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท ด-านหน-า 99,500 จํานวนนักเรียน เด็กเล็กและผู-ปกครอง เจ-าภาพหลัก
ศูนย$พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน ให-แก�เด็ก และผู-ปกครอง ศูนย$พัฒนาเด็กเล็กฯ และโถส-วม งบ อบต. ที่ได-รับประโยชน$ เกิดความสะดวกสบาย ส�วนการศึกษาฯ
วัดแคทราย ที่มาใช-บริการของศูนย$ฯ ของเด็ก จํานวน 1 แห�ง และความสะดวก เมื่อเข-ามาใช-บริการ เจ-าภาพรอง

สบาย เพิ่มขึ้น ศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก กองช�าง
11 โครงการปรับปรุงต�อเติม เพื่อให-เด็กเล็กได-มีห-องน้ํา- ก�อสร-างห-องน้ํา - ห-องสุขา 206,000 จํานวนนักเรียน เด็กเล็กได-ใช- เจ-าภาพหลัก

ศูนย$พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน ห-องสุขาที่ถูกสุขลักษณะและ ของศูนย$พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน งบ อบต. ที่มีสุขภาพอนามัย ประโยชน$จาก ส�วนการศึกษาฯ
วัดหนามพุงดอ เหมาะสมตามวัย วัดหนามพุงดอ จํานวน 1 แห�ง ที่ดีขึ้น ห-องน้ํา-ห-องสุขา เจ-าภาพรอง

ที่มีถูกสุขลักษณะ กองช�าง
เหมาะสมตามวัย

วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข-มแข็ง
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด-านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต

ด-านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

ที่

หน าที่  52



ผ 01

3. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
3.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อให-มีสภาพแวดล-อมที่ เครื่องปรับอากาศ พร-อมติดตั้ง 88,000 จํานวนเด็กเล็ก สภาพแวดล-อม ส�วนการศึกษาฯ
สําหรับศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก เหมาะสมต�อการเรียนรู-สร-าง ขนาดไม�น-อยกว�า 36,000 บีทียู งบ อบต. ที่เข-ามาใช-บริการ เหมาะสมต�อการ
โรงเรียนวัดหนามพุงดอ เสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก มีฉลากประหยัดไฟเบอร$ 5 ศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาการของเด็กเล็ก

ให-เติบโตตามวัย จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 44,000 มีจํานวนเพิ่ม
บาท มากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข-มแข็ง

หน าที่  53

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด-านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต
ด-านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
ส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา



ผ 01

3. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
3.2 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการจัดงานวันพ�อและวันแม� เพื่อปลูกฝ"งให-เด็กมีความ เด็กเล็ก และผู-ปกครอง ของ 15,000 15,000 15,000 จํานวนเด็กเล็ก เด็กๆ มีความ ส�วนการศึกษาฯ
แห�งชาติ ของศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก กตัญmูกตเวทีต�อบิดา-มารดา ศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. มีความกตัญmูต�อ กตัญmูกตเวที

และต�อสถาบันพระมหากษัตริย$ อบต.คูบัว จํานวน 100 คน บิดา-มารดา และ ต�อบิดา-มารดา
ต�อมีความจงรัก และสถาบัน
ภักดีต�อสถาบัน พระมหากษัตริย$
พระมหาษัตริย$

14 โครงการเข-าค�ายลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อปลูกฝ"งให-เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมเข-าค�ายลูกเสือ-เนตรนารี 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชน เด็ก และเยาวชน ส�วนการศึกษาฯ
มีระเบียบวินัย รู-จักการอยู�ร�วม จํานวน 150 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. มีระเบียบวินัย และ มีระเบียบวินัย
กันเป/นหมู�คณะ มีความสามัคคี มีความสามัคคี รู-จักการอยู�ร�วมกัน
มีน้ําใจเอื้ออารีต�อกัน เพิ่มขึ้น มีความสามัคคี 

มีน้ําใจเอื้ออารีต�อกัน
15 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อเป/นการสร-างขวัญและ เด็ก ๆ ในตําบลคูบัว จํานวน 60,000 60,000 60,000 จํานวนเด็กๆ เด็กๆ มีขวัญกําลังใจ ส�วนการศึกษาฯ

แห�งชาติ กําลังใจให-แก�เด็กๆ และเยาวชน 600 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่เข-าร�วมกิจกรรม ที่ดี และมีความสุข
ในตําบลคูบัว เพิ่มขึ้น

16 โครงการสนับสนุนการประกวด เพื่อสนับสนุนเยาวชนให-มีเวที สนับสนุนการประกวดละครต�อ 30,000 30,000 30,000 จํานวนเยาวชน ได-สนับสนุนให- เด็ก ส�วนการศึกษาฯ
ละครธรรมะต�อต-านยาเสพติด ในการแสดงออกและใช-เวลา ต-านยาเสพติดจังหวัดราชบุรี งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ยุ�งเกี่ยวกับ และเยาวชน ในจังหวัด
จังหวัดราชบุรี ว�างให-เป/นประโยชน$ จํานวน 1 ครั้งต�อปO ยาเสพติดลดลง ราชบุรี มีภูมิคุ-มกัน

ห�างไกลยาเสพติด

ด-านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
ส�งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

หน าที่  54

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข-มแข็ง
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด-านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต



ผ 01

3. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
3.2 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการเข-าค�ายพุทธบุตร เพื่อปลูกฝ"งจิตใจให-เด็กและ เด็ก และเยาวชน ในตําบลคูบัว 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็ก และ เด็กและเยาวชน ส�วนการศึกษาฯ
เยาวชนมีความประพฤติที่ดีงาม จํานวน 200 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เยาวชนที่มี มีความประพฤติที่ดี
มีศีลธรรมในจิตใจ สุขภาพที่ดีขึ้น มีศีลธรรมในจิตใจ

18 โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อปลูกฝ"งจิตสํานึกให-เป/น เด็ก และเยาวชน ในตําบลคูบัว 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็ก และ เด็กและเยาวชน ส�วนการศึกษาฯ
ให-แก�เด็กและเยาวชนในตําบลคูบัว ผู-มีคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 200 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เยาวชนที่มี มีความประพฤติที่ดี

คุณธรรมและ มีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น และจริยธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

ด-านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
ส�งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข-มแข็ง
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด-านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต

หน าที่  55
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3. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
3.3 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการบวชศิลจาริณี ถวายเป/น เพื่อบําเพ็ญศีล ถวายเป/นพระ ประชาชนในตําบลคูบัว  จํานวน 60,000 60,000 60,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมีศีลธรรม ส�วนการศึกษาฯ
พระราชกุศลแด�พระบาทสมเด็จ ราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ 100 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ร�วมแสดงออก และได-แสดงความ
พระเจ-าอยู�หัวฯ และสมเด็จพระ พระเจ-าอยู�หัวฯ และสมเด็จพระ ถึงความจงรักภักดี จงรักภักดีต�อสถาบัน
นางเจ-าฯ พระบรมราชินีนาถ นางเจ-าฯ พระบรมราชินีนาถ พระมหากษัตริย$

20 โครงการจัดงานประเพณีแห�เทียน เพื่อสืบทอดประเพณี วันสําคัญ เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู-สืบทอด สืบทอดประเพณี ส�วนการศึกษาฯ
เข-าพรรษาตําบลคูบัว ทางศาสนาให-คงอยู�สืบไป ในตําบลคูบัว  จํานวน 200 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ประเพณีวันสําคัญ แห�เทียนเข-าพรรษา

ทางศาสนาเพิ่มขึ้น ให-คงอยู�สืบไป
21 โครงการจัดการประกวดทอผ-า เพื่อสืบสานภูมิป"ญญาท-องถิ่น เด็กนักเรียน ประชาชนผู-มีความ 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู-สือบทอด สืบทอดภูมิป"ญญา ส�วนการศึกษาฯ

พื้นเมือง (ผ-าซิ่นตีนจก) ไท-ยวน การทอผ-าพื้นเมือง (ผ-าซิ่นตีนจก) สนใจ จํานวน 100 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ภูมิป"ญญาท-องถิ่น ท-องถิ่นให-คงอยู�
ตําบลคูบัว ให-คงอยู�สืบไป เพิ่มขึ้น สืบไป

22 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อสืบสานประเพณีไทยให- ประชาชนตําบลคูบัว และประชาชน 120,000 120,000 120,000 จํานวนประชาชน สืบสานประเพณีไทย ส�วนการศึกษาฯ
ลอยกระทงตําบลคูบัว คงอยู�สืบไป ทั่วไปเข-าร�วมงานประเพณี จํานวน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่มาร�วมงาน ให-คงอยู�สืบไป

300 คน เพิ่มขึ้น
23 โครงการส�งเสริมการท�องเที่ยว เพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิง ประชาชนตําบลคูบัว และประชาชน 150,000 150,000 150,000 จํานวนประชาชน สถานที่ท�องเที่ยว ส�วนการศึกษาฯ

เชิงวัฒนธรรมของท-องถิ่น วัฒนธรรมของตําบลคูบัวให-เปDน ทั่วไปเข-าร�วมงานประเพณี จํานวน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ได-รับรู-วัฒนธรรม ในตําบลคูบัว เป/นที่
ที่รู-จักกันอย�างแพร�หลาย 200 คน ตําบลคูบัวเพิ่มขึ้น รู-จักกันอย�าง

แพร�หลาย

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด-านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต
ด-านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
ส�งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิป"ญญาท-องถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข-มแข็ง

หน าที่  56
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3. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
3.3 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการสนับสนุนการจัดงาน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไท-ยวน สนับสนุนการจัดงานสืบสาน 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู-สืบสาน วัฒนธรรมท-องถิ่น ส�วนการศึกษาฯ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ของตําบลคูบัวให-คงอยู�สืบไป วัฒนธรรมไท-ยวน จํานวน 1 ครั้ง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. วัฒนธรรมไทย  ไท-ยวน คงอยู�สืบไป
ไท-ยวน ตําบลคูบัว ต�อปO เพิ่มขึ้น

25 โครงการสนับสนุนอําเภอเมือง เพื่อสนับสนุนการท�องเที่ยว สนับสนุนการท�องเที่ยวในจังหวัด 10,000 10,000 10,000 จํานวน เศรษฐกิจ ส�วนการศึกษา
ราชบุรี "ท�องเที่ยวราชบุรี จังหวัดราชบุรี ราชบุรี จํานวนปOละ 1 ครั้ง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. นักท�องเที่ยว การท�องเที่ยวใน
ของดี เมืองโอ�ง" ประจําปO 2558 เพิ่มขึ้น จังหวัดราชบุรีดีขึ้น

ด-านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
ส�งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิป"ญญาท-องถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

ด-านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข-มแข็ง
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

หน าที่  57



ผ 01

3. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
3.4 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการจัดการแข�งขันกีฬา เพื่อส�งเสริมให-เด็กและเยาวชน โรงเรียนระดับประถมในเขต 100,000 100,000 100,000 จํานวนเด็ก และ เด็กและเยาวชน ส�วนการศึกษาฯ
โรงเรียนระดับประถม ห�างไกล มีน้ําใจนักกีฬา รู-รักสามัคคี ตําบลคูบัว จํานวน 4 แห�ง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เยาวชน หันมา มีน้ําใจนักกีฬา 
ต-านภัยยาเสพติด "คูบัวเกมส$" และมีสุขภาพที่แข็งแรง ห�างไกล สนใจเล�นกีฬา รู-รักสามัคคี และ

ยาเสพติด เพิ่มขึ้น มีสุขภาพที่แข็งแรง 
ห�างไกลยาเสพติด

27 โครงการจัดการแข�งขันกีฬา เพื่อส�งเสริมให-เยาวชนและ หมู�บ-านในเขตตําบลคูบัว จํานวน 120,000 120,000 120,000 จํานวนเยาวชน เยาวชนและประชาชน ส�วนการศึกษาฯ
ประเพณี ห�างไกลต-านภัยยาเสพติด ประชาชนได-ออกกําลังกาย 15 หมู�บ-าน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. และประชาชน มีสุขภาพที่แข็งแรง 

มีสุขภาพที่แข็งแรง ห�างไกล หันมาสนใจเล�น ห�างไกลยาเสพติด
ยาเสพติด เพิ่มขึ้น

28 โครงการจัดการแข�งขันฟุตบอล เพื่อให-เยาวชน และประชาชน องค$กรปกครองส�วนท-องถิ่น  เยาวชน 100,000 จํานวนเยาวชน เด็ก เยาวชน และ ส�วนการศึกษาฯ
ประเพณีอําเภอเมืองราชบุรี ในเขตอําเภอเมืองราชบุรี และประชาชนในอําเภอเมืองราชบุรี งบ อบต. และประชาชน ประชาชน สามารถใช- และ
เมืองราชบุรี "ราชบุรีคัพ" ได-รู-จักใช-เวลาว�างให-เป/น เข-าร�วมการแข�งขัน 21 ทีม ที่ใช-เวลาว�างให- เวลาว�างให-เป/น อปท.ในเขต
ครั้งที่ 18 ประโยชน$ ห�างไกลยาเสพติด เป/นประโยชน$ ประโยชน$ เชื่อมความ อําเภอเมือง

ห�างไกลยาเสพติด สัมพันธ$ระหว�าง ราชบุรี
ท-องถิ่น มีน้ําใจเป/น

นักกีฬา

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด-านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต
ด-านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข-มแข็ง

ส�งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

หน าที่  58
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3. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
3.4 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการส�งนักกีฬาเข-าร�วม เพื่อเข-าร�วมการแข�งขันฟุตบอล เด็ก เยาวชน และประชาชน 100,000 จํานวนนักกีฬา เด็ก เยาวชน และ เจ-าภาพหลัก
การแข�งขันฟุตบอลประเพณี ประเพณีอําเภอเมืองราชบุรี ผู-มีความสนใจ จํานวน 20 คน งบ อบต. ของตําบลคูบัว ประชาชน สามารถใช- อบต.คูบัว
อําเภอเมืองราชบุรี "ราชบุรีคัพ" "ราชบุรีคัพ" เพิ่มขึ้น เวลาว�างให-เป/น อบต.ดอนแร�

ประโยชน$ ห�างไกล เจ-าภาพรอง
ยาเสพติด อปท.ในเขต

อําเภอเมือง
ราชบุรี

30 โครงการส�งนักกีฬาเข-าร�วม เพื่อให-ประชาชนได-ออกกําลังกาย ประชาชนผู-มีความสนใจเข-าร�วม 30,000 30,000 30,000 จํานวนนักกีฬา ประชาชนมีสุขภาพ ส�วนการศึกษาฯ
การแข�งขันฟุตบอลอาวุโส มีสุขภาพร�างกายแข็งแรง การแข�งขัน จํานวน 15 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ของตําบลคูบัว ร�างกายที่แข็งแรง

เพิ่มขึ้น
31 โครงการจัดซื้ออุปกรณ$กีฬา เพื่อให-ประชาชนได-ออกกําลังกาย อุปกรณ$กีฬาสําหรับหมู�บ-าน 97,500 97,500 97,500 จํานวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ ส�วนการศึกษาฯ

สําหรับหมู�บ-านในตําบลคูบัว มีสุขภาพร�างกายแข็งแรง จํานวน  15 หมู�บ-าน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. หันมาสนใจเล�น ที่แข็งแรง
กีฬาเพิ่มขึ้น

32 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เพื่อให-ประชาชนได-ใช- เครื่องออกกําลังกายสําหรับ 400,000 จํานวนประชาชน ประชาชนใช-เวลาว�าง ส�วนการศึกษาฯ
พร-อมก�อสร-างลานกลางแจ-ง คสล. ออกกําลังกายให-มีสุขภาพที่ หมู�บ-านๆ จํานวน 4 หมู�บ-านๆ ละ งบ อบต. หันมาสนใจ ให-เป/นประโยชน$
หมู�ที่ 4, 5 , 12 , 14 แข็งแรง 5 ชุด ออกกําลังกาย และมีสุขภาพร�างกาย

เพิ่มขึ้น ที่แข็งแรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข-มแข็ง
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด-านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต

ด-านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
ส�งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

หน าที่  59
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3. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
3.4 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เพื่อให-ประชาชนได-ใช- เครื่องออกกําลังกายสําหรับ 300,000 จํานวนประชาชน ประชาชนใช-เวลาว�าง ส�วนการศึกษาฯ
พร-อมก�อสร-างลานกลางแจ-ง คสล. ออกกําลังกายให-มีสุขภาพที่ หมู�บ-าน 3 หมู�บ-านๆ ละ จํานวน งบ อบต. หันมาสนใจ ให-เป/นประโยชน$
หมู�ที่ 1, 7 ,8 แข็งแรง 5 ชุด ออกกําลังกาย และมีสุขภาพร�างกาย

เพิ่มขึ้น ที่แข็งแรง

ด-านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
ส�งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)
องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข-มแข็ง
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด-านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต

หน าที่  60

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ยุทธศาสตร*จังหวัดที่
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
4. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
4.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล-อม -เพื่อปลูกฝ"งจิตสํานึกให-ประชาชน ครัวเรือนในเขตตําบลคูบัว จํานวน 50,000 50,000 50,000 จํานวนครัวเรือน -ขยะในเขตพื้นที่ สํานักงานปลัดฯ
๑.๑โครงการbig cleaning day ได-คัดแยกขยะมูลฝอยและ 500 ครัวเรือน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่คัดแยกขยะ ตําบลคูบัว มีปริมาณ

สิ่งปฏิกูลก�อนนํามาทิ้ง ก�อนนํามาทิ้งถัง ที่ลดลง
-เพื่อทําความสะอาดสองข-างถนน เพิ่มมากขึ้น -ถนนสองข-างทางมี
ภายในตําบลคูบัว -ถนน ม.๑-๑๕ ความสะอาดและสวย

บ-านมีความ งาม
สะอาด

2 โครงการจัดซื้อถังขยะสาธารณะ เพื่อให-ประชาชนได-มีภาชนะ ถังขยะพสาสติกทรงกลม ไม�มีฝาปjด 30,000 30,000 30,000 จํานวนถังขยะ ลดป"ญหาสิ่งแวดล-อม สํานักงานปลัดฯ
ไว-สําหรับรองรับขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 200 ลิตร จํานวน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. มีเพิ่มขึ้น เนื่องจากการทิ้งขยะ

 50 ใบ ไม�เป/นที่เป/นทาง

การจัดการขยะมูลฝอยในตําบลคูบัว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

หน าที่  61
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ยุทธศาสตร*จังหวัดที่
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
4. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
4.2 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการเยาวชนจิตอาสาร�วมใจรักษ$ เพื่อปลูกฝ"งให-เด็กๆ และเยาวชน นักเรียน และเยาวชนในตําบลคูบัว 30,000 30,000 30,000 จํานวนเยาวชน เด็กๆ และเยาวชน สํานักงานปลัดฯ
พิทักษ$สิ่งแวดล-อม มีจิตสํานึกในการช�วยกันรักษา ได-เข-าร�วมกิจกรรม จํานวน 50 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่เข-าร�วม ได-ตระถึงป"ญหา

สิ่งแวดล-อมภายในตําบลคูบัว กิจกรรมเพิ่มขึ้น และช�วยกันรักษา
สิ่งแวดล-อม

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน$ภายใน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน$ภายใน ปรับปรุงภูมิทัศน$ภายในเขตตําบล 40,000 40,000 40,000 จํานวนหมู�บ-าน สิ่งแวดล-อมภายใน สํานักงานปลัดฯ
เขตตําบลคูบัวให-สวยงามน�าอยู� ตําบลคูบัวให-สวยงาม คูบัว จํานวน  15  หมู�บ-าน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ได-รับการ ตําบลคูบัวสะอาด

ปรับปรุงภูมิทัศน$ สวยงามน�าอยู�
ให-สวยงามขึ้น

การจัดการสิ่งแวดล-อมและมลพิษต�างๆ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

หน าที่  62

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม



ผ  01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
4. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
4.3 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการขุดลอกคลองซอย เพื่อกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา คลองซอย (คลองไส-ไก�) 300,000 300,000 300,000 จํานวนคลอง แหล�งน้ําธรรมชาติ กองช�าง
(คลองไส-ไก�) ภายในตําบลคูบัว และขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ในตําบลคูบัว จํานวน 30 แห�ง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ซอย (คลองไส-ไก�) ได-รับการดูแลรักษา

ที่ได-รับการ และมีการใช-
ขุดลอกเพิ่มขึ้น ประโยชน$มากขึ้น

6 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ เพื่อปDองกันการเกิดน้ําท�วม ขุดลอกคลองวัชพืช และสิ่งกีดขวาง 385,000 ปริมาตรของดิน แหล�งน้ําธรรมชาติ กองช�าง
หมู�ที่ 7 และระบายน้ําได-สะดวก สายท�าช-าง หมู�ที่ 7  ขนาดกว-าง งบ อบต. ทําการขุดลอก ได-รับการดูแลรักษา

8 - 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร คลอง และมีการใช-
ยาว 1,000 เมตร ประโยชน$มากขึ้น

7 โครงการขุดลอกวัชพืช-สิ่งกีดขวาง เพื่อปDองกันการเกิดน้ําท�วม ขุดลอกคลองวัชพืชในลําคลอง 2,310,000 2,310,000 2,310,000 ปริมาตรของดิน แหล�งน้ําธรรมชาติ เจ-าภาพหลัก
ทางน้ําในลําคลอง ภายในตําบลคูบัว และระบายน้ําได-สะดวก ภายในตําบลคูบัว  ขนาดกว-าง งบ อบจ. งบ อบจ. งบ อบจ. ทําการขุดลอก ได-รับการดูแลรักษา อบจ.ราชบุรี

8 - 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร คลอง และมีการใช- เจ-าภาพรอง
ยาว 6,000 เมตร ประโยชน$มากขึ้น กองช�าง อบต.คูบัว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

หน าที่  63

การบํารุงรักษาแหล�งน้ําในตําบลคูบัว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
5. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
5.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร$ เพื่อใช-ในการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร$สําหรับสํานักงาน จํานวน  2 15,000 15,000 จํานวนเครื่อง การปฏิบัติงาน สํานักงาน
สําหรับสํานักงาน ของเจ-าหน-าที่ เครื่องๆ ละ 15,000 บาท งบ อบต. งบ อบต. มือเครื่องใช- ของเจ-าหน-าที่ ปลัดฯ

 - มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
 - ความเร็วไม�น-อยกว�า 3.0 GHZ หรือดีกว�า มากยิ่งขึ้น
จํานวน 1 หน�วย , RAM ชนิด DDRB หรือดีกว�า 
ขนาดไม�น-อยกว�า 4 GB , Hard Disk ชนิด SATA 
หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�น-อกว�า 1 TB หรือ
 Solid State Disk ขนาดจุไม�น-อยกว�า 60 GB
 จํานวน 1 หน�วย , DVD-RW หรือดีกว�า 
จํานวน 1 หน�วย , มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย 
(Netwrok Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว�า จํานวนไม�น-อยกว�า 1 ช�อง
 - จอภาพ LCD หรือดีกว�า มี Contrast Ratio
ไม�น-อยกว�า 600 : 1 และมีขนาดไม�น-อยกว�า 
18 นิ้ว จํานวน 1 หน�วย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
 

ด-านการวางแผน  การส�งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท�องเที่ยว
ด-านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค$กร
ส�งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให-มีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

หน าที่  64



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
5. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
5.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ$ เพื่อใช-ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครี่องพิมพ$  จํานวน  1  เครื่อง 5,500 จํานวนเครื่อง การปฏิบัติงาน สํานักงาน
ชนิดเลเซอร$ ชนิด LED ดํา ของเจ-าหน-าที่  - มีความละเอียดในการพิมพ$ไม�น-อยกว�า งบ อบต. มือเครื่องใช- ของเจ-าหน-าที่ ปลัดฯ

1,200 x 600 dpi  , มีความเร็วในการพิมพ$ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
ไม�น-อยกว�า 25 หน-าต�อนาที , มีหน�วยความจํา มากยิ่งขึ้น
ขนาดไม�น-อยกว�า 8 MB , สามารถพิมพ$เอกสาร
กลับอัตโนมัติได- , มีช�องเชื่อมต�อ (Interface)
แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว�า

3 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร เพื่อใช-ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องโทรสาร (Fax)  จํานวน  2  เครื่อง 18,000 18,000 จํานวนเครื่อง การปฏิบัติงาน สํานักงาน
(Fax) แบบใช-กระดาษธรรมดา ของเจ-าหน-าที่  - แบบใช-กระดาษธรรมดา เป/นระบบ Laser, งบ อบต. งบ อบต. มือเครื่องใช- ของเจ-าหน-าที่ ปลัดฯ

Ink Jet/Bubble Jet /Film , ความเร็วในการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ กองคลัง
ส�งเอกสารไม�เกินกว�า 6 วินาที ต�อแผ�น , มากยิ่งขึ้น
ส�งเอกสารได-ครั้งละไม�น-อยกว�า 20 แผ�น

4 โครงการจัดซื้อกล-องวงจรปjด เพื่อเฝDาระวังและรักษา จัดซื้อกล-องวงจรปjด จํานวน 3 ตัว 25,000 ทรัพย$สินของ ทรัพย$สินของทาง สํานักงาน
ภายในที่ทําการ อบต. ความปลอดภัยในทรัพย$สิน  - กล-องโดมอินฟาเรด ความละเอียด IP Camera งบ อบต. ทางราชการ ราชการมีความ ปลัดฯ

ของทางราชการ 2.0 m (Indoor) พร-อมอุปกรณ$และค�าติดตั้ง มีความปลอดภัย ปลอดภัยยิ่งขึ้น
 - กล-องอาเรย$ ความละเอียดสูง IP Camera เพิ่มขึ้น
2.0 m (outdoor) พร-อมอุปกรณ$และค�าติดตั้ง

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)
องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 
ด-านการวางแผน  การส�งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท�องเที่ยว

ด-านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค$กร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

ส�งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให-มีประสิทธิภาพ

หน าที่  65

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
5. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
5.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจัดซื้อจอภาพแบบ LCD เพื่อใช-ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED 3,500 จํานวนเครื่อง การปฏิบัติงาน สํานักงาน
หรือ LED ของเจ-าหน-าที่ ขนาดไม�น-อยกว�า 20 นิ้ว มีขนาดไม�น-อยกว�า งบ อบต. มือเครื่องใช- ของเจ-าหน-าที่ ปลัดฯ

 20 นิ้ว รองรับความละเอียดการแสดงผล ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
ไม�น-อยกว�า 1,600 x 900 Pixel , มี Refresh มากยิ่งขึ้น
Rate ไม�น-อยกว�า 60 Hz  จํานวน  1  จอ

6 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อปรับปรุงให-เป/นสถานที่ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตู-ตั้งพื้น จํานวน 2 92,000 จํานวนเครื่อง เพิ่มประโยชน$ สํานักงาน
ชนิดตู-ตั้งพื้น สําหรับห-องประชุม ในการประชุม/การจัด เครื่องๆ ละ 46,000 บาท งบ อบต. มือเครื่องใช- ใช-สอยในอาคาร ปลัดฯ
เอนกประสงค$ กิจกรรมต�างๆ ที่ต-องใช-  - ขนาด 38,000 บีทียู ไม�มีระบบฟอกอากาศ ที่ทันสมัย เอนกประสงค$

พื้นที่บริเวณกว-าง
7 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อใช-ในงานกองคลัง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 787,000 ลดระยะเวลา การปฏิบัติงาน กองคลัง

แบบดับเบิ้ลแค็บ  - งานการเงิน จํานวน 1 คัน  ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล-อ งบ อบต. เวลาในการ มีประสิทธิภาพ
 - งานจัดเก็บรายได- ปริมาตรกระบอกสูบไม�ต่ํากว�า 2,400 ซีซี ปฏิบัติงาน มากยิ่งขึ้น
 - งานพัสดุ เป/นกระบะสําเร็จรูป

8 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต$ เพื่อใช-ในการออกสํารวจ จัดซื้อรถจักรยานยนต$ ขนาด 110 ซีซี เกียร$ 52,500 ลดระยะเวลา การปฏิบัติงาน กองช�าง
ขนาด 110 ซีซี ตรวจงาน และขนส�ง ธรรมดา พร-อมต�อพ�วงข-าง จํานวน 1 ชุด งบ อบต. เวลาในการ ของเจ-าหน-าที่

วัสดุก�อสร-าง ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ$ ปO 2557 ปฏิบัติงาน มีความสะดวก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

หน าที่  66

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
 

ด-านการวางแผน  การส�งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท�องเที่ยว
ด-านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค$กร
ส�งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให-มีประสิทธิภาพ



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
5. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
5.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร$ เพื่อใช-รองรับงานแผนที่ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร$โน�ตบุ�ค สําหรับงาน 25,000 จํานวนเครื่อง การจัดทํา กองคลัง
โน�ตบุ�คสําหรับงานประมวลผล ภาษีตามนโยบายกรม แผนที่ภาษี จํานวน 1 เครื่อง งบ อบต. มือเครื่องใช- แผนที่ภาษี

ส�งเสริมการปกครองท-องถิ่น  - CPU ไม�น-อยกว�า 4 แกนหลัก (4 core) ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
มีความเร็วไม�น-อยกว�า 2.2 GHz จํานวน 1 หน�วย มากยิ่งขึ้น
 - RAM ชนิด DDR3 หรือดีกว�า ขนาดไม�น-อยกว�า
4 GB , Hard Disk ขนาดความจุไม�น-อยกว�า
750 GB จํานวน 1 หน�วย , DVD-RW หรือดีกว�า
จํานวน 1 หน�วย , มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย
(Nerwork Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว�า จํานวนไม�น-อยกว�า 1 ช�อง
 - สามารถใช-งานได-ไม�น-อยกว�า Wi-Fi 
(802.11b/g/n)  และBluetooth
 - จอภาพชนิด WXGA หรือดีกว�า มีขนาด
ไม�น-อยกว�า 12 นิ้ว

ด-านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค$กร
ส�งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให-มีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

หน าที่  67

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
 

ด-านการวางแผน  การส�งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท�องเที่ยว



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
5. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
5.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร$ เพื่อใช-ในการออกแบบ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร$สําหรับงานออกแบบ 22,000 22,000 จํานวนเครื่อง การปฏิบัติงาน กองช�าง
สําหรับงานประมวลผล และคํานวณข-อมูล และคํานวณข-อมูล จํานวน 2 เครื่อง งบ อบต. งบ อบต. มือเครื่องใช- ของเจ-าหน-าที่

 - CPU ไม�น-อยกว�า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
8 แกนเสมือน (8 thread) , ความเร็วไม�น-อยกว�า มากยิ่งขึ้น
3.0 GHz , มีหน�วยความจําแบบ L3 Cache
Memory ไม�น-อยกว�า 6 MB จํานวน 1 หน�วย ,
มีหน�วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลัก ที่มีหน�วยความจําไม�น-อยกว�า 1 GB ,
RAM ชนิด DDR3 หรือดีกว�า มีขนาดไม�น-อยกว�า
4 GB , Hard Disk ชนิด SATA หรือดีกว�า
ขนาดความจุไม�น-อยกว�า 1 GB จํานวน 1 หน�วย ,
DVD-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย , 
มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network I
nterface) แบบ 10/100/1000
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว�า Contrast Ratio
ไม�น-อยกว�า 600 : 1 และมีขนาดไม�น-อยกว�า
18 นิ้ว

ด-านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค$กร
ส�งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให-มีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

หน าที่  68

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
 

ด-านการวางแผน  การส�งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท�องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
5. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
5.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟDา เพื่อใช-สํารองไฟฟDา สําหรับ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟDา จํานวน 2 เครื่อง 6,000 จํานวนเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร$ กองช�าง
อุปกรณ$คอมพิวเตอร$  - มีกําลังไฟฟDาด-านนอกไม�น-อยกว�า 800 VA งบ อบต. มือเครื่องใช- มีอายุการใช-งาน ส�วนการศึกษาฯ

(480 watts) และสํารองไฟฟDาได-ไม�น-อยกว�า ที่ทันสมัย นานยิ่งขึ้น
15 นาที  จํานวน 3 เครื่อง
 - กองช�าง จํานวน 2 เครื่อง
 - ส�วนการศึกษาฯ จํานวน 1 เครื่อง

12 โครงการปรับปรุงดัดแปลง เพื่อเพิ่มประโยชน$ใช-สอย ปรับปรุงดัดแปลงรถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห-ง) 100,000 รองรับ ประหยัดค�าใช-จ�าย กองช�าง
รถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห-ง) ให-เป/นรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท-าย งบ อบต. ปริมาณงาน ให-แก�ทางราชการ

จํานวน 1 คัน ได-เพิ่มขึ้น
13 โครงการจัดซื้อเครื่องถ�ายเอกสาร เพื่อรองรับการปฏิบัตงาน จัดซื้อเครื่องถ�ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 100,000 120,000 จํานวนเครื่อง การปฏิบัติงาน ส�วนการศึกษา

ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ของเจ-าหน-าที่ ความเร็ว 20 แผ�นต�อนาที เป/นระบบมัลติฟ"งส$ชั่น งบ อบต. งบ อบต. มือเครื่องใช- มีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดฯ
กระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย�อ-ขยายได- ที่ทันสมัย มากยิ่งขึ้น
จํานวน 1 เครื่อง

14 โครงการปรับปรุงและซ�อมแซม เพื่อใช-ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงบํารุงรักษาและซ�อมแซมรถกระบะ 60,000 รองรับ ประหยัดค�าใช-จ�าย ส�วนการศึกาฯ
รถกระบะอีซูซุทะเบียน ของเจ-าหน-าที่ อีซูซุทะเบียน บม-4533 ราชบุรี จํานวน 1 คัน งบ อบต. ปริมาณงาน ให-แก�ทางราชการ
บม-4533 ราชบุรี  - ปะผุ ทําสีใหม�ทั้งคัน , เปลี่ยนแผงประตูที่ชํารุด ได-เพิ่มขึ้น

ทั้ง 2 ข-าง, เปลี่ยนพวงมาลัยรถ, ติดฟjลม$กรองแสง

ด-านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค$กร
ส�งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให-มีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

หน าที่  69

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
 

ด-านการวางแผน  การส�งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท�องเที่ยว



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
5. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
5.1 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการจัดซื้อกล-องถ�ายภาพนิ่ง เพื่อรองรับการปฏิบัตงาน จัดซื้อกล-องถ�ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 6,000 จํานวนเครื่องมือ การปฏิบัติงาน ส�วนการศึกษา
ระบบดิจิตอล ของเจ-าหน-าที่ เป/นกล-องคอมแพค มีความละเอียดไม�น-อยกว�า งบ อบต. เครื่องใช-ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

12 ล-านพิกเซล , มีระบบแฟลชในตัว , สามารถ มากยิ่งขึ้น
ถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข-อมูลได-อย�างสะดวก ,
สามารถโอนถ�ายข-อมูลจากกลัองไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร$ได- , มีกระเป�าบรรจุกล-อง
จํานวน 1 เครื่อง

16 โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง เพื่อใช-บันทึกเสียงในการ เครื่องบันทึกเสียงการประชุม ระบบดิจิตอล 3,500 จํานวนเครื่องมือ การปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดฯ
ระบบดิจิตอล ประชุม จํานวน 1 เครื่อง งบ อบต. เครื่องใช-ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น
17 โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ�ยนต$ เพื่อใช-สําหรับตัดแต�งกิ่ง เลื่อยโซ�ยนต$  1 - 2 แรงม-า  ขนาด 12 นิ้ว 8,000 จํานวนเครื่องมือ การปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดฯ

ต-นไม-ในที่สาธารณะ จํานวน 1 เครื่อง งบ อบต. เครื่องใช-ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ด-านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค$กร
ส�งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให-มีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

หน าที่  70

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
 

ด-านการวางแผน  การส�งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท�องเที่ยว



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
5. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
5.2 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต$ พัฒนาระบบเว็บไซต$ของ อบต.คูบัว 70,000 50,000 30,000 ระดับความ เว็บไซด$ของ อบต. สํานักงาน
ระบบเว็บไซต$ของ อบต. ของ อบต.คูบัว ให-มี จํานวน 1 ครั้งต�อปO งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. พึงพอใจของ คูบัว มีข-อมูลเนื้อหา ปลัดฯ

ประสิทธิภาพ คนทั่วไป ที่เป/นประโยชน$
ที่มีต�อเว็บไซต$ แก�ประชาชนมาก

อบต.คูบัว ยิ่งขึ้น
19 โครงการจัดอบรมให-ความรู-แก� เพื่อให-ความรู-แก�ประชาชน ประชาชนผู-เสียภาษี จํานวน 300 คน 40,000 40,000 40,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมี กองคลัง

ประชาชนเกี่ยวกับการชําระภาษี เกี่ยวกับกฎหมาย และ (ปOละ 100 คน) งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. มีความรู- ความรู-ความเข-าใจ
หน-าที่ของประชาชนผู-เสีย ความเข-าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย
ภาษี เกี่ยวกับการชําระ และหน-าที่ในการ

ภาษีเพิ่มขึ้น ชําระภาษี
20 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 1 ครั้ง ต�อปO 100,000 100,000 100,000 อัตราการชําระ การจัดเก็บภาษี กองคลัง

ในการจัดเก็บภาษี งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ภาษีเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

21 โครงการจัดทําวารสารรายงาน เพื่อเป/นการประชาสัมพันธ$ จัดทําวารสารประชาสัมพันธ$ผลการดําเนินงาน 80,000 80,000 80,000 จํานวนประชาชน ประชาชนได-รับ สํานักงาน
ผลการดําเนินงานของ อบต. ให-ประชาชนได-รับทราบ ของ อบต.คูบัว ในรอบปOที่ผ�านมา จํานวน 1 ครั้ง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่รับทราบข-อมูล ทราบข-อมูลข�าวสาร ปลัดฯ
ในรอบปOที่ผ�านมา ผลการดําเนินงานของ อบต. ต�อปO ข�าวสารของ ของ อบต.คูบัว

คูบัว ในรอบปOที่ผ�านมา อบต.เพิ่มขึ้น อย�างทั่วถึง

 
ด-านการวางแผน  การส�งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท�องเที่ยว

ด-านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค$กร

หน าที่  71

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ส�งเสริมการบริหารงานองค$กรให-มีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
5. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
5.2 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการเตรียมความพร-อมใน เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง ผู-มีสิทธิเลือกตั้งในตําบลคูบัว จํานวน 7,000 คน 100,000 100,000 100,000 จํานวนประชาชน การเลือกตั้งท-องถิ่น สํานักงาน
การเลือกตั้งท-องถิ่น ท-องถิ่น งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ผู-มาใช-สิทธิเลือกตั้ง เป/นไปอย�างถูกต-อง ปลัดฯ

เพิ่มขึ้น
23 โครงการสนับสนุนศูนย$ประสาน เพื่อสนับสนุนศูนย$ประสาน สนับสนุนศูนย$ประสานงานฯ จํานวน 1 ครั้งต�อปO 17,000 17,000 17,000 จํานวนครั้ง เพิ่มประสิทธิภาพ เจ-าภาพหลัก

งานการดําเนินงานตามอํานาจ งานการดําเนินงานตาม งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ให-การสนับสนุนฯ การทํางานของ อบต.บ-านไร�
หน-าที่ของ อปท.อําเภอเมือง อํานาจหน-าที่ของ อปท. ศูนย$ประสานงาน
ราชบุรี อําเภอเมืองราชบุรี การดําเนินงาน

ตามอํานาจหน-าที่
24 โครงการสํารวจความพึงพอใจ เพื่อสํารวจความพึงพอใจ ประชาชนในตําบลคูบัว จํานวน 1,000 คน 20,000 20,000 20,000 จํานวนประชาชน ได-ผลจากการสํารวจ สํานักงาน

ของประชาชนในการดําเนินงาน ของประชาชนในการ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่พึงพอใจใน มาปรับปรุงแก-ไข ปลัดฯ
และการให-บริการของอบต.คูบัว ดําเนินงานและการให- การดําเนินงาน การดําเนินงาน

บริการของ อบต.คูบัว และการให-บริการ ของ อบต.คูบัว
ของ อบต. ให-มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น มากยิ่งขึ้น

25 โครงการปรับปรุงห-องประชุม เพื่อปรับปรุงให-ห-องประชุม ปรับปรุงเครื่องขยายเสียง , กั้นห-อง 200,000 ห-องประชุมที่มี การจัดการประชุม สํานักงานปลัดฯ
อาคารเอนกประสงค$ (หลังเก�า) สามารถใช-ประโยชน$ได- งบ อบต. ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น มากยิ่งขึ้น

ด-านการวางแผน  การส�งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท�องเที่ยว
ด-านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค$กร
ส�งเสริมการบริหารงานองค$กรให-มีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
 

หน าที่  72



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
5. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
5.2 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล ประชาชนในตําบลคูบัว 2,500 คน 60,000 60,000 60,000 จํานวนประชาชน ได-ดําเนินงานพัฒนา สํานักงาน
ของ อบต.คูบัว ให-เป/นไปตามระเบียบ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่เข-าร�วมประชุม ตําบลคูบัวให-เป/นไป ปลัดฯ

ไม�น-อยกว�าร-อยละ ตามนโยบายของ
70 ของประชากร รัฐและตามความ

เปDาหมาย ต-องการของ
ประชาชน

27 โครงการสํารวจข-อมูลความจําเป/น เพื่อการสํารวจข-อมูล ครัวเรือนในตําบลคูบัว 3,000 หลังคาเรือน 40,000 40,000 40,000 จํานวนครัวเรือน ได-ข-อมูลความ สํานักงาน
พื้นฐานของประชาชน เพื่อใช-เป/น ความจําเป/นพื้นฐานของ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่จัดเก็บข-อมูลได- เป/นอยู�ของประชาชน ปลัดฯ
ข-อมูลในการพัฒนาตําบลคูบัว ประชาชนในตําบลคูบัว เพิ่มขึ้น มาใช-วิเคราะห$

รายครัวเรือน ในการจัดทําแผน
พัฒนาตําบลคูบัว

28 โครงการก�อสร-างทางเชื่อม เพื่อเพิ่มความสะดวก ก�อสร-างทางเชื่อมอาคาร ขนาดกว-าง 1 เมตร 80,000 จํานวนระยะเวลา การปฏิบัติงานมีความ เจ-าภาพหลัก
ระหว�างอาคารสํานักงาน อบต. รวดเร็ว และย�นระยะทาง ยาว 3 เมตร พร-อมกั้นห-องกั้นทางเดินด-วยวงกบ งบ อบต. ในการเดินทาง สะดวก รวดเร็ว สํานักงานปลัดฯ
คูบัว หลังใหม� กับ อาคารเอนก ในการติดต�อประสานงาน อลูมิเนียม ยาว 3.50 เมตร สูง 2.60 เมตร ระหว�างสองอาคาร ประสิทธิภาพของ เจ-าภาพรอง
ประสงค$ อบต.คูบัว (หลังเก�า) ระหว�างสองอาคาร น-อยลง งานดีขึ้น กองช�าง

29 โครงการติดตั้งเสียงไร-สายของ เพื่อให-ประชาชนได-รับความ ติดตั้งเสียงไร-สายของ อบต.  หมู�ที่ 1 - 15 250,000 250,000 250,000 จํานวนประชาชน ประชาชนได-รับ สํานักงานปลัดฯ
อบต.คูบัว หมู�ที่ 1 - 15 ข-อมูลข�าวสารของทาง จํานวน 15 เครื่อง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ได-รับทราบ ทราบข-อมูล

ราชการได-อย�างทั่วถึง ข-อมลข�าวสาร ข�าวสารของทาง
จากทางราชการ ราชการอย�างทั่วถึง

เพิ่มขึ้น

ด-านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค$กร
ส�งเสริมการบริหารงานองค$กรให-มีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
 

ด-านการวางแผน  การส�งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท�องเที่ยว

หน าที่  73



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
5. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
5.2 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการติดตั้งปDายประชาสัมพันธ$ เพื่อประชาสัมพันธ$ข-อมูล ปDายประชาสัมพันธ$โครงเหล็ก ขนาด 2.40 x 3 120,000 จํานวนระยะเวลา การปฏิบัติงานมีความ เจ-าภาพหลัก
ของ อบต.คูบัว ข�าวสารของ อบต.คูบัว เมตร สูง 2 เมตร หมู�ที่ 8, 14, 15 จํานวน 3 ปDาย งบ อบต. ในการเดินทาง สะดวก รวดเร็ว สํานักงานปลัดฯ

ระหว�างสองอาคาร ประสิทธิภาพของ เจ-าภาพรอง
น-อยลง งานดีขึ้น กองช�าง

หน าที่  74

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
 

ด-านการวางแผน  การส�งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท�องเที่ยว
ด-านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค$กร
ส�งเสริมการบริหารงานองค$กรให-มีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา



ผ 01

ยุทธศาสตร*จังหวัดที่
ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4
5. ยุทธศาสตร*การพัฒนา
5.3 แนวทางการพัฒนา

เปGาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�าจะ หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) ได รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการจัดฝcกอบรมและศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู- ความ คณะผู-บริหาร พนักงานส�วนตําบล ลูกจ-างประจํา 200,000 200,000 200,000 จํานวนบุคลากร บุคลากรมีความรู- สํานักงาน
ดูงานของพนักงานส�วนตําบล เข-าใจในการปฏิบัติงาน และ พนักงานจ-าง จํานวน 50 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ได-รับความรู-จาก ความสามารถและ ปลัดฯ
ลูกจ-างประจํา และพนักงานจ-าง และการให-บริการประชาชน การฝcกอบรม มีความชํานาญ
ของ อบต.คูบัว ได-อย�างถูกต-องตามระเบียบ ผ�านเกณฑ$วัดผล ในงานและหน-าที่ที่

และกฎหมาย ไม�น-อยกว�าร-อยละ รับผิดชอบ
70

32 โครงการจัดอบรมสัมมนาและ เพื่อเพิ่มพูนความรู- และ คณะผู-บริหาร , สมาชิกสภา อบต.  350,000 350,000 350,000 จํานวนบุคลากร การบริหารจัดการ สํานักงาน
ศึกษาดูงานของคณะผู-บริหาร ประสบการณ$ให-แก� ผู-อํานวยการกอง , หัวหน-าส�วนทุกส�วน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ได-รับความรู-จาก องค$กรและ ปลัดฯ
สมาชิกสภา อบต. และเจ-าหน-าที่ คณะผู-บริหาร สมาชิกสภา และเจ-าหน-าที่ที่เกี่ยวข-อง จํานวน 50 คน การฝcกอบรม การบริการประชาชน
ที่เกี่ยวข-อง อบต. และเจ-าหน-าที่ที่ ผ�านเกณฑ$วัดผล เป/นไปอย�างมี

เกี่ยวข-อง ไม�น-อยกว�าร-อยละ ประสิทธิภาพ
70

33 โครงการเพิ่มศักยภาพในการ เพื่อเพิ่มพูนความรู- คณะผู-บริหาร , บุคลากรทางการศึกษา 50,000 50,000 50,000 จํานวนบุคลากร บุคลากรมีความรู- ส�วนการศึกษาฯ
ปฏิบัติงานของคณะผู-บริหาร ความเข-าใจในการปฏิบัติ และเจ-าหน-าที่ที่เกี่ยวข-อง จํานวน 20 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ได-รับความรู-จาก ความสามารถและ
บุคลากรทางการศึกษา และ ของผู-บริหาร บุคลากรทาง การฝcกอบรม มีความชํานาญ
เจ-าหน-าที่ที่เกี่ยวข-อง การศึกษา และเจ-าหน-าที่ ผ�านเกณฑ$วัดผล ในงานและหน-าที่ที่

ที่เกี่ยวข-อง ไม�น-อยกว�าร-อยละ รับผิดชอบ
70

ด-านการบริหารจัดการองค$กรและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

ส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค$กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2558 - 2560)

องค*การบริหารส�วนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
 

ด-านการวางแผน  การส�งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท�องเที่ยว

หน าที่  75



1 2,558 2,559 2,560 2 2,558 2,559 2,560 3 2,558 2,558 2,558 4 2,558 2,558 2,558 5 2,558 2,558 2,558

1.1 21,647,200 2.1 41,118,000 3.1 10,113,500 4.1 240,000 5.1 1,504,000

1 1,800,000 1,500,000 1,900,000 1 30,000 30,000 30,000 1 900,000 900,000 900,000 1 50,000 50,000 50,000 1 15,000 15,000 120,000

2 1,900,000 671,000 1,500,000 2 11,700,000 11,700,000 11,700,000 2 200,000 200,000 200,000 2 30,000 30,000 30,000 2 5,500 18,000

3 1,900,000 392,000 285,000 3 1,446,000 1,446,000 1,446,000 3 1,400,000 1,400,000 1,400,000 80,000 80,000 80,000 3 18,000 52,500

4 1,500,000 251,000 614,000 4 90,000 90,000 90,000 4 400,000 400,000 400,000 4.2 210,000 4 25,000 22,000

5 257,400 335,000 588,000 5 30,000 30,000 30,000 5 50,000 50,000 50,000 1 30,000 30,000 30,000 5 3,500

6 153,900 696,000 60,000 6 50,000 50,000 50,000 6 80,000 80,000 80,000 2 40,000 40,000 40,000 6 92,000

7 438,900 250,000 353,000 7 100,000 100,000 100,000 7 40,000 40,000 40,000 70,000 70,000 70,000 7 787,000

8 397,100 922,000 8 30,000 30,000 30,000 8 120,000 120,000 120,000 4.3 8,215,000 8 25,000

9 252,000 588,000 9 200,000 200,000 200,000 9 50,000 50,000 50,000 1 300,000 300,000 300,000 9 22,000

10 669,900 560,000 10 30,000 30,000 30,000 10 99,500 206,000 2 2,310,000 385,000 2,310,000 10 6,000

11 913,000 13,706,000 13,706,000 13,706,000 11 88,000 3 2,310,000 11 100,000

12 2.2 3,495,000 3,427,500 3,446,000 3,240,000 2,610,000 2,995,000 2,610,000 12 100,000

10,182,200 4,095,000 7,370,000 1 30,000 30,000 30,000 3.2 765,000 13 60,000

1.2 7,031,000 2 30,000 30,000 30,000 1 15,000 15,000 15,000 14 6,000

1 450,000 470000 470000 3 250,000 250,000 250,000 2 50,000 50,000 50,000 15 3,500

2 350,000 450,000 470000 4 350,000 350,000 350,000 3 60,000 60,000 60,000 16 8,000

3 360,000 474,000 1,720,000 5 100,000 100,000 100,000 4 30,000 30,000 30,000 1,276,500 107,500 120,000

4 80,000 352,000 6 100,000 100,000 100,000 5 50,000 50,000 50,000 5.2 2,671,000

5 235,000 470,000 7 200,000 200,000 200,000 6 50,000 50,000 50,000 1 70,000 50,000 30,000

6 128,000 352,000 8 50,000 50,000 50,000 255,000 255,000 255,000 2 40,000 40,000 40,000

7 200,000 9 40,000 40,000 40,000

10 15,000 15,000 15,000 3.3 1,500,000 3 100,000 100,000 100,000

1,803,000 2,568,000 2660000 1 60,000 60,000 60,000 4 80,000 80,000 80,000

1.3 6,609,400 1,165,000 1,165,000 1,165,000 2 30,000 30,000 30,000 5 100,000 100,000 100,000

1 450,000 600,000

2 25,000 1,900,000 3 30,000 30,000 30,000 6 17,000 17,000 17,000

3 175,000 4 120,000 120,000 120,000 7 20,000 20,000 20,000

4 600,000 2.3 3,135,000 5 150,000 150,000 150,000 8 200,000 60,000 60,000

5 327,000 1 100,000 100,000 100,000 6 100,000 100,000 100,000 9 60,000 40,000 40,000

6 492,800 2 100,000 100,000 100,000 7 10,000 10,000 10,000 10 40,000 250,000 250,000

7 589,600 3 200,000 200,000 200,000 500,000 500,000 500,000 11 80,000

8 1,900,000 4 300,000 300,000 300,000 12 250,000

4,109,400 2,500,000 5 225,000 225,000 225,000 3.4 1,842,500 13 120,000

1.4 2,550,000 6 120,000 120,000 120,000 1 100,000 100,000 100,000 1,177,000 757,000 737,000

1 90,000 1,000,000 1,000,000 1,045,000 1,045,000 1,045,000 2 120,000 120,000 120,000 5.3 1,800,000

2 380,000 2.4 5,517,600 3 100,000 30,000 30,000 1 200,000 200,000 200,000

3 80,000 1 150,000 150,000 150,000 4 100,000 97,500 97,500 2 350,000 350,000 350,000

550,000 1,000,000 1,000,000 2 50,000 50,000 50,000 5 30,000 200,000 3 50,000 50,000 50,000

1.5 404,590 6 50,000 50,000 50,000 6 97,500 600,000 600,000 600,000

194,590 210,000 4 10,000 10,000 10,000 7 400,000

194,590 210,000 5 900,000 3,600,000 947,500 547,500 347,500

6 171,600

7 66,000

1,397,600 3,860,000 260,000



 

 

 
ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลคูบัว 

เร่ือง  ประกาศใช�แผนพัฒนาสามป# (พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๐)  

-------------------------------------------------------------- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ องค การบริหารส�วนตําบลคูบัวได�จัดทําแผนพัฒนาสามป. (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน และได�ผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค การบริหารส�วน
ตําบล และสภาองค การบริหารส�วนตําบลเป9นท่ีเรียบร�อยแล�ว                                                                                 

ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารงานขององค การบริหารส�วนตําบลคูบัว  เป9นไปอย�างมีประสิทธิภาพ
และถูกต�องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ.
๒๕๔๘  ประกอบกับสภาองค การบริหารส�วนตําบลคูบัว  ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๕7 เม่ือวันท่ี  
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕7 ได�มีมติเห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป. (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) จึงขอประกาศใช�
แผนพัฒนาสามป. (พ.ศ. ๒๕5๘-๒๕๖๐) เพ่ือให�เป9นแนวทางในการพัฒนาองค การบริหารส�วนตําบล และใช�เป9น
กรอบในการจัดทําข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค การบริหารส�วน
ตําบลคูบัว ต�อไป 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี     30   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

                                                        
     (นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

                                                             นายกองค การบริหารส�วนตําบลคูบัว 
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