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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้จัดท าขึ้นภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วนในสังคมที่ได้ร่วมกันระดมความคิดก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม
ของประชาคมในองค์การบริหารส่วนต าบล และร่วมจัดท ารายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด
ราชบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอเมืองราชบุรี 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะน าทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภายใต้การมีวิสัยทัศน์ร่วมของ
ประชาคมต าบล และที่ได้พิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แล้วจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาสมดุลมีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคมในองค์การบริหารส่วนต าบลให้อยู่ดีมีสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่มุ่งคุณภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะ
การเสริมสร้างคนให้มีความรู้  มีภูมิปัญญา  รู้เท่าทันโลกปัจจุบัน  ซึ่งการด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้ น จ าเป็นต้องอาศัยพลังการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล ร่วมกันบริหารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องต่อไป 
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บทท่ี ๑  
บทน ำ 

 
 แผนถือเป็นเครื่องมือส ำคัญของผู้บริหำร ที่ใช้เป็นกรอบและแนวทำงกำรบริหำรงำนของท้องถิ่นให้มี
ควำมคล่องตัวสอดคล้องกับศักยภำพของท้องถิ่น สำมำรถตอบสนองปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบำยของคณะผู้บริหำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอ ำเภอ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด นโยบำยรัฐบำล และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ซึ่งตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้ก ำหนด
ประเภทของแผนพัฒนำท้องถิ่นไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรจั ดท ำเป็น 3 ประเภท คือ  
แผนยุทศำสตร์กำรพัฒนำ แผนพัฒนำสำมปี และแผนกำรด ำเนินกำร 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ก ำหนดว่ำ “แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ” หมำยถึง แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีก ำหนดยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในอนำคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด อ ำเภอ และแผนชุมชน 
 ดังนั้น แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจะมีลักษณะ ดังนี้ 
  (1) ลักษณะของกำรก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำนล่วงหน้ำว่ำในแต่ละจุดหมำยของกำรพัฒนำจะ
ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด และมีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยที่ต้องกำรจะบรรลุได้อย่ำงชัดเจน ทั้งด้ำนคุณภำพ
ปริมำณ กลุ่มเป้ำหมำย และเวลำ 
  (2) เป็นกำรท ำงำนในเชิงรุกที่มุ่งจะเข้ำไปเอำชนะปัญหำและอุปสรรค รวมทั้งป้องกันมิให้เกิด
ปัญหำอุปสรรคซ้ ำซ้อนขึ้นมำอีก โดยกำรอำศัยข้อมูลในอดีต สภำวกำรณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนำคต
ตลอดจนศักยภำพขององค์กรและระเบียบกฎเกณฑ์ ตลอดทั้งควำมจ ำเป็นเร่งด่วนมำประกอบกำรพิจำรณำ 
  (3) เป็นรูปแบบที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติให้บรรลุถึงเจตนำรมณ์ได้จริง โดยแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรของแผนจะต้องมีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นจริงและอยู่บน
หลักและเหตุผล 
  (4) เป็นรูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงองค์กรและสิ่งแวดล้อม แผนยุทธศำสตร์จะต้องมีควำม
ยืดหยุ่นปรับปรุงได้ง่ำย เพื่อให้ทันต่อสภำพกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรปฏิบัติงำนขององค์กร 
  (5) เป็นเครื่องมือในกำรยึดโยงค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรเข้ำด้วยกัน ผู้ปฏิบัติงำนในองค์กร
มีควำมรู้สึกเป็นภำรกิจที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมำยร่วมกัน 
  (6) จะต้องมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน แผนพัฒนำจังหวัด อ ำเภอ และแผนชุมชน 

ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนกำรก ำหนดทิศทำง
ในอนำคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก ำหนดสภำพกำรณ์และแนวทำงในกำรบรรลุบนพ้ืนฐำนของกำร
รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภำพของท้องถิ่นปัญหำ 
และควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นด้วย 
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  ดังนั้น กำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ จึงมีควำมส ำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น 
อย่ำงยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจำกแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเป็นแผนพัฒนำที่มุ่งไปสู่สภำพกำรณ์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นใน
อนำคต  เป็นกรอบในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภำพกำรณ์อันพึง
ประสงค์ได้อย่ำงเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลง โดยสำมำรถจัดสรรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจึงเป็นกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีต้องก ำหนดถึงสถำนกำรณ์ที่ต้องกำรจะบรรลุถึงสภำพกำรณ์นั้น 
  กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ดี จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรรวบรวมและกำรวิเครำะห์
ข้อมูลอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำมำรถน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ และสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  1.2.1  เพ่ือเป็นกรอบในกำรก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.2.2  เพ่ือให้กำรพัฒนำท้องถิ่นมีทิศทำงสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด อ ำเภอ แผนชุมชน และนโยบำยในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
   1.2.3  เพ่ือให้สำมำรถน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ และสนองตอบต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงแท้จริง 

1.3  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว ได้ก ำหนดขั้นตอนกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจ ำนวน 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เตรียมกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือเสนอให้
ผู้บริหำรอนุมัติ 
   ขั้นตอนที่ 2  กำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญ 
 รวบรวมข้อมูลและปัญหำของท้องถิ่น โดยกำรน ำแผนชุมชนมำใช้พิจำรณำประกอบ พร้อมทั้ง
จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ 
   ขั้นตอนที่ 3  กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนกำรณ์พัฒนำของท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน 
 ประเมินสถำนภำพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis โดยกำรวิเครำะห์ถึง
โอกำส และสภำวะคุมคำมหรือข้อจ ำกัด รวมถึงกำรวิเครำะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น ซึ่งเป็นกำรพิจำรณำถึง
ปัจจัยภำยในและภำยนอก 

      SWOT Analysis 
 

    S    W    
   Strenght : จุดแข็ง  Weak : จุดอ่อน  ภำยใน 
 
    O    T   ภำยนอก 
   Opportunity : โอกำส Threat : อุปสรรค 
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ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 น ำข้อมูลที่ได้จำกขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 มำก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์ (Visison)  หมำยถึง  ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสถำนกำรณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น “จุดหมำย” ที่
ต้องกำรให้เกิดข้ึนในอนำคต อันเป็นกำรตอบค ำถำมที่ว่ำ “ท้องถิ่นต้องกำรอะไรในอนำคต” 
     ภำรกิจหลัก (Mission)  หมำยถึง  ข้อควำมถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะ หรือขอบข่ำยในกำร
ด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำร และกำรจัดบริกำรสำธำรณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรหรือภำพลักษณ์ที่
ต้องกำรน ำเสนอ และปณิธำนหรือปรัชญำในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขอบเขตของ
บทบำทหน้ำที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่ต้องด ำเนินกำร เพ่ือให้ บรรลุวิสัยทัศน์ที่
ก ำหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่ 5 กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 
   เป็นกำรน ำเอำวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักมำพิจำรณำก ำหนดจุดมุ่งหมำย เพ่ือเป็นกำร
ก ำหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรจะด ำเนินกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักที่
ได้ก ำหนดไว้ 
 ขัน้ตอนที่ 6 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
   เป็นกำรก ำหนดผลส ำเร็จที่ต้องกำร โดยด ำเนินกำรหลังจำกท่ีทรำบภำรกิจหลักที่จะต้องท ำ
แล้วเพ่ือน ำท้องถิ่นไปให้บรรลุควำมต้องกำรที่จะเป็นในอนำคต 
 ขั้นตอนที่ 7 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 
   เมื่อได้ด ำเนินกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจหลัก วัตถุประสงค์ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
โดยอำศัยพ้ืนฐำนกำรวิเครำะห์ SWOT  ขั้นตอนต่อไป คือ กำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของท้องถิ่น ซึ่ง
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น หมำยถึง แนวคิดหรือวิธีที่แยบคำย อันบ่งบอกถึงลักษณะกำรเคลื่ อนตัวของ
องค์กรว่ำจะก้ำวไปสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำรในอนำคตได้อย่ำงไร จะไปถึงจุดหมำยที่ต้องกำรอย่ำงไร 
 ขั้นตอนที่ 8 กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น 
   เป็นกำรก ำหนดปริมำณหรือจ ำนวนสิ่งที่ต้องกำรให้บรรลุในแต่ละแนวทำงพัฒนำ ภำยใน
เวลำที่ก ำหนด 
 ขั้นตอนที่ 9 กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
   (1) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ
ที่เก่ียวข้องเพ่ือแจ้งแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น รับทรำบปัญหำ ควำมต้องกำร ประเด็นกำรพัฒนำ และประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร และแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ เพ่ือน ำมำ
ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนยุทศำสตร์กำรพัฒนำ โดยให้น ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
   (2) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น รวบรวมแนวทำงและข้อมูล
น ำมำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแล้วเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
   (3) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เพ่ือเสนอ
ผู้บริหำรท้องถิ่น 
   (4) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และประกำศใช้แผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
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   ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหำรท้องถิ่นจึงพิจำรณำอนุมัติ และ
ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต่อไป 
1.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  1.4.1  เป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำน แผนยุทธศำสตร์เป็นกำรก ำหนดแนวทำงเพ่ือบรรลุ
จุดมุ่งหมำยขององค์กรและเปรียบเสมือนเข็มทิศในกำรชี้แจงแนวทำงกำรพัฒนำ ท ำให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน ลดควำมซ้ ำซ้อนและกำรสิ้นเปลืองทรัพยำกรในกำรบริหำร 
   1.4.2  เป็นกำรรวมพลังในองค์กร กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์เป็นลักษณะของ
ร่วมมือร่วมใจกันด ำเนินงำนของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลต่อควำมรู้สึกในกำรมีส่วนร่วม และเป็นพันธกิจ
ร่วมกันในองค์กร ซึ่งผลจำกกำรร่วมมือจะน ำไปสู่กำรมีผลงำนที่มีประสิทธิภำพ 
   1.4.3  เป็นตัวส่งเสริมก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน แผนยุทธศำสตร์ไม่เป็นเพียงกำรวิเครำะห์
ข้อมูลแต่รวมถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์ และแผนยุทธศำสตร์จะท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบแนวทำงและควำมมุ่งหวังจึง
ส่งผลให้เกิดควำมมั่นใจในแนวทำงกำรปฏิบัติงำน โดยปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
   1.4.4  แผนยุทธศำสตร์เป็นตัวสะท้อนให้เห็นทุกสถำนกำรณ์ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนำคตในภำพของศักยภำพหรือจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร ตลอดทั้งปัจจัยที่จะสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคใน
กำรปฏิบัติงำนขององค์กร 
 

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



บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญของ 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยใน 
       ชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ  

(1) ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งในจ านวน 18 องค์การบริหารส่วน
ต าบลของอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองราชบุรี ประมาณ 5  กิโลเมตร องค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัวมีเนื้อที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,625  ไร่  และมีอาณาเขต
ติดต่อกบัองค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆ  ดังนี้ 

  ทิศเหนือ     ติดต่อกับ  ต าบลดอนตะโก ต าบลบ้านไร่  อ าเภอเมืองราชบุรี 
  ทิศใต้          ติดต่อกับ  ต าบลบ่อกระดาน อ าเภอปากท่อ   
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเมือง ต าบลเกาะศาลพระ อ าเภอวัดเพลง   
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ต าบลอ่างทอง และต าบลดอนตะโก อ าเภอเมืองราชบุรี 
 

แผนที่ตั้งอบต.คูบัว 
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  ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีล าห้วยธรรมชาติไหลผ่าน
จากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกจ านวน 2 สาย มีน้ าตลอดปีรวมทั้งมีคลองชลประทาน 2 สายใหญ่  พ้ืนที่จึง
เหมาะกับการเพาะปลูกท านาหรือประกอบอาชีพทางการเกษตรและปศุสัตว์    

(2)  เขตการปกครอง   

 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีพ้ืนที่เขตการปกครองจ านวน 15 หมู่บ้าน มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 
3,158 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 10,544 คน แยกเป็นชาย 5,049 คน หญิง 5,495 คน มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 422 คน : ตารางกิโลเมตร โดยมีประชากรในแต่ละหมู่บ้านสามารถแยกได้ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร จ านวน 

ประชากรรวม ชาย หญิง 
1 บ้านตากแดด 549 620 672 1,292 
2 บ้านระหนอง (บ้านห้วย) 188 203 250 453 
3 บ้านหนองขันธ์ (บ้านปู่ฟ้า) 245 305 352 657 
4 บ้านใต้ 150 290 321 611 
5 บ้านตะโก 100 146 160 306 
6 บ้านโพธิ์งาม 238 344 357 701 
7 บ้านใหม่ 177 303 342 645 
8 บ้านหนองยายแก้ว 119 197 208 405 
9 บ้านฟากห้วย (บ้านโพธิ์ไฟไหม้) 360 514 557 1,071 

10 บ้านท่าช้าง 168 306 360 666 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร จ านวน 

ประชากรรวม ชาย หญิง 
11 บ้านโพธิ์ 213 419 465 884 
12 บ้านหัวนา 122 228 223 451 
13 บ้านต้นแหน 162 299 341 640 
14 บ้านหนามพุงดอ (หนามทุ่งดอ) 190 422 426 848 
15 บ้านไร่มะม่วง           247 453 461 914 

ที่มา :  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2556 / รายงานสถิติประชากรระดับต าบล ส านักงานทะเบียนราษฎร์ 
          อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี,2555 

(3)  การคมนาคม องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวมีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญคือ 
  1)  ถนนลาดยางจากตัวเมืองราชบุรี ผ่านมายังต าบลคูบัวจน ถึง สี่แยกห้วยชินสีห์  
รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร 
  2)  ถนนเชื่อมหมู่บ้านสายคูบัว ถึง ท่าสนุ่น  รวมระยะทาง  2.7 กิโลเมตร 
  3)  ถนนลาดยางจากศาลากลางจังหวัด ตรงมาทางบ้านดอนแจงต าบลดอนตะโก ถึง  
หมู่ที่  9  ต าบลคูบัว รวมระยะทาง  6 กิโลเมตร 
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  4)  ถนนเลียบคลองชลประทาน จากสี่แยกห้วยชินสีห์ผ่านมาทางหมู่ 11 หมู่ 9 และ 
หมู่ 1 ต าบลคูบัว รวมระยะทาง  7  กิโลเมตร 
  5)  การคมนาคมทางรถไฟ จากสถานีรถไฟราชบุรีลงมาทางใต้จะมีสถานีรถไฟบ้าน 
คูบัว ระยะทางจากสถานีรถไฟราชบุรีถึงสถานีรถไฟบ้านคูบัว รวมประมาณ  5 กิโลเมตร    

(4)  การไฟฟ้า   มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  และทุกครัวเรือน 

(5)  แหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร 
  1)  แหล่งน้ าธรรมชาติ  มีแหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน 2 สาย  ได้แก่ 

 -  คลองชลประทาน 
    -  คลองน้ าทิ้งชลประทาน 
  2)  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน ระบบประปาผิวดินอัตโนมัติขนาดใหญ่ จ านวน 1 แห่ง  
(6)  การใช้น้ า 
   ในเขตพ้ืนที่การปกครองของ อบต.คูบัว มีแหล่งการใช้น้ าอยู่ 3 แหล่ง คือ 
   1)  น้ าประปาของเทศบาลเมืองราชบุรี มีประชากรผู้ใช้น้ า ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 5 
   2)  น้ าประปาของ อบต.คูบัว มีประชากรผู้ใช้น้ า ได้แก่ หมู่ที่ 6 – 13   
   3)  น้ าประปาหมู่บ้าน (ใช้น้ าจากคลองชลประทาน) ได้แก่ หมู่ที่ 14 – 15 รวมถึง หมู่ที่ 
11 บางส่วน 

(7)  ระบบการจ ากัดขยะ 
 1)  พนักงานขับรถยนต์เก็บขยะมูลฝอย    จ านวน  2  คน 
 2)  พนักงานเก็บขยะมูลฝอย    จ านวน  6  คน 
 3)  มรีถบรรทุกขยะมูลฝอย จ านวนความจุปริมาณ 6 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน 
            จ านวนความจุปริมาณ 8 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน   
 4)  ถังรองรับขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
 5)  สถานที่ก าจัดขยะ (ฝังกลบ) เป็นพื้นที่หน่วยงานเอกชน 

(8)  การสื่อสาร 
 1)   ภายในเขตพ้ืนที่การปกครองของ อบต.คูบัว มีการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย และ     
หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ให้บริการได้ครอบคลุมทั้ง 15 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของพ้ืนที่การ
ให้บริการ 
 2)   อบต.คูบัว มีระบบอินเตอร์เน็ตต าบลให้บริการประชาชนได้เข้าใช้ฟรี และช่องทางการ
สื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์ของ อบต.คูบัว www.kubua.go.th 

(9)  เศรษฐกิจ 
   (9.1)  ประชากรในต าบลคูบัวประกอบอาชีพ ดังนี้ 
    1)  อาชีพเกษตรกรรม   ได้แก่   การท านา  การท าสวนผักและผลไม้ 
    2)  อาชีพเลี้ยงสัตว์    ได้แก่   สุกร  โค  ไก่  เป็ด  และปลา 
    3)  อาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน   ได้แก่   การทอผ้าจก การท าของช าร่วย  
    4)  อาชีพค้าขาย  ได้แก่ ร้านค้าขายของช า  ร้านขายอาหาร  ค้าขายผักและผลไม้ 
    5)  อาชีพรับจ้างทั่วไป 
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  ประชากรในต าบลคูบัวมีรายได้เฉลี่ยคนละ 30,000 บาท/ ปี 

  (9.2)  บริษัท/ห้างร้านในเขตต าบลคูบัว 
    1)  ปัม๊น้ ามัน (ปั๊มหัวจ่าย)   มี 2 แห่ง (หมู่ที่ 1,15) 

2)  อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก  จ านวน  3  แห่ง ดังนี้ 
        - โรงงานทอผ้า  หมู่ที่  2, 3 (2 แห่ง) และหมู่ที่ 8   
        - ประกอบธุรกิจแปรรูปผัก  หมู่ที ่ 3   
        - ประกอบธุรกิจผลิตน้ าดื่ม หมู่ที่ 15 

(10)  สังคม 
  (10.1) การศึกษา มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลคูบัว จ านวน 5 แห่ง ดังนี้  

 

โรงเรียน 
จ านวน 

ครู 

จ านวนนักเรียน 
รวม 

นักเรียน 
เด็กเล็ก/อนุบาล 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
โรงเรียนวัดคูบัว (หมู่ที ่3) 4 4 3 16 10 - - 33 
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (หมู่ที ่11) 5 2 3 33 18 - - 56 
โรงเรียนวัดแคทราย (หมู่ที ่13) 10 23 20 76 63 - - 182 
โรงเรียนวัดหนามพุงดอ (หมู่ที่ 14) 10 21 21 58 54 - - 154 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแคทราย 4 27 20 - - - - 47 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนามพุงดอ 3 22 10 - - - - 32 
โรงเรียนแคทรายวิทยา (หมู่ที่ 12) - - - - - - - - 

รวม  99 77 183 145   504 
 

 
   (10.2)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา มีวัดในเขตพ้ืนที่ต าบลคูบัว จ านวน 7 แห่ง ดังนี้ 
  1) วัดตากแดด   หมู่ที่ 1 
   2) วัดคูบัว   หมู่ที่ 3 
  3) วัดโขลงสุวรรณคีรี  หมู่ที่ 6 
  4) วัดท่าช้าง   หมู่ที่ 10 
  5) วัดโพธิ์   หมู่ที่ 11 
  6) วัดแคทราย   หมู่ที่ 12 
  7) วัดหนามพุงดอ  หมู่ที่ 14 

 (10.3)  สาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตพ้ืนที่ จ านวน 2 แห่ง  ดังนี้ 
   1)  รพ.สต.บ้านคูบัว (หมู่ท่ี 8)  มีเจ้าหน้าที่ประจ า  จ านวน 3 คน 
   2)  รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ (หมู่ท่ี 5)  มีเจ้าหน้าที่ประจ า  จ านวน 5 คน 

   (10.4)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
    1)  ป้อมสายตรวจต ารวจชุมชนต าบลคูบัว ตั้งอยู่หน้าวัดโขลงฯ  จ านวน 1 แห่ง 
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    2)  ศูนย์ อปพร.อบต.คูบัว  จ านวน 1 แห่ง 
    3)  อปพร.อบต.คูบัว   จ านวน 27 คน 

 (10.5)  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ในพ้ืนที่ต าบลคูบัว ประชากรส่วนใหญ่สืบเชื้อสายไท-ยวน  ที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์

และภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ภาษาพูด (ภาษาท้องถิ่น)  และการทอผ้าพ้ืนเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก) ซึ่งปัจจุบันได้เป็น
สินค้าพ้ืนเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี  อีกทั้งในต าบลคูบัวยังมีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ส าคัญ 
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี   มีบุคคลส าคัญที่ได้รับการยก
ย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน หลายท่าน อาทิ ดร.อุดม  สมพร,พันโทอนนท์  ข าแก้ว 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  2.2.1  โครงสร้างและอัตราก าลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

    (1) คณะผู้บริหารท้องถิ่นต าบลคูบัว จ านวน 4 คน 
     - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน 1 คน 
     - รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 2 คน 
     - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 คน 

    (2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จ านวน 30 คน 
     - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 คน 
     - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน 
     - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 คน 
     - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 27 คน 

    (3) พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  จ านวน 48 คน 

 

ส่วนราชการ 
ข้าราชการ  

อบต. 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

รวม 

ส านักงานปลัดฯ 8 1 2 7 18 

กองคลัง 5 1 1 1 8 
กองช่าง 2 - 4 3 9 
ส่วนการศึกษาฯ 3 - 5 5 13 

รวม 18 2 12 16 48 
 
 



 
 

โครงสรา้งและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบแทนอ่ืนแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 40 
 
 
   

 
ระดับ 7 6 6ว 5 4 3 2 1 ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 4 4 3 3  1 - -  - 2 9 6 

- จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน3-5,6ว (1) 
- นักพัฒนาชุมชน 3-5,6ว (1) 
- บุคลากร 3-5,6ว (1)  
- เจ้าพนักงานธุรการ 2-4, 5 (1) 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4,5 (1)  
- เจ้าหน้าท่ีธุรการ (ลูกจ้างประจ า)  (1)  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
- คนงานท่ัวไป (พนกังานจ้างทั่วไป) (5) 
- พนักงานขับรถบรรทุกน้ า (พนักงานจ้างทั่วไป) (1) 
- คนงานประจ ารถบรรทุกน้ า (พนักงานจ้างทั่วไป) (1) 
 

- นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5,6ว (1) 
- เจ้าพนักงานการเงินและบญัช ี2-4,5 (1) 
- เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4,5 (1) 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4,5 (1) 
- เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจ า) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้  
  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
- คนงานท่ัวไป  
  (พนักงานจ้างทั่วไป) (1) 
 

- นายช่างโยธา 2-4,5 (1) 
- ผู้ช่วยช่างโยธา 
  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
- ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 
  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 
  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
- คนงานท่ัวไป 
  (พนักงานจ้างทั่วไป) (3) 
 
 

- นักวิชาการศึกษา 3-5,6ว  (1) 
- ครูผูดู้แลเด็ก (1) 
- ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก 
 (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (5) 
- คนงานท่ัวไป 
  (พนักงานจ้างทั่วไป)  (5) 

ปลัด อบต. 
นักบริหารงาน อบต. 7 (1) 

ส านักงานปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักงานปลดัฯ  

(นักบริหารงานท่ัวไป 6) (1) 

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ  

(นักบริหารงานการศึกษา 6) (1) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง  

(นักบริหารงานช่าง 7) (1) 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง  

(นักบริหารงานคลัง 7) (1) 

รองปลัด อบต. 
นักบริหารงาน อบต. 7 (1) 
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  2.2.2 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
       งบประมาณการรายรับ-รายจ่าย 
 

 

    

ประจ าปี
งบประมาณ 

รายได้ที่รับจริง 
รวมรายรับจริง รายจ่ายจริง รายได้ 

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 
2557 3,770,575.67 32,991,941.33 36,762,517.00 29,208,860.28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประจ าปี 
งบประมาณ 

ประมาณการ 
รายรับ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 

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 27,593,900 
2556 33,000,000 33,000,000 
2557 34,388,000 34,388,000 
2558 35,000,000 34,677,500 
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2.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 

(1) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  รายงานผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวในรอบปี พ.ศ.2557 

 

ชื่อโครงการ 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 474,000 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 470,000 
3.โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 5,500.00 
4.โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 6 478,000 
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 7 482,000 
6.โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 8 498,000 
7.โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 9 287,000 
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 452,000 
9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 11 249,000 
10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 12 375,000 
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 145,000 
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 416,000 
13.โครงการต่อปากรางระบายน้ า หมู่ที่ 15 428,000 
14.โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 309,000 
15.โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 2 230,000 
16.โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 13 150,000 
17.โครงการเอ้ืออาทรรักห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุในต าบลคูบัว 121,850 
18.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้พิการ 1,7216.30 
19.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลคูบัว 29,500 
20.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลคูบัว 299,685 
21.โครงการส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 15,510.66 
22.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรในต าบลคูบัว 42,650 
23.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบลคูบัว 21,000 
24.โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) ของ อบต.คูบัว 42,008.16 
25.โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 150,000 
26.โครงการ 1 แพทย์ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1,100 
27.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของต าบลคูบัว 38,340.46 
28.โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27,930.09 
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ชื่อโครงการ 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 29.โครงการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในต าบลคูบัว 12,000 
30.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลส าคัญในต าบลคูบัว 10,500 
31.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียน สพฐ.ในเขตพ้ืนที่ต าบลคูบัว 685,353.54 
32.โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 139,040 
33.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 59,900 
34.โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของเด็กเรียนและเยาวชนในต าบลคูบัว 47,120 
35.โครงการบวชศิลจารณิีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชืนีนาถ 30,000 
36.โครงการสนับสนุนอ าเภอเมืองราชบุรี “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง” 10,000 
37.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาต าบลคูบัว 25,965 
38.โครงการจัดการประกวดทอผา้พื้นเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก) ไท-ยวนคูบัว 28,839 
39.โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไท-ยวน 75,000 
40.โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 41,520 
41.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และศลิปวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชนในเขตต าบลคูบัว 44,700 
42.โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยววัฒนธรรมเมืองโบราณคูบัว 129,897 
43.โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนระดับประถม ห่างไกลต้านภัยยาเสพติด “คูบัวเกมส์” 62,000 
44.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี ตะกร้อ เปตองต าบลคูบัว ห่างไกลต้านภัยยาเสพตดิ 106,996 
45.โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีอ าเภอเมืองราชบุร ี 15,000 
46.โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ของ อปท.ในเขตอ าเภอเมืองราชบุรี 20,000 
47.โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายพร้อมก่อสร้างลานกลางแจง้พร้อมฐาน คสล. 200,000 
48.โครงการปรับแต่งภูมิทัศน์พ้ืนที่ในเขตต าบลคบูัว 30,000 
49.โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกสูง 11,900 
50.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานส านักงาน 14,000 
51.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า 5,500 
52.โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 3,200 
53.โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 50,000 
54.โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 10,200 
55.โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 7,800 
56.โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งส าหรับอาคารเอนกประสงค์หลังเก่า 98,000 
57.โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในท่ีท าการ อบต.คูบัว 69,900 
58.โครงการปรับปรุงต่อเตมิบรเิวณอาคารที่ท าการ อบต.คูบัว 292,600 
59.โครงการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บรหิารสมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าท่ีที่เกีย่วข้อง 191,490 
60.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า พนักงานจ้าง ของ อบต.คูบัว 66,710 
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(2)  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวที่ผ่านมาจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ในช่วงปี 2553 - 2557 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการแก้ไขไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่
สมบูรณ์ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนหนทางมีสภาพคับแคบ ถนนดิน ถนนลูกรัง  สะพานข้ามคลอง
ชลประทาน ไดร้ับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นบางส่วนแต่ยังไม่ทั่วถึง ท าให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางเป็นบางส่วน และนอกจากนี้ยังมีบางพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง
ไม่มีทางระบายน้ าหรือท่อไว้ส าหรับระบายน้ า  และปัญหาด้านแหล่งน้ า การให้บริการน้ าประปายังไม่ทั่วถึงทั้ง
ต าบลเนื่องจากยังไม่มีการวางท่อเมนประปาเข้าไป นอกจากนี้แหล่งน้ าธรรมชาติ ล าคลองสาธารณะเกิดการตื้น
เขิน และมีผักตบชวาจ านวนมากท าให้ประชาชนใช้ประโยชน์ไม่ได้เท่าที่ควร องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวจึง
ได้เร่งด าเนินการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายอย่างเหมาะสม 

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข 
  2.1 ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงต่างๆในต าบลคูบัว เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของประชาชน 
   2.2 สนับสนุนงบประมาณให้แก่พนักงานปกครอง เพ่ือให้ในการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
   2.3 ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล การส่งเสริมอาชีพเน้นแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   2.4 แก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบเพิ่มโอกาสเขา้ถึงแหล่งทุน ส่งเสริมการออมทรัพย์ระบบ
สวัสดิการสังคม และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
   2.5 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ า 
  2.6 ด าเนินงานในด้านการบริการชุมชนและสังคม เช่น สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็ก  และผู้ด้อยโอกาส   
  2.7 ด าเนินงานในด้านสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เช่น จัดการฝึกอบรมของกลุ่มสตรีอาสา
พัฒนา อสม.ในรูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพและแกไขปัญหาความยากจน 
  2.8 ด าเนินการในโครงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ความจ าเป็นพ้ืนฐานและข้อมูล
พ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน เพ่ือให้ทราบว่าประชาชนในชุมชนมีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเป็นอย่างไร 
  2.9 สนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานีอนามัยต าบลคูบัวทั้ง 2 แห่ง ให้ด าเนินงานป้องกันกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รณรงค์และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
  2.10 ด าเนินการจัดซื้อและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขในเขตต าบล   คูบัว 
  2.11 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
  2.12 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 2 ชมรม 
  2.13 สนับสนุนการด าเนินการในด้านโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้าง
รายได้เสริมให้กับครอบครัว โดยการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนใน
ต าบลคูบัว 
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3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และการนันทนาการ 
  3.1 ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบลคูบัว 
  3.2 ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตต าบลคูบัว 
  3.3 ตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม ส าหรับเด็กนักเรียน 
  3.4 ตั้งงบประมาณเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
  3.5 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น สนับสนุนงบประมาณ
โครงการบวชศีลจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
  3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
โดยด าเนินการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ 
   3.7 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
  3.7  สนับสนุนการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของอ าเภอเมืองราชุบรี 

4. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุลากรของท้องถิ่น 
  4.1 จัดส่งผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ตลอดจนพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง เข้าศึกษาอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ 
  4.2 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพไว้ใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 
  4.3 จัดให้มีการบริการประชาชนนอกเวลาราชการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่
สามารถมาติดต่อราชการได้ในเวลาปกติ 
  4.4 ใหบ้ริการด้านความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
  4.5 พัฒนาระบบการให้บริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
   4.6 พัฒนาส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรของ อบต.ได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู้
ความสามารถ  
  4.7 ติดตามและประเมินผลโดยการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ในการพัฒนาต าบล 
และการให้บริการประชาชน 
  4.8 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกับงานในรูปแบบของประชาคมเพ่ือให้
เกิดการร่วมคิด ร่วมท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนของตน 
   4.9 พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ให้มีความทันสมัยและมีสภาพการใช้งานที่ดี 
   4.10 ใช้กระบวนการเรียนรู้ขัดเกลาทางสังคม Socialization ในการปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 
ประการ 
   4.11 เตรียมความพร้อมของพ้ืนที่ ระบบงานบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตต าบลคูบัว 
  5.2 บ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติในเขตต าบลคูบัว 
   5.3 ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าและทัศนียภาพที่สวยงาม
ในล าน้ า 
  5.4 เร่งรัดการด าเนินการด้านผังเมือง 
 

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



บทท่ี 3  
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1.1  การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล 
1.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของ
ชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 
2.  การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    2.1  ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่าง
มีมาตรฐาน 
    2.2  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณ
กรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุง
กฎหมายข้อบังคับท่ีจ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
    2.3  ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบ
สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม
และการสงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 
    2.4  เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน 
สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนา
ระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
    2.5  เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย  
    2.6  จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
    2.7  แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจาย
สิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครอง
ของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน
และแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน  
3.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
    3.1  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม 
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ศักยภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
    3.2  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัด
ให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
    3.3  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
    3.4  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
    3.5  ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
4.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
    4.1  วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาค
ส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุก
ระบบหลักประกันสุขภาพ 
    4.2  พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมา
รักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การ
กระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  
    4.3  ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 
โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 
5.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวจะด าเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ของ
ต าบลคูบัวโดยมี 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคา
อยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
    5.1  ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดตุ้นการผลิต การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 
    5.2  ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น เป็นต้น 
    5.3  ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในต าบลคูบัว   
    5.4  แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ า 
    5.5  ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    5.6  ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิต
สินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  
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6. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม 
    6.1  ส่งเสริมให้โครงการลงทุน เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การ
จัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
7. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน 
    7.1  ในระยะเฉพาะหน้า โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 
    7.2  ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดย
ยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 
    7.3  เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมี
มาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
8.  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
    8.1  จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็น
ธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุน
ด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่
กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
    8.2  ในระยะแรก ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือ
สร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงาน
ให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
    8.3  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 
    8.4  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่
ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ เปลี่ยน แปลง” 

พันธกิจ 
  ๑)  สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง 
ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง เสมอ 
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ภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

  ๒)  พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะ 
สมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ 
เปลี่ยนแปลง 

  ๓)  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

  ๔)  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 

   ๑)  เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
   ๒)  เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์  
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
   ๓)  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค 
อาเซียน มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็น
สังคมคาร์บอนต่ า 
   ๔)  เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายหลัก 
  ๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง 

สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน 
  ๒)  คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคม

มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
  ๓)  เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิต

ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ให้มีไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๔๐.๐ 

  ๔)  คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม 
โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับ 
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การพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ มีดังนี ้
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 

๑.๑  การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ 
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมาก
ขึ้น ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจาย
รายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน  พัฒนาการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจ 
เอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย  รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบ
การคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็น 

๑.๒  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั นพื นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย 
การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
การเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย  
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึง
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓  การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและ 
มีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทาง
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วย
ตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
เพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหาร
และการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

๑.๔  การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง 
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ท่ียอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและ
เกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและ
เหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบที่
เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับ
ชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรม
และเพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์
ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 

๒.๑  การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริม 
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คู่สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่างกว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบั น
สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ  โอกาส
และทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ 

๒.๒  การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพ 
คนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนา
ทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิด
สร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนา
คนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการ
จ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อ 
สังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้
การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

๒.๓  การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุข 
ภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่กับการ
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจาย
บุคลากรตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๒.๔  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ 
ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับ
การส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒.๕  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้ม  
แข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจใน 
วัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทาง
ความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความ
เข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
๓.  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 

๓.๑  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ 
ยั่งยืน  มุ่งรักษา ป้องกัน และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดิน 
เป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัด
การจัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐาน
การผลิตภาคการเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

๓.๒  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับ 
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการ 
เกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ควบคุมและกากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้ 
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มาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์
พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

๓.๓  การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการ 
ผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่ให้ร่วมท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
สินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและ
อาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ของภาคเกษตร 

๓.๔  การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการ 
สร้างหลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัย
พืชผลการเกษตร ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่
อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของ 
เกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าสินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีต้นทุนต่ าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

๓.๕  การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน 
และชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน ส่งเสริมให้เกษตรกร
ทางการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและ
เผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  รวมทั้งส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่
เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่
เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
พ้ืนที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

๓.๖  การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ 
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช
พลังงาน จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน  เพ่ิมประสิทธิ ภาพการ
ผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพที่เก่ียวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้างราคา
ของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

๓.๗  การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและ 
พลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 



-23- 
 
๔.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  ให้ 
ความส าคัญกับ 

๔.๑  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการ
ลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับ
โครงสร้างภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐาน 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การ
พัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพใน
การผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน  ด้วยการใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๒  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อน 
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ 
สังคม และชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

๔.๓  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็น 
ธรรม  มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนา
ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการ
ขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้าน
พลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขัน
และสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

๔.๔  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการ 
บริหารจัดการด้านการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อ
เหตุการณ ์เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัย
แบบองค์รวม เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการ
คลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหาร
งบประมาณ ป้องกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐ
เพ่ิมข้ึน และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
และสังคม ให้ความส าคัญกับ 
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๕.๑  การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ 
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เก่ียวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิต
กับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 

๕.๒  การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่ง 
พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง
ชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้าน
ความมั่นคงและเสถียรภาพของพ้ืนที่ 

๕.๓  การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ  เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงาน ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและ
บริการนาเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 

๕.๔  การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาท 
ที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการ
มีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดาเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับ
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 

๕.๕  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งดาเนินการด้านความ
ร่วมมือในการก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค 
ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

๕.๖  การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกัน 
ภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนา 
ศักยภาพและความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนี
เข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 

๕.๗  การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร เป็นการดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุ
ภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นาสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไรให้มีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการ
ด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

๕.๘  การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการ 
สร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ได้รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
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๕.๙  การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย 
รวมทั งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็น เพ่ือให้มีการจัดตั้งสานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่าง 
ประเทศท่ีไม่แสวงก าไร 
      ๕.๑๐  การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ 
ตั งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการ 
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อม โยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิ ด และ
ปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 

๖.๑  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง  
แวดล้อม  มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ า  
ต้นทุนส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

๖.๒  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่ 
การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศ
และพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

๖.๓  การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับ
กับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๖.๔  การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนที่และ 
จัดล าดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการ
ภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุน
ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดทาแผนปฏิบัติการ
รองรับภัยพิบัต ิ

๖.๕  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การค้าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกล
ยุทธ์รายสินค้า รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ 
และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 



-26- 
 

๖.๖  การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตก 
ลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจใน
พันธกรณีติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การเจรจาพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกรณี
และข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖.๗  การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการ 
จัดการขยะและน้ าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อลด
ความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และ
ระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

๖.๘  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ผลักดัน
ให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ
ก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี  
            1)  วิสัยทัศน์  
                  “  ผู้น าเกษตรปลอดภัย  มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่  และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้  ” 
            2)  พันธกิจ  
                    1.  ด าเนินการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ 
ปลอดภัยและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด    
                    2.  พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเป็นเมืองที่น่าอยู่  
           3)  เป้าประสงค์โดยรวม  
    1.  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิตจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและ
บริการ 
   2.  คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น 
   3.  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   4)  แนวทางการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์  
1.  ผู้น าเกษตรปลอดภัย  
  จังหวัดราชบุรีมีศักยภาพด้านการเกษตร คือ พืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์  และประมง จึงมีเป้าหมายการ
พัฒนาเป็นผู้น าเกษตรปลอดภัยเพื่อผลิตที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับ และสามารถเพ่ิมมูลค่าจากการส่งออก 
โดยจังหวัดจะด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัยเพื่อลดต้นทุน และเม่ือสิ้นสุดการ
ด าเนินการของแผนฯ จังหวัดราชบุรีจึงสามารถเป็นผู้น าทางการเกษตรที่ปลอดภัย ดังนี้ 
         1)  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  เป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินนโยบายใน
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ 
ประกอบการจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ ามัน  รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน  โดยการเพ่ิม 
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ก าลังซื้อภายในประเทศ  สร้างสมดุลและความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจ   ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนโดยเฉพาะการให้สินเชื่อ เพ่ือประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเกษตรกร รวมทั้ง
การยกระดับราคาสินค้าเกษตร  การเพ่ิมรายได้ให้แก่แรงงานและผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การให้เบี้ย
ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดแก่ผู้สูงอายุ นอกจากนั้นจะด าเนินการเร่งการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้ง
ภายในประเทศและนอกประเทศเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป 
   2)  นโยบายที่จะด าเนินการในระยะ ๔ ปี  นอกเหนือจากนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้อง
ด าเนินการในปีแรกแล้ว  รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายพ้ืนฐานที่จะด าเนินการในระยะ ๔ ปีของรัฐบาล  โดยเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นไป  ดังนี้  
    - ด้านความมั่นคงแห่งรัฐ  เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ และเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
พัฒนาการเตรียมความพร้อมแห่งชาติเพ่ือให้มีความพร้อมรับมือกับปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน  
   - ด้านสร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจากภายนอกและภายในประเทศขยายบทบาทให้
ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงาน  เพ่ือน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
การค้าอาหารคุณภาพสูง และยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยการขยายช่องการตลาดรวมทั้งดึงดูดนัก
ลงทุนเข้ามาลงทุนในการผลิตสินค้าและบริการที่มีเทคโนโลยีสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     - ด้านเศรษฐกิจ  ให้ความส าคัญในการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเติบโต
ได้อย่างมีเสถียรภาพ  มีการจ้างงานที่เต็มที่ รวมทั้งมีความระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของ การ 
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และมีการส่งเสริมการสร้างรายได้ภายในประเทศ โดยการเร่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการ  และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สภาพแวดล้อมในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
และการตลาด ภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรี  นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญต่อการปรับ
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนส่งมวลชนเพื่อเพ่ิมประสิทธิ ภาพการใช้ พลังงาน ลดต้นทุนการ
ขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการกระจายรายได้และการ
กระจายการลงทุนไปสู่ชนบท เป็นต้น 
                - ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เร่งพฒันาคุณภาพการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษา  
พร้อมทั้งปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรม
เข้าสู่วิชาชีพครู  เร่งพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือให้การกระจายครู  เพ่ือขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาวิชาหลัก  เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษา ด้านการคุ้มครองแรงงานรัฐบาลให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยในการท างานและสวัสดิการแรงงาน 
และหลักประกันความม่ันคงในการท างาน  รวมทั้งการเพ่ิมสิทธิ ประโยชน์ในการประกันสังคมให้มากข้ึน    
และขยายความคุ้มครองถึงแรงงานนอกระบบที่รัฐจะต้องดูแลภายใต้ระบบคุ้มครองแรงงาน การจัดสวัสดิการ
และบริการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้ทั่วถึง รวมทั้งยังเร่งยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อน าไปสู่
เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงานมีฝีมือทั้งระบบและเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการสุขภาพทั้งระบบ   โดยการเร่งผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอ การจัดให้มี
มาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการป่วย  ตายและผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
รวมทั้ง การขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลใน
ภูมิภาคเอเชีย 
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                 - ด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ 
ประโยชน์ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า
ในการใช้ทรัพยากร  การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่าง
บูรณาการ นอกจากนั้นยังมีการสร้างภู มิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับต่อผลกระทบจาก
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ 
                 - ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม   เร่งพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมบน
ฐานความรู้  โดยการส่งเสริมการลงทุนในการวิจัยพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การวางแผน 
การผลิตด้านการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้ง
เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัยให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  
   - ด้านต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ กับประเทศเพ่ือน
บ้าน และการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
- ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พัฒนาระบบราชการ เน้นการบริหารงานเชิงกลยุทธ์เสริมสร้างประสิทธิ 
ภาพของระบบบริหารงานแบบบูรณาการ รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งการ
ช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม   
 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

1.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  
  จะด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค   สาธารณูปการต่าง ๆ  ให้สามารถ
รองรับการเจริญและการขยายตัวของชุมชน  ดังนี้   
    1.1  พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่น ถนน กิจการประปา ไฟฟ้าสาธารณะ   
   1.2  เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
       1.3  ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงย่านชุมชน และสถานที่ราชการ ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองที่น่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่   

 2.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสังคม  
    2.1  จัดก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อยู่ประจ า
ตลอดเวลาท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   2.2  ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   2.3  ด าเนินงานในด้านการบริการชุมชนและสังคม เช่น สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็ก  และผู้ด้อยโอกาส   
   2.4  ด าเนินงานในด้านสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เช่น จัดการฝึกอบรมของกลุ่มสตรี
อาสาพัฒนา  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  ในรูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพ
และแก้ไขปัญหาความยากจน 
   2.5  ด าเนินการในโครงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ความจ าเป็นพ้ืนฐานและข้อมูล
พ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน เพ่ือให้ทราบว่าประชาชนในชุมชนมีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเป็นอย่างไร 
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   2.6  สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง 2 แห่ง ให้ด าเนินงาน
ป้องกันกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
   2.7  ด าเนินการจัดซื้อและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนับบ้า ให้กับสุนัขในเขตต าบลคูบัว 
   2.8  สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 2 ชมรม 

2.9  สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของชมรมผู้พิการ 
   2.10  สนับสนุนการด าเนินการในด้านโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือ
สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในต าบลคูบัว 

3.  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และการนันทนาการ 
   3.1  ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบลคูบัว 
   3.2  ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตต าบลคูบัว 
   3.3  ตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม ส าหรับเด็กนักเรียน 
   3.4  ตั้งงบประมาณเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
   3.5  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น สนับสนุนงบประมาณ
โครงการบวชศีลจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
   3.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยด าเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
   3.7  สนับสนุนการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของอ าเภอเมืองราชบุรี 

4.  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.1  ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตต าบลคูบัว 
   4.2  บ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติในเขตต าบลคูบัว 

5.  การพัฒนาด้านการบริหารงานและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
   5.1 จัดส่งคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. ตลอดจนพนั กงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานและปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   5.2  จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพไว้ใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชน 
   5.3  จัดให้มีการบริการประชาชนนอกเวลาราชการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการแก่
ประชาชนที่ไม่สามารถมาติดต่อราชการได้ในเวลาปกติ 
   5.4  ในบริการด้านความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
   5.5  พัฒนาระบบการให้บริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
   5.6 พัฒนาส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรของ อบต. ได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ
ความรู้ความสามารถ  
   5.7  ติดตามและประเมินผลโดยการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ในการพัฒนา
ต าบล และการให้บริการประชาชน 
   5.8  สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกับงานในรูปแบบของประชาคม
เพ่ือให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนของตน 
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 
 

ชื่อปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย,  พื นที่ 

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1 การคมนาคมไม่สะดวก 
 
 
 
 
 
1.2 คุณภาพน้ าประปา ที่ใช้ยัง
ไม่เพียงพอ ราษฎรบางหมู่บ้าน
ยังไม่มีน้ าประปาใช้ 
 
 
 

 
1.1 ถนนในหมู่บ้านบางสายจะเป็นถนนดินลง
ลูกรัง หินคลุก เมื่อฝนตกท าให้ถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกอีกท้ัง
สภาพผิวจราจรค่อนข้างแคบ โดยประมาณ 3-
4 เมตร ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 
  
1.2 น้ าประปาที่ราษฎรในแต่ละหมู่ใช้ยังมีความ
สะอาดไม่เพียงพอส าหรับผู้บริโภค บางหมู่บ้าน
ยังไม่มีน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค   

 
1.1 ทุกหมู่บ้าน  
 
 
 
 
 
1.2 จ านวน  6  แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน  3 แห่ง  
- ประปา อบต.  2  แห่ง 
- เพ่ิมเติม  1  แห่ง 
 
 
 

 
1.1  หากเมื่อเราสามารถด าเนินการก่อสร้างยกระดับถนนขยายผิว
จราจรให้สูงพ้นจากการน้ าท่วมถึงเราสามารถด าเนินการก่อสร้างถนน  
คสล. หรือลาดยางได้ทุกสาย ซึ่งจะท าให้เราไม่ต้องท าโครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุก ให้สิ้นเปลืองงบประมาณหรือซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอื่นอีก  
 
1.2  จะขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ าและส านักงาน
ทรัพยากรน้ าบาดาลช่วยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาทุก
แห่งในเขตพ้ืนที่  อบต. และจะด าเนินการติดตั้งถังกรองน้ าส าหรับจุด
ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข และด าเนินการก่อสร้างระบบประปาให้
ราษฎรมีน้ าประปาใช้ทุกหมู่บ้าน 
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1.3 ไม่มีไฟทางสาธารณะ 
 
 
 
 
 
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
2.1 ภาวะน้ าท่วมท าให้
ผลผลิตทางการเกษตร
เสียหายหรือไม่สามารถท า
การเกษตรได้   
 
2.2 ราษฎรเป็นหนี้เงินกู้นอก
ระบบ การเช่าที่นาจาก
นายทุนที่มีราคาสูง 
 

1.3 บริเวณทางสัญจรหลายแห่งในหมู่บ้าน ไม่มี
ไฟทางสาธารณะท าให้อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง  ไม่ว่าจะ
เป็นการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
หรือการโจรกรรมอาชญากรรมต่าง ๆ   
 
 
2.1 ในช่วงฤดูน้ าหลาก  ฤดฝูน  ในช่วงเดือน
กันยายน  ถึง  เดือนตุลาคม  ราษฎรในพ้ืนที่
ต าบลได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ าจะท่วมพ้ืนที่
ท าการเกษตรท าให้พ้ืนที่การท านาเสียหาย    
 
2.2 เนื่องจากในช่วงฤดูท านาปีราษฎรไม่
สามารถท านาได้เนื่องจากภาวะน้ าท่วม ท าให้
ราษฎรขาดรายได้ 

1.3 บริเวณชุมชนทาง
สัญจรภายในหมู่บ้าน  
จุดส าคัญ ๆ ทุกหมู่บ้าน  
 
 
 
 
2.1 ทุกหมู่บ้าน/ราษฎรที่
เป็นเกษตรกรในทุกพ้ืนที่ใน
เขต อบต.   
 
 
2.2 ทุกหมู่บ้านในกลุ่ม 
ชาวนาและเกษตรกร 

1.3 ต้องประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในการดูแลให้ความช่วยเหลือ โดยอาจจะของบประมาณจากไฟฟ้า  
หรืองบประมาณจากจังหวัดให้การสนับสนุนเพื่อความรวดเร็วในการ
แก้ไขปัญหา 
 
 
 
2.1 จะด าเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ าให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่  เพ่ือกั้น
น้ าไม่ให้เข้าท่วมผลผลิตทางการเกษตรให้ราษฎรสามารถพัฒนาได้
เพ่ิมผลผลิตและรายได้  
 
 
2.2 นอกเหนือจากความพยายามในการก่อสร้างหรือเสริมขยายคัน
กั้นน้ าให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่แล้ว  แนวทางการช่วยเหลือตามสภาพ
ปัญหาดังกล่าว คือ   
- การอบรมให้กับประชาชนเดินตามแนวทางพระราชด าริในการ
เลี้ยงชีพของตนเองให้อยู่แบบพอเพียงโดย การจัดให้มีการฝึกอาชีพ  
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ให้กับราษฎร
ในฤดูว่างงานทั้งชาวนา  เกษตรกรและราษฎรที่มิใช่เกษตรกรด้วย 
  - รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ก าหนด
นโยบายเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกร เช่นชาวนา ชาวไร่ ที่ถูกเอารัด
เอาเปรียบจากนายทุน  
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3. ปัญหาด้านสังคม  
3.1 ปัญหาสวัสดิการแก่
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมไม่
เพียงพอ  
 
3.2 ราษฎรมีคุณภาพชีวิตไม่
เพียงพอ  ขาดความรู้  
 
 
 
 
3.3 ขาดความสามัคคี  ขาด
ความร่วมมือในหมู่คณะใน
ชุมชนท าให้เกิดเป็นปัญหาต่อ
การปฏิบัติงานร่วมกัน  ฯลฯ 

3.1 ผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้อุปการะมีมากในชุมชน  
รวมถึงผู้พิการ  
 
 
 
3.2 ราษฎรส่วนใหญ่ มีชีวิตความเป็นอยู่ใน
ระดับกลาง ๆ ซึ่งยังมีคุณภาพชีวิต การอยู่อาศัย
ยังไม่ดีพอ ขาดความรู้ที่จะมาพัฒนาบ้าน  
พัฒนาครอบครัวและพัฒนาสังคม  
 
 
3.3 การแข่งขัน การขัดแย้งกันในชุมชนรวมถึง
การเลือกตั้งท าให้คนกลุ่มใหญ่ในชุมชนแบ่ง
พรรคแบ่งพวก ขาดความสามัคคี เมื่อประกอบ
กิจการหรือการด าเนินงานของรัฐท าให้ขาด
ความร่วมมือเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติราชการ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา   

3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ติด
เชื้อเอดส์ และด้อยโอกาส
ทางสังคมอ่ืน ๆ  ทุกหมู่บ้าน  
 
 
3.2 ราษฎรทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
3.3 ผู้น าชุมชน  ราษฎรใน
หมู่บ้าน   
 
 
 
 

3.1 หากเราได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนประชาชนในต าบล
ได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
3.2 สร้างเสริมให้ราษฎรทุกคนทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
-  การฝึกอบรม  
- การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
-  การให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร   
- การสร้างจิตส านึกในการพัฒนา   
 
3.3 จัดกิจกรรม/โครงการ  เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  เพ่ือ
ขจัดความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคมากมายในการ
ปฏิบัติงานภายในชุมชน   
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4. ด้านการเมือง  การบริหาร  
4.1 เจ้าหน้าที่,  สมาชิก 
อบต. ผู้บริหาร อบต. ฯลฯ  
ขาดทักษะมุมมองในการเพ่ิม
ศักยภาพให้กับหน่วยงาน    
 
 
 
 
4.2 ไม่มีอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้รวมถึงงบประมาณที่
มีอยู่อย่างจ ากัด รวมถึง
บุคลากรในส านักงานที่จะช่วย
ปฏิบัติราชการไม่เพียงพอ 

 
4.1  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อระเบียบ
หลักเกณฑ์เป็นจ านวนมากท าให้ เจ้าหน้าที่  
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ขาดความรู้ใหม่ๆ ท าให้
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
การวางแผนนโยบายต่าง ๆ ในการบริหารงาน
เพ่ือการบริการสาธารณะให้แก่ราษฎรในพื้นที่     
 
 
4.2  เนื่องจากองค์กาบริหารส่วนต าบลคูบัว
เป็นท้องถิ่นขนาดกลางและจะปรับเป็นขนาด
ใหญ่ในปี 2558 และจ านวน หมู่บ้านที่มีถึง 
15 หมู่บ้าน รายได้และเงินอุดหนุนทั้งท่ีจัดเก็บ
เองและได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 พนักงานส่วนต าบล
และเจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร 
อบต. สมาชิก อบต. และ
คณะกรรมการชุมชนต่าง ๆ 
 
 
 
 
 4.2 ส านักงาน  อบต.   
- บุคลากร  
- เครื่องมือเครื่องใช้   
- ครุภัณฑ์ต่าง  ๆ 
 
 

 
4.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานการ
ให้บริการที่เป็นสาธารณะแก่ประชาชน จึงเร่ง สนับสนุนจัดให้มีหรือ
ส่งบุคลากรฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่งานราชการ รวมถึงการจัดให้มีหรือ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมศึกษาดูงานส่วนราชการ ฯลฯ ที่เป็นต้นแบบให้
น ามาประยุกต์ใช้กับองค์กร 
 
 
4.2  การจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ การบรรจุเจ้าหน้าที่
เพ่ิมเติม รวมถึงการพัฒนาทุกด้าน ให้เหมาะสมสมดุลกับ       
งบประมาณท่ีได้รับและงานที่มีอยู่   
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5. ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
5.1 คูคลองตื้นเขิน 
 
 
 
5.2 ผักตบชวาหนาแน่นเต็ม
ล าคลอง 
 
 
 
5.3 ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะ 
 
 
 
 

 
 
 
5.1  คูคลอง ล ารางบางแห่งในหมู่บ้านตื้นเขิน  
ท าให้ปริมาณน้ าที่จะใช้เพื่อการอุปโภคหรือเพ่ือ
การเกษตรไม่เพียงพอ 
 
5.2 บริเวณคลองสองพ่ีน้องหรือล ารางบางแห่ง
ในช่วงฤดูน้ าหลาก  ผักตบชวาจะหนาแน่นเต็ม
ล าคลองท าให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรและ
การใช้น้ าเพื่อการเกษตร  
 
5.3 หลายหมู่บ้านไม่มีเตาเผาขยะ  บางแห่ง
ช ารุด  ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
 
 
 
 

  
 
 
5.1 ทุกหมู่บ้าน  
 
 
 
5.2 ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
 
5.3 ทุกหมู่บ้าน  
 
 

  
 
 
5.1 ด าเนินการขุดลอกให้ปริมาณน้ าเพียงพอกับความต้องการ  
 
 
 
5.2 ด าเนินการจัดเตรียมลุ่มน้ าคูคลองให้สะอาดตาทุกสายในเขต  
อบต.   
 
 
 
5.3 จะด าเนินการหาสถานที่ที่เหมาะสมก่อสร้างเตาเผาขยะให้
เพียงพอทุกหมู่บ้านรวมถึงการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  สร้าง
จิตส านึกให้แก่ราษฎรในการช่วยกันรักษาสมบัติสาธารณะและ
สิ่งแวดล้อม การจัดตั้งธนาคารขยะโดยให้ท าการคัดแยกขยะที่
สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ 
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6. ปัญหาด้านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  
ท่องเที่ยว และกีฬา  
6.1 หน่วยงานการศึกษาใน 
พ้ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของท้องถิ่นท าให้ช่วยเหลือไม่
เต็มที่ 
 
6.2 พัฒนาการของเด็ก  การ
สร้างเสริมจินตนาการ  ความ
เป็นอัจฉริยะในตัวเด็ก  ไม่มีผู้
ส่งเสริม 
 
6.3 การขาดความรู้ในเรื่อง
ของภาษาต่างประเทศ 
 
 

 
 
 
6.1 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่  อบต.  ไม่ได้อยู่ใน
สังกัดของท้องถิ่นท าให้การสนับสนุนช่วยเหลือมี
อยู่อย่างจ ากัด เนื่องจากโรงเรียนเป็นส่วน
ราชการที่มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
 
6.2 เด็กในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นคนยากจน  
โรงเรียนในพ้ืนที่มีงบประมาณจ ากัด  ไม่มี
โอกาสที่จะได้รับสื่อเพ่ือเสริมทักษะให้เป็นผู้ใหญ่
ที่มีความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่น 
 
6.3 เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของ 
อบต.ขาดความต่อเนื่องในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมในด้านภาษาต่างประเทศ 
 
 
 

 
 
 
6.1 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
จ านวน  5  แห่ง  
 
 
 
6.2 เด็กในชุมชนทุก
หมู่บ้าน 
 
 
 
6.3 เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และเจ้าหน้าที่
ของ อบต. 
 

 
 
 
6.1 หากมีการถ่ายโอนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบซึ่งเดิมสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาสังกัดกระทรวงมหาดไทย ขึ้นตรง  
 
 
 
6.2 นโยบายหลักจะเน้นที่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคน คือ เริ่มจาก
การพัฒนาที่ตัวเด็กในหมู่บ้าน อบต.จะพยายามหาสื่อการเรียนการ
สอนหรือการฝึกอบรมเข้าค่ายให้เด็กมีทักษะ มีจินตนาการ มีการ
พัฒนาสมอง เพ่ือให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
6.3  การสนับสนุนจัดท าโครงการให้ความรู้ด้านภาษาโดยมีครูชาว
ต่างประเทศเป็นผู้สอนในภาษาอังกฤษ พม่า เขมร ลาว เวียดนาม 
มาเลเซีย ฯลฯ เพ่ือรองรับ ประชาคมอาเซียน AEC ที่จะด าเนินการ
ในปี 2558 
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ชื่อปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย,  พื นที่ 

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
6.4 ขาดงบประมาณ และ
ผู้ให้การสนับสนุน ประเพณี 
วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว  
 
 
 
7.  ปัญหาด้านการ
สาธารณสุข 
7.1 ราษฎรขาดความรู้ความ
เข้าใจ 
 
 
 
7.2 อบต.ขาดส่วนราชการ
ด้านสาธารณสุข 

6.4 เนื่องจากท้องถิ่นมีงบประมาณค่อนข้าง
จ ากัดในการพัฒนาท าให้การพัฒนาในด้านการ
สนับสนุนส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่ดีพอ 
 
 
 
 
7.1 ราษฎรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่ให้
ความส าคัญกับตนเองในเรื่องของสุขภาพ
อนามัย 
 
 
7.2 ขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ในด้าน
สาธารณสุขโดยตรง 
 
 
 

6.4 ประเพณี  วัฒนธรรมที่
ส าคัญ เช่น การประกวดทอ
ผ้าพื้นเมือง ไท-ยวน การ
สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ 
 
 
 
7.1 ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
 
7.2 อบต.คูบัว 

6.4 ท้องถิ่นจะประสานหน่วยงานที่มีงบประมาณท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุน รณณรงค์ให้ประเพณีวัฒนธรรมและแหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบลให้เป็นที่รู้จัก 
 
 
 
 
 
7.1  ราษฎรทุกหมู่บ้านมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ปราศจากโรคภัยที่ 
สามารถป้องกันได้โดยการให้ความรู้  ฝึกอบรม  จัดให้มีการ
สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน เพ่ือแนะน าการดูแลสุขภาพพ้ืน
ขั้นพ้ืนฐาน  การป้องกันโรคติดต่อ ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ  ฯลฯ 
7.2 เพ่ิมกองสาธารณสุข และรับโอนเจ้าหน้าที่ข้ามาปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวโดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  ในการ
พิจารณาสภาพปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อการปฏิบัติแล้ว พบว่า ปัจจัยภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัวมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนในแทบทุกด้าน โดยเฉพาะความเข็มแข็งด้านการบริหารซึ่งช่วยสนับสนุน
ปัจจัยภายในด้านอื่นๆ ให้มีความเข้มแข็งตามไปด้วย ส่งผลให้สภาพปัจจัยภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล
คูบัว อยู่ ในสถานภาพ “โอกาส” และในด้านสภาพปัจจัยภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบล 
คูบัว พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค ซึ่งอุปสรรคที่ส าคัญนั้น คือ อุปสรรคด้าน
สังคมและด้านเศรษฐกิจ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์และข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชน ส่งผลให้สภาพปัจจัยภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อยู่ในสภาพ  “ต้อง
พัฒนา”  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จึงต้องเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการพัฒนาให้ทุกด้าน
เป็นไปโดยสมดุลและเชื่อมโยงให้ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเอ้ืออ านวยซึ่งกัน
และกันให้มากที่สุด การพัฒนาต่าง ๆ จึงจะประสบความส าเร็จ 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จึงสรุปได้ว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลคู
บัวมีศักยภาพการพัฒนาที่  ปัจจัยภายนอกมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค  และปัจจัยภายในมีจุดแข็งมากกว่า
จุดอ่อน ดังนั้น จึงมีสภาพความโน้มเอียงไปในต าแหน่ง “มีโอกาสแต่ต้องพัฒนา” 
 

ปัจจัยท่ีเอื อต่อการพัฒนา 
( S  =  STRENGHT ) 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
( W = WEAKNESS ) 

1. มีศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 
2. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกในการขนส่ง 
3. ผลิตภัณฑ์ในต าบลมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ  
4. จัดเก็บรายได้  ได้ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 

1. ระบบชลประทานกระจายไม่ทั่วถึง 
2. ขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภค  บริโภค  ช่วงหน้าแล้ง 
3. ราคาผลผลิตตกต่ าในช่วงฤดูกาล 
4. เกษตรกรขาดความรู้และเทคนิคในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมผลผลิตเกษตรและการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างจริงจัง 
5. เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจท าการเกษตร 
6. การถูกเอาเปรียบจากนายทุน 
7. ประชาชนขาดความร่วมมืออย่างจริงจังในการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
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ปัจจัยภายนอกที่เอื อต่อการพัฒนา 
( O = OPPORTUNITY ) 

ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
( T = THREAT ) 

1. นโยบายของรัฐให้การสนับสนุนเกษตรกรอย่าง
ทั่วถึง   
2. นโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดต้นทุนการ
ผลิต และสนับสนุนโซนนิ่งการเกษตร 
3. นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับ
ครัวเรือนและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. นโยบายรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด 
5. องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
6. นโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพิ่มโอกาส
เข้าถึงแหล่งทุน 
7. นโยบายสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากกองทุน
ต่างๆ 
 
 

1. การบังคับใช้และปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ 
ของกฎหมายไม่เข้มงวด 
2. สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอ้ืออ านวยส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร 
3. ขาดการลงทุนภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
4. การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่ค่าเงินตกต่ า 
5. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับประเทศ
บ่อยครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี  4 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 
1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

“ยกระดับคุณภาพชีวิต  สร้างเศรษฐกิจครัวเรือนให้มั่นคง  มุ่งสู่ต าบลน่าอยู่ 
เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เน้นการศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 

2.  พันธกิจ 
  2.1  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดหาสถานที่ก าจัดขยะ 
รณรงค์ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.2  การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ จัดสวัสดิการทาง
สังคม อาท ิให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็ก  
เยาวชน และสตรี เร่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะเยาวชนผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยด้วยกิจกรรมทางสาธารณสุขและการกีฬา การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
  2.3  สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม และสินค้า
หัตถกรรมท้องถิ่น สร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
พัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีศักยภาพ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.4  ยกระดับคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็กปฐมวัย และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอน และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียน การสอน และการเรียนรู้อย่างจริงจัง  สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ หรือผู้ที่อยู่ในสภาวะ
ยากล าบากให้ได้รับการศึกษา และเพ่ิมโอกาสให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อ 
  2.5  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับ
ประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้าง
ระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนต าบล ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
  2.6  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
   3.1  เพ่ือจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  3.2  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นในทุกด้าน เช่น การจัดให้มีสวัสดิการสังคม  
การส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เสริม  การบริการสาธารณสุข  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
เป็นต้น 
  3.3  เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  3.4  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่นให้ทันสมัย เด็กและเยาวชนต้องได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นอย่างน้อย  
  3.5  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ปลูกฝังจิตใจให้ประพฤติดีมีคุณธรรมและ
ศีลธรรม 
  3.6  เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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  3.7  เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
   3.8  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
ต าบลคูบัว เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้สะอาด สวยงาม  การคัดแยกขยะก่อนน ามาทิ้ง เป็นต้น 
   3.9  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.10  เพ่ือให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
   3.11  เพ่ือตอบสนองนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และนโยบายรัฐบาล 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี วัด ข้อมูลพื นฐาน 
เป้าหมาย  

ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 
1. เ พื่ อ จั ด ให้ มี โ ค ร งส ร้ า งพื้ น ฐ านที่ ไ ด้
มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

ร้ อยละของจ านวนถนนที่
ก่อสร้างเพิ่มและปรับปรุงให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

มีการก่อสร้างถนนเพิ่มและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ดีไปแล้วกว่าร้อยละ 70 

ร้อยละ 
75  - 95 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

ร้อยละของรางระบายน้ า และ
ท่อระบายน้ าที่ก่อสร้างเพิ่ม
และปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ดี 

มีการก่อสร้างรางระบายน้ าเพิ่มและปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดีไปแล้วกว่าร้อยละ 70 

ร้อยละ 
75 - 95 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

ร้อยละถนนสายหลักและพื้นท่ี
จุดเสีย่ง ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

ถนนสายหลักและพื้นที่จุดเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้วกว่าร้อยละ 
70  

ร้อยละ 
75 - 95 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

ร้ อ ย ล ะ ขอ งค รั ว เ รื อ น ที่ มี
น้ าประปาใช้ 

มีครัวเรือนทีม่ีน้ าประปาใช้ (ประปาเทศบาล,ประปาอบต.
,ประปาหมู่บ้าน) แล้วกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือน
ทั้งหมดในต าบล 

ร้อยละ 
93 - 100 

ร้อยละ
93 

ร้อยละ
95 

ร้อยละ
97 

ร้อยละ
99 

ร้อยละ
100 

2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสังคม
ที่ดีขึ้นในทุกด้าน เช่น การจัดให้มีสวัสดิการ
สังคม  การส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เสริม  
การบริการสาธารณสุข  ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น 
 

จ านวนกิจกรรมที่ เป็นการ
พัฒนาผู้สูงอายุ 

มีการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุท้ัง 2 ชมรม จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมที่เป็นยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

มีการจัดกจิกรรมที่เป็นการพัฒนาผู้พิการแล้ว จ านวน 3 
กิจกรรม คือ 1. การสนบัสนุนกิจกรรมของชมรมผู้พิการ 
2. การจดัตั้งศูนย์บ าบดัและฟื้นฟูผู้พิการ 1 ศูนย์  3. 
การสงเคราะห์ถุงยังชีพส าหรับผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส 

จ านวน 
3 – 4  

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
4 

กิจกรรม 

จ านวน 
4 

กิจกรรม 

จ านวน 
4 

กิจกรรม 

จ านวน 
4 

กิจกรรม 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี วัด ข้อมูลพื นฐาน 
เป้าหมาย  

ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนกิจกรรมที่ เป็นการ
ส่งเสริม ให้ประชาชนได้รับ
บริการด้านสาธารณสุข 

-มีการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อเป็นการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เช่น สารเคมีส าหรับพ่นหมอกควัน  แจก
ทรายอะเบรท เป็นต้น 
-มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี 

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมที่ เป็นการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้กับ
ประชาชน 

-มีการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตลอด 24 ชม. ได้คอย
บริการประชาชน 
-มีการจัดตั้งศูนย์ อปพร. ต าบลคบูัว และมีการประชุม
ความมั่นคงเป็นประจ าทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง 

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

3. เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

จ านวนกิจกรรมเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพและสร้างรายได้เสริม 

-มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะ
เห็ดนางฟ้า/เห็ดภูฐาน/เห็ดฟาง/เห็ดหูหน ู

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมที่ เป็นการ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลสุขภาพของประชาชนใน
หมู่บ้าน  

-มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นประจ าทุกป ี

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริม
และสนับสนุนในการพัฒนา
สตรีในต าบลคูบัว 

-มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีอาสา
พัฒนา เป็นประจ าทุกป ี

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมที่จัดให้มีการ
สนับสนุนการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในต าบลคูบัว  

-มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนต าบลคูบัว 
-มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาคฤดูร้อนของเด็กและ
เยาวชนในต าบลคูบัว 

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี วัด ข้อมูลพื นฐาน 
เป้าหมาย  

ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 
 
 
 
 
 

จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

-มีจัดโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
สามปี เป็นประจ าทุป ี
-มีการจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อแสดงความคดิเห็นในเรื่อง
ต่างๆ ของต าบล 

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมที่ เป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดแผนชุมชน 

-มีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อการจัดท าแผนชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ 

จ านวน 
1 – 2  

กิจกรรม 

จ านวน 
1 

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 
4. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
ให้ทันสมั ย  เ ด็ กและ เยาวชนต้อง ได้ รั บ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นอย่างน้อย  
 

จ านวนกิจกรรมเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

-มีสนับสนุนกิจกรรมวันวิชาการให้แต่ละโรงเรียนในเขต
ต าบลคูบัว 
-มีสนับสนุนการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
-มีการจัดการฝึกอบรมของบุคลากรทางการศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี 
-มีการจัดส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อเพ่ิมศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

จ านวน 
3 – 5  

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
4 

กิจกรรม 

จ านวน 
4 

กิจกรรม 

จ านวน 
5 

กิจกรรม 

จ านวน 
5 

กิจกรรม 

ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท.ท่ีผ่านเกณฑ์ประเมนิ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
ต าบลคูบัวอยู่ในเกณฑร์้อยละ 80 

ร้อยละ 
85 - 100 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 



 
-44- 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี วัด ข้อมูลพื นฐาน 
เป้าหมาย  

ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 
5. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา ปลูกฝังจิตใจให้ประพฤติดีมีคุณธรรม
และศีลธรรม 

จ า น วน กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ก า ร
ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา 

-มีการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นประจ าทุกป ี
-มีการจัดกิจกรรมบวชชีพราหมณถ์ือศีลจารณิี เป็น
ประจ าทุกปี ปีละ 2 ครั้ง 

จ านวน 
1 – 2  

กิจกรรม 

จ านวน 
1 

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

6. เพื่อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี
พื้นบ้าน และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

จ านวนกิจกรรมเพื่อเป็นการ
ส่ ง เ ส ริ ม ศิ ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประ เพณีพื้ นบ้ าน  และภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-มีการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันลอยกระทง 
และมีการเล่นพ้ืนบ้านต่างๆ 
-มีการจัดการประกวดการทอผ้าพืน้เมืองไท-ยวน (ผ้าซิ่น
ตีนจก) 

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

7 . เพื่อให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย มี
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
 

จ านวนกิจกรรมที่ เป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้
ประโยชน์ 

-มีการสนับสนุนให้ประชาชนออกก าลังกายโดยการการ
เต้นแอโรบิก เป็นประจ าวัน 
-มีการจัดหาอุปกรณ์กีฬาส าหรบทกุหมู่บ้าน 
-มีการจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเพื่อให้ประชาชน
ได้เข้าร่วม 

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

8 . เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนได้
ตระหนักถึงการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในต าบลคูบัว เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์
ในชุมชนให้สะอาด สวยงาม  การคัดแยกขยะ
ก่อนน ามาทิ้ง เป็นต้น 

จ านวนกิจกรรมเพื่อเป็นการ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร รั ก ษ า
ทรั พ ย าก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

-มีการขดุลอกคคูลองธรรมชาติโดยรอบต าบล 
-มีการจัดระบบการก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมูบ่้านเป็นประจ าทุกปี ปี
ละ 1 ครั้ง 
-มีการปลูกต้นไมไ้ว้บรเิวณทีส่าธารณะ 

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี วัด ข้อมูลพื นฐาน 
เป้าหมาย  

ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 
9. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จ านวนกิจกรรมที่ เป็นการ
ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นองค์ กรแห่ งการ
เรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

-มีการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกันมีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสตูรๆ ที่เกีย่วข้องกับการปฏบิัติงาน 
-มีการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร ปีละ 1 ครั้ง 
จัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมบคุลากรให้ศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้นและเกีย่วข้องกับสายงาน 

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

10. เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์
กา รบริ ห าร จั ดก า รบ้ า น เ มื อ งที่ ดี  แ ล ะ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 

จ านวนกิจกรรมที่ เป็นการ
ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว บริหารราชการ
อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 

-มีจัดหาวัสด-ุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอและ
ทันสมัยมีการจัดโครงการออกให้บริการประชาชน
เคลื่อนที่และนอกเวลาราชการ 
-มีการจัดสถานท่ีอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

จ านวน 
10 - 25 
กิจกรรม 

จ านวน 
10 

กิจกรรม 

จ านวน 
15 

กิจกรรม 

จ านวน 
20 

กิจกรรม 

จ านวน 
25 

กิจกรรม 

จ านวน 
25 

กิจกรรม 

11. เพื่อตอบสนองนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
และนโยบายรัฐบาล 

จ านวนกิจกรรมที่ เป็นการ
ตอบสนองนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ และนโยบายของรัฐบาล 

-มีการจัดโครงการทีเ่ป็นนโยบายของรัฐบาลจาก
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น โครงสรา้งพื้นฐาน 
ด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ฯลฯ 

จ านวน 
3 – 5  

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
4 

กิจกรรม 

จ านวน 
4 

กิจกรรม 

จ านวน 
5 

กิจกรรม 

จ านวน 
5 

กิจกรรม 

 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน สะพาน ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
1.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบระบายน้้า ไม่ให้เกิดน้้าท่วมขัง 
1.3 ขยายแนวเขต/บ้ารุงรักษาซ่อมแซมระบบการประปาต้าบลคูบัว 
1.4 ขยายแนวเขต/บ้ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าสาธารณะในเขตต้าบล 

กองช่าง 
 

2. ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต้าบลคูบัว 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการให้บริการด้านสาธารณสุข 
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส้านักงานปลัดฯ 
 

3. ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม การกีฬา 
 และการนันทนาการ 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 
 

ส่วนการศึกษา 
 

4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

4.1 การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.2 บ้ารุงรักษาแหล่งน้้าธรรมชาติในต้าบลคูบัว 

ส้านักงานปลัดฯ 
กองช่าง 

5. ด้านการบริหารและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 

5.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการของภาครัฐ 
5.2 ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 

ส้านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

ส่วนการศึกษาฯ 
 
 



บทท่ี 6 
การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  

และการติดตามประเมินผล 
 
 การติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการ
วัดผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ของหน่วยงานเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือประเมินว่า
สามารถปฏิบัติงาน/โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เจ้าหน้าที่มีบทบาท
เหมาะสมเพียงใด โดยมีการรายงานผลแก่ผู้เกี่ยวข้องด้วย 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 ซึ่งก าหนดอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

  1.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสินวัน 
  4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมหรือคณะท างาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  (พ.ศ. 2558 – 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.01  

ยุทธศาสตร์จังหวัด
ราชบุร ี

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ของ 

อปท. ในเขตจังหวัด
ราชบุร ี

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
ของ อบจ.ราชบุร 

ยุทธศาตรก์ารพัฒนา
ของ อบต.คบูัว 

แนว
ทางการ
พฒันา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า

การผลิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเพิ่ม

มูลค่าผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างเสริมความมั่นคงของพื้นท่ี 

พัฒนา 
ประสิทธิภาพ 

กระบวนการผลิต 
และการถ่ายทอด 

เทคโนโลย ี

พัฒนากระบวนการ 
เพิ่มมูลค่าและ 
ความเชื่อมมัน่ 
สินค้าเกษตร 
ปลอดภัย 

ส่งเสริม 
การ

รวมกลุ่ม 
การผลิต 
และแปร

รูป 

จัดต้ังศูนย์
บริหาร 

การตลาดสินค้า
เกษตร 

ปลอดภัย 
การเชื่อมโยง 
การตลาด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ชุมชนและ
สินค้า
otop 

พัฒนาระบบโครงสร้าง 
พื้นฐาน และการรักษา 
ความปลอดภัยทางการ 
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับ    
การขยายตัวด้าน
การท่องเที่ยวจาก
การเปิดประชาคม
อาเซียน 

ส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ 

พัฒนาคณุภาพ 
ชีวิตและระบบ
สวัสดิการทาง 
สังคมอย่าง
ทั่วถึงและเปน็
ธรรม 

พัฒนาคณุภาพ 
การศึกษาและเพิ่ม 

โอกาสเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพทั้งใน-นอก 

ระบบและ 
ตามอัธยาศัย 

ป้องกัน  
ปราบปรามและ
สร้างเครือข่ายการ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดและ
อาชญากรรม 

ปราบปรามและสร้าง
เครือข่าย 
เฝ้าระวังทรัพยากร 
ป่าไม้อย่างยั่งยืน 
พร้อมส่งเสริม 
การปลูกป่าในพ้ืนที่
เส่ือมโทรม 

พัฒนากลไก 
การบริหาร 

จัดการ
ทรัพยากร 
น้้าแบบ 

บูรณาการ 
ทุกระดับ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชนองค์กร
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่นและภาคเอกชนใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้
ประชาชน 

มีความตระหนัก
ในสถาบันชาติ 

ศาสนา
พระมหากษัตริย ์

ส่งเสริมการพัฒนา 
พื้นที่ชายแดน 

ส่งเสริม
งานด้าน 

มวลชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการบริหารจัดการและการอนรุักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี 

และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 
ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 
ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม 
และรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 
ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 
ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและสังคม ยุทธศาสตร์ท่ี  3 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 
ด้านการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในองค์กร 

พัฒนา
ระบบบการ
คมนาคม 

พัฒนาระบบ
ระบายน้้า 

พัฒนา
ระบบ
ประปา 

พัฒนา
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 
และไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

พัฒนา
สิ่งก่อสร้าง
ชุมชน 

สวัสดิการ

สงัคมและ

สงัคม

สงเคราะห ์

การสร้าง

ความ

เข้มแข็ง

ของชมุชน 

การสธารณ

สขุ 

การรักษา

ความสงบ

เรียบร้อย

ภายใน 

และความ

ปลอดภยั

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

ของ

ประชาชน 

การศึกษา

ทกุระดับ 

กิจกรรม

เพ่ือเด็ก

และ

เยาวชน 

กิจกรรม

ทางศ่าสนา 

วัฒนธรรม 

และภมิู

ปัญญา

ท้องถ่ิน 

การกีฬา 

และ

นนัทนาการ 

การจดัการ

ขยะมลู

ฝอยภายใน

ต าบลคบูวั 

การจดัการ

สิ่งแวดล้อม

และมลพิษ

ต่างๆ 

การ

บ ารุงรักษา

แหล่งน า้

ภายใน

ต าบลคบูวั 

การ

ปฏิบติังาน

ของบคุลากร

ให้มีประสทิธิ 

ภาพ 

การ

บริหารงาน

องค์กรให้มี

ประสิทธิ 

ภาพ 

การพฒันา

ศักยภาพ

บุคลากร

ภายใน

องค์กร 
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ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลคบูัว 

Strategy   Map 

วิสัยทัศน์ 
ยกระดบัคุณภาพชีวิต   สร้างเศรษฐกิจครัวเรือนให้ม่ันคง   มุ่งสูต่ าบลน่าอยู่ 

เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น   เน้นการศกึษาก้าวไกล 

พันธกิจ 
พัฒนาระบบโครงสร้าง 

พื้นฐาน และ
สาธารณูปโภค 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี 

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

ส่งเสริมระบบการศึกษา   

ศาสนา วัฒนธรรม. 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในรักษาสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรในองค์กร 

ส่งเสริมการกีฬา 

และการท่องเท่ียว 

เป้าประสงค์ 

โครงสร้างพื้นฐาน  

และสาธารณูปโภค ได้รับการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม  

ประชาชนมี 

คุณภาพชีวิต 

ท่ีดีข้ึน 

การศึกษา 

มีคุณภาพ 

สูงข้ึน 

ประชาชน 

มีสุขภาพแข็งแรง 

ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ศาสนา วัฒนธรรม  

ประเพณี  

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

การด้าเนินงาน
องค์กร 

และการ
ให้บริการ 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และสาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

และสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา

และการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการองค์กรและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

แนวทาง 

การพัฒนา 

1. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม  

และสังคมสงเคราะห์ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน 

การสร้างความเข้มแข็งของ

3. ส่งเสริมและสนับสนุน 

การสาธารณสุข 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน 

การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาทุกระดับ 

2. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและ
เยาวชน 

3. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

4. ส่งเสริมการกีฬาและการ
ท่องเท่ียว 

1. การจัดการขยะมูลฝอย
ภายในต้าบลคูบัว 

2. การจัดการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษต่างๆ 

3. การบ้ารุงรักษาแหล่งน้้า 

ภายในต้าบลคูบัว 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการบริหารงาน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในองค์กร 

1. พัฒนาระบบการคมนาคม 

2. พัฒนาระบบการระบายน้้า 

3. พัฒนาระบบประปา 

4. พัฒนาระบบไฟฟ้า
สาธารณะ  และไฟส่องสว่าง   

แบบ ยท.02 

4. พัฒนาสิ่งก่อสร้างชุมชน   



 

 

 

 

 

 

 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕62) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 



ค ำน ำ 
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้จัดท าขึ้นภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วนในสังคมที่ได้ร่วมกันระดมความคิดก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม
ของประชาคมในองค์การบริหารส่วนต าบล และร่วมจัดท ารายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด
ราชบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอเมืองราชบุรี 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะน าทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลภายใต้การมีวิสัยทัศน์ร่วมของ
ประชาคมต าบล และที่ได้พิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แล้วจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาสมดุลมีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคมในองค์การบริหารส่วนต าบลให้อยู่ดีมีสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่มุ่งคุณภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะ
การเสริมสร้างคนให้มีความรู้  มีภูมิปัญญา  รู้เท่าทันโลกปัจจุบัน  ซึ่งการด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้ น จ าเป็นต้องอาศัยพลังการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล ร่วมกันบริหารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องต่อไป 
 

   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
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บทท่ี ๑  
บทน ำ 

 
 แผนถือเป็นเครื่องมือส ำคัญของผู้บริหำร ที่ใช้เป็นกรอบและแนวทำงกำรบริหำรงำนของท้องถิ่นให้มี
ควำมคล่องตัวสอดคล้องกับศักยภำพของท้องถิ่น สำมำรถตอบสนองปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบำยของคณะผู้บริหำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอ ำเภอ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด นโยบำยรัฐบำล และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ซึ่งตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้ก ำหนด
ประเภทของแผนพัฒนำท้องถิ่นไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรจั ดท ำเป็น 3 ประเภท คือ  
แผนยุทศำสตร์กำรพัฒนำ แผนพัฒนำสำมปี และแผนกำรด ำเนินกำร 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ก ำหนดว่ำ “แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ” หมำยถึง แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีก ำหนดยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในอนำคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด อ ำเภอ และแผนชุมชน 
 ดังนั้น แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจะมีลักษณะ ดังนี้ 
  (1) ลักษณะของกำรก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำนล่วงหน้ำว่ำในแต่ละจุดหมำยของกำรพัฒนำจะ
ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด และมีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยที่ต้องกำรจะบรรลุได้อย่ำงชัดเจน ทั้งด้ำนคุณภำพ
ปริมำณ กลุ่มเป้ำหมำย และเวลำ 
  (2) เป็นกำรท ำงำนในเชิงรุกที่มุ่งจะเข้ำไปเอำชนะปัญหำและอุปสรรค รวมทั้งป้องกันมิให้เกิด
ปัญหำอุปสรรคซ้ ำซ้อนขึ้นมำอีก โดยกำรอำศัยข้อมูลในอดีต สภำวกำรณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนำคต
ตลอดจนศักยภำพขององค์กรและระเบียบกฎเกณฑ์ ตลอดทั้งควำมจ ำเป็นเร่งด่วนมำประกอบกำรพิจำรณำ 
  (3) เป็นรูปแบบที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติให้บรรลุถึงเจตนำรมณ์ได้จริง โดยแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรของแผนจะต้องมีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นจริงและอยู่บน
หลักและเหตุผล 
  (4) เป็นรูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงองค์กรและสิ่งแวดล้อม แผนยุทธศำสตร์จะต้องมีควำม
ยืดหยุ่นปรับปรุงได้ง่ำย เพื่อให้ทันต่อสภำพกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรปฏิบัติงำนขององค์กร 
  (5) เป็นเครื่องมือในกำรยึดโยงค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรเข้ำด้วยกัน ผู้ปฏิบัติงำนในองค์กร
มีควำมรู้สึกเป็นภำรกิจที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมำยร่วมกัน 
  (6) จะต้องมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน แผนพัฒนำจังหวัด อ ำเภอ และแผนชุมชน 

ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนกำรก ำหนดทิศทำง
ในอนำคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก ำหนดสภำพกำรณ์และแนวทำงในกำรบรรลุบนพ้ืนฐำนของกำร
รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภำพของท้องถิ่นปัญหำ 
และควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นด้วย 
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  ดังนั้น กำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ จึงมีควำมส ำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น 
อย่ำงยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจำกแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเป็นแผนพัฒนำที่มุ่งไปสู่สภำพกำรณ์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นใน
อนำคต  เป็นกรอบในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภำพกำรณ์อันพึง
ประสงค์ได้อย่ำงเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลง โดยสำมำรถจัดสรรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจึงเป็นกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีต้องก ำหนดถึงสถำนกำรณ์ที่ต้องกำรจะบรรลุถึงสภำพกำรณ์นั้น 
  กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ดี จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรรวบรวมและกำรวิเครำะห์
ข้อมูลอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำมำรถน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ และสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  1.2.1  เพ่ือเป็นกรอบในกำรก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.2.2  เพ่ือให้กำรพัฒนำท้องถิ่นมีทิศทำงสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด อ ำเภอ แผนชุมชน และนโยบำยในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
   1.2.3  เพ่ือให้สำมำรถน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ และสนองตอบต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงแท้จริง 

1.3  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว ได้ก ำหนดขั้นตอนกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจ ำนวน 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เตรียมกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือเสนอให้
ผู้บริหำรอนุมัติ 
   ขั้นตอนที่ 2  กำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญ 
 รวบรวมข้อมูลและปัญหำของท้องถิ่น โดยกำรน ำแผนชุมชนมำใช้พิจำรณำประกอบ พร้อมทั้ง
จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ 
   ขั้นตอนที่ 3  กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนกำรณ์พัฒนำของท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน 
 ประเมินสถำนภำพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis โดยกำรวิเครำะห์ถึง
โอกำส และสภำวะคุมคำมหรือข้อจ ำกัด รวมถึงกำรวิเครำะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น ซึ่งเป็นกำรพิจำรณำถึง
ปัจจัยภำยในและภำยนอก 

      SWOT Analysis 
 

    S    W    
   Strenght : จุดแข็ง  Weak : จุดอ่อน  ภำยใน 
 
    O    T   ภำยนอก 
   Opportunity : โอกำส Threat : อุปสรรค 
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ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 น ำข้อมูลที่ได้จำกขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 มำก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์ (Visison)  หมำยถึง  ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสถำนกำรณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น “จุดหมำย” ที่
ต้องกำรให้เกิดข้ึนในอนำคต อันเป็นกำรตอบค ำถำมที่ว่ำ “ท้องถิ่นต้องกำรอะไรในอนำคต” 
     ภำรกิจหลัก (Mission)  หมำยถึง  ข้อควำมถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะ หรือขอบข่ำยในกำร
ด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำร และกำรจัดบริกำรสำธำรณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรหรือภำพลักษณ์ที่
ต้องกำรน ำเสนอ และปณิธำนหรือปรัชญำในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขอบเขตของ
บทบำทหน้ำที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่ต้องด ำเนินกำร เพ่ือให้ บรรลุวิสัยทัศน์ที่
ก ำหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่ 5 กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 
   เป็นกำรน ำเอำวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักมำพิจำรณำก ำหนดจุดมุ่งหมำย เพ่ือเป็นกำร
ก ำหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรจะด ำเนินกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักที่
ได้ก ำหนดไว้ 
 ขัน้ตอนที่ 6 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
   เป็นกำรก ำหนดผลส ำเร็จที่ต้องกำร โดยด ำเนินกำรหลังจำกท่ีทรำบภำรกิจหลักที่จะต้องท ำ
แล้วเพ่ือน ำท้องถิ่นไปให้บรรลุควำมต้องกำรที่จะเป็นในอนำคต 
 ขั้นตอนที่ 7 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 
   เมื่อได้ด ำเนินกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจหลัก วัตถุประสงค์ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
โดยอำศัยพ้ืนฐำนกำรวิเครำะห์ SWOT  ขั้นตอนต่อไป คือ กำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของท้องถิ่น ซึ่ง
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น หมำยถึง แนวคิดหรือวิธีที่แยบคำย อันบ่งบอกถึงลักษณะกำรเคลื่ อนตัวของ
องค์กรว่ำจะก้ำวไปสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำรในอนำคตได้อย่ำงไร จะไปถึงจุดหมำยที่ต้องกำรอย่ำงไร 
 ขั้นตอนที่ 8 กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น 
   เป็นกำรก ำหนดปริมำณหรือจ ำนวนสิ่งที่ต้องกำรให้บรรลุในแต่ละแนวทำงพัฒนำ ภำยใน
เวลำที่ก ำหนด 
 ขั้นตอนที่ 9 กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
   (1) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ
ที่เก่ียวข้องเพ่ือแจ้งแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น รับทรำบปัญหำ ควำมต้องกำร ประเด็นกำรพัฒนำ และประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร และแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ เพ่ือน ำมำ
ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนยุทศำสตร์กำรพัฒนำ โดยให้น ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
   (2) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น รวบรวมแนวทำงและข้อมูล
น ำมำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแล้วเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
   (3) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เพ่ือเสนอ
ผู้บริหำรท้องถิ่น 
   (4) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และประกำศใช้แผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
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   ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหำรท้องถิ่นจึงพิจำรณำอนุมัติ และ
ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต่อไป 
1.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  1.4.1  เป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำน แผนยุทธศำสตร์เป็นกำรก ำหนดแนวทำงเพ่ือบรรลุ
จุดมุ่งหมำยขององค์กรและเปรียบเสมือนเข็มทิศในกำรชี้แจงแนวทำงกำรพัฒนำ ท ำให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน ลดควำมซ้ ำซ้อนและกำรสิ้นเปลืองทรัพยำกรในกำรบริหำร 
   1.4.2  เป็นกำรรวมพลังในองค์กร กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์เป็นลักษณะของ
ร่วมมือร่วมใจกันด ำเนินงำนของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลต่อควำมรู้สึกในกำรมีส่วนร่วม และเป็นพันธกิจ
ร่วมกันในองค์กร ซึ่งผลจำกกำรร่วมมือจะน ำไปสู่กำรมีผลงำนที่มีประสิทธิภำพ 
   1.4.3  เป็นตัวส่งเสริมก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน แผนยุทธศำสตร์ไม่เป็นเพียงกำรวิเครำะห์
ข้อมูลแต่รวมถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์ และแผนยุทธศำสตร์จะท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบแนวทำงและควำมมุ่งหวังจึง
ส่งผลให้เกิดควำมมั่นใจในแนวทำงกำรปฏิบัติงำน โดยปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
   1.4.4  แผนยุทธศำสตร์เป็นตัวสะท้อนให้เห็นทุกสถำนกำรณ์ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนำคตในภำพของศักยภำพหรือจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร ตลอดทั้งปัจจัยที่จะสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคใน
กำรปฏิบัติงำนขององค์กร 
 

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



บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญของ 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยใน 
       ชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ  

(1) ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งในจ านวน 18 องค์การบริหารส่วน
ต าบลของอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองราชบุรี ประมาณ 5  กิโลเมตร องค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัวมีเนื้อที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,625  ไร่  และมีอาณาเขต
ติดต่อกบัองค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆ  ดังนี้ 

  ทิศเหนือ     ติดต่อกับ  ต าบลดอนตะโก ต าบลบ้านไร่  อ าเภอเมืองราชบุรี 
  ทิศใต้          ติดต่อกับ  ต าบลบ่อกระดาน อ าเภอปากท่อ   
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเมือง ต าบลเกาะศาลพระ อ าเภอวัดเพลง   
          ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ต าบลอ่างทอง และต าบลดอนตะโก อ าเภอเมืองราชบุรี 
 

แผนที่ตั้งอบต.คูบัว 
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  ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีล าห้วยธรรมชาติไหลผ่าน
จากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกจ านวน 2 สาย มีน้ าตลอดปีรวมทั้งมีคลองชลประทาน 2 สายใหญ่  พ้ืนที่จึง
เหมาะกับการเพาะปลูกท านาหรือประกอบอาชีพทางการเกษตรและปศุสัตว์    

(2)  เขตการปกครอง   

 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีพ้ืนที่เขตการปกครองจ านวน 15 หมู่บ้าน มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 
3,158 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 10,544 คน แยกเป็นชาย 5,049 คน หญิง 5,495 คน มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 422 คน : ตารางกิโลเมตร โดยมีประชากรในแต่ละหมู่บ้านสามารถแยกได้ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร จ านวน 

ประชากรรวม ชาย หญิง 
1 บ้านตากแดด 549 620 672 1,292 
2 บ้านระหนอง (บ้านห้วย) 188 203 250 453 
3 บ้านหนองขันธ์ (บ้านปู่ฟ้า) 245 305 352 657 
4 บ้านใต้ 150 290 321 611 
5 บ้านตะโก 100 146 160 306 
6 บ้านโพธิ์งาม 238 344 357 701 
7 บ้านใหม่ 177 303 342 645 
8 บ้านหนองยายแก้ว 119 197 208 405 
9 บ้านฟากห้วย (บ้านโพธิ์ไฟไหม้) 360 514 557 1,071 

10 บ้านท่าช้าง 168 306 360 666 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร จ านวน 

ประชากรรวม ชาย หญิง 
11 บ้านโพธิ์ 213 419 465 884 
12 บ้านหัวนา 122 228 223 451 
13 บ้านต้นแหน 162 299 341 640 
14 บ้านหนามพุงดอ (หนามทุ่งดอ) 190 422 426 848 
15 บ้านไร่มะม่วง           247 453 461 914 

ที่มา :  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2556 / รายงานสถิติประชากรระดับต าบล ส านักงานทะเบียนราษฎร์ 
          อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี,2555 

(3)  การคมนาคม องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวมีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญคือ 
  1)  ถนนลาดยางจากตัวเมืองราชบุรี ผ่านมายังต าบลคูบัวจน ถึง สี่แยกห้วยชินสีห์  
รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร 
  2)  ถนนเชื่อมหมู่บ้านสายคูบัว ถึง ท่าสนุ่น  รวมระยะทาง  2.7 กิโลเมตร 
  3)  ถนนลาดยางจากศาลากลางจังหวัด ตรงมาทางบ้านดอนแจงต าบลดอนตะโก ถึง  
หมู่ที่  9  ต าบลคูบัว รวมระยะทาง  6 กิโลเมตร 
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  4)  ถนนเลียบคลองชลประทาน จากสี่แยกห้วยชินสีห์ผ่านมาทางหมู่ 11 หมู่ 9 และ 
หมู่ 1 ต าบลคูบัว รวมระยะทาง  7  กิโลเมตร 
  5)  การคมนาคมทางรถไฟ จากสถานีรถไฟราชบุรีลงมาทางใต้จะมีสถานีรถไฟบ้าน 
คูบัว ระยะทางจากสถานีรถไฟราชบุรีถึงสถานีรถไฟบ้านคูบัว รวมประมาณ  5 กิโลเมตร    

(4)  การไฟฟ้า   มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  และทุกครัวเรือน 

(5)  แหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร 
  1)  แหล่งน้ าธรรมชาติ  มีแหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน 2 สาย  ได้แก่ 

 -  คลองชลประทาน 
    -  คลองน้ าทิ้งชลประทาน 
  2)  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน ระบบประปาผิวดินอัตโนมัติขนาดใหญ่ จ านวน 1 แห่ง  
(6)  การใช้น้ า 
   ในเขตพ้ืนที่การปกครองของ อบต.คูบัว มีแหล่งการใช้น้ าอยู่ 3 แหล่ง คือ 
   1)  น้ าประปาของเทศบาลเมืองราชบุรี มีประชากรผู้ใช้น้ า ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 5 
   2)  น้ าประปาของ อบต.คูบัว มีประชากรผู้ใช้น้ า ได้แก่ หมู่ที่ 6 – 13   
   3)  น้ าประปาหมู่บ้าน (ใช้น้ าจากคลองชลประทาน) ได้แก่ หมู่ที่ 14 – 15 รวมถึง หมู่ที่ 
11 บางส่วน 

(7)  ระบบการจ ากัดขยะ 
 1)  พนักงานขับรถยนต์เก็บขยะมูลฝอย    จ านวน  2  คน 
 2)  พนักงานเก็บขยะมูลฝอย    จ านวน  6  คน 
 3)  มรีถบรรทุกขยะมูลฝอย จ านวนความจุปริมาณ 6 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน 
            จ านวนความจุปริมาณ 8 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 คัน   
 4)  ถังรองรับขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
 5)  สถานที่ก าจัดขยะ (ฝังกลบ) เป็นพื้นที่หน่วยงานเอกชน 

(8)  การสื่อสาร 
 1)   ภายในเขตพ้ืนที่การปกครองของ อบต.คูบัว มีการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย และ     
หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ให้บริการได้ครอบคลุมทั้ง 15 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของพ้ืนที่การ
ให้บริการ 
 2)   อบต.คูบัว มีระบบอินเตอร์เน็ตต าบลให้บริการประชาชนได้เข้าใช้ฟรี และช่องทางการ
สื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์ของ อบต.คูบัว www.kubua.go.th 

(9)  เศรษฐกิจ 
   (9.1)  ประชากรในต าบลคูบัวประกอบอาชีพ ดังนี้ 
    1)  อาชีพเกษตรกรรม   ได้แก่   การท านา  การท าสวนผักและผลไม้ 
    2)  อาชีพเลี้ยงสัตว์    ได้แก่   สุกร  โค  ไก่  เป็ด  และปลา 
    3)  อาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน   ได้แก่   การทอผ้าจก การท าของช าร่วย  
    4)  อาชีพค้าขาย  ได้แก่ ร้านค้าขายของช า  ร้านขายอาหาร  ค้าขายผักและผลไม้ 
    5)  อาชีพรับจ้างทั่วไป 
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  ประชากรในต าบลคูบัวมีรายได้เฉลี่ยคนละ 30,000 บาท/ ปี 

  (9.2)  บริษัท/ห้างร้านในเขตต าบลคูบัว 
    1)  ปัม๊น้ ามัน (ปั๊มหัวจ่าย)   มี 2 แห่ง (หมู่ที่ 1,15) 

2)  อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก  จ านวน  3  แห่ง ดังนี้ 
        - โรงงานทอผ้า  หมู่ที่  2, 3 (2 แห่ง) และหมู่ที่ 8   
        - ประกอบธุรกิจแปรรูปผัก  หมู่ที ่ 3   
        - ประกอบธุรกิจผลิตน้ าดื่ม หมู่ที่ 15 

(10)  สังคม 
  (10.1) การศึกษา มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลคูบัว จ านวน 5 แห่ง ดังนี้  

 

โรงเรียน 
จ านวน 

ครู 

จ านวนนักเรียน 
รวม 

นักเรียน 
เด็กเล็ก/อนุบาล 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
โรงเรียนวัดคูบัว (หมู่ที ่3) 4 4 3 16 10 - - 33 
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (หมู่ที ่11) 5 2 3 33 18 - - 56 
โรงเรียนวัดแคทราย (หมู่ที ่13) 10 23 20 76 63 - - 182 
โรงเรียนวัดหนามพุงดอ (หมู่ที่ 14) 10 21 21 58 54 - - 154 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแคทราย 4 27 20 - - - - 47 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนามพุงดอ 3 22 10 - - - - 32 
โรงเรียนแคทรายวิทยา (หมู่ที่ 12) - - - - - - - - 

รวม  99 77 183 145   504 
 

 
   (10.2)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา มีวัดในเขตพ้ืนที่ต าบลคูบัว จ านวน 7 แห่ง ดังนี้ 
  1) วัดตากแดด   หมู่ที่ 1 
   2) วัดคูบัว   หมู่ที่ 3 
  3) วัดโขลงสุวรรณคีรี  หมู่ที่ 6 
  4) วัดท่าช้าง   หมู่ที่ 10 
  5) วัดโพธิ์   หมู่ที่ 11 
  6) วัดแคทราย   หมู่ที่ 12 
  7) วัดหนามพุงดอ  หมู่ที่ 14 

 (10.3)  สาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตพ้ืนที่ จ านวน 2 แห่ง  ดังนี้ 
   1)  รพ.สต.บ้านคูบัว (หมู่ท่ี 8)  มีเจ้าหน้าที่ประจ า  จ านวน 3 คน 
   2)  รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ (หมู่ท่ี 5)  มีเจ้าหน้าที่ประจ า  จ านวน 5 คน 

   (10.4)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
    1)  ป้อมสายตรวจต ารวจชุมชนต าบลคูบัว ตั้งอยู่หน้าวัดโขลงฯ  จ านวน 1 แห่ง 
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    2)  ศูนย์ อปพร.อบต.คูบัว  จ านวน 1 แห่ง 
    3)  อปพร.อบต.คูบัว   จ านวน 27 คน 

 (10.5)  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ในพ้ืนที่ต าบลคูบัว ประชากรส่วนใหญ่สืบเชื้อสายไท-ยวน  ที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์

และภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ภาษาพูด (ภาษาท้องถิ่น)  และการทอผ้าพ้ืนเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก) ซึ่งปัจจุบันได้เป็น
สินค้าพ้ืนเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี  อีกทั้งในต าบลคูบัวยังมีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ส าคัญ 
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี   มีบุคคลส าคัญที่ได้รับการยก
ย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน หลายท่าน อาทิ ดร.อุดม  สมพร,พันโทอนนท์  ข าแก้ว 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  2.2.1  โครงสร้างและอัตราก าลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

    (1) คณะผู้บริหารท้องถิ่นต าบลคูบัว จ านวน 4 คน 
     - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน 1 คน 
     - รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 2 คน 
     - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 คน 

    (2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จ านวน 30 คน 
     - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 คน 
     - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน 
     - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 คน 
     - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 27 คน 

    (3) พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  จ านวน 48 คน 

 

ส่วนราชการ 
ข้าราชการ  

อบต. 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

รวม 

ส านักงานปลัดฯ 8 1 2 7 18 

กองคลัง 5 1 1 1 8 
กองช่าง 2 - 4 3 9 
ส่วนการศึกษาฯ 3 - 5 5 13 

รวม 18 2 12 16 48 
 
 



 
 

โครงสรา้งและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบแทนอ่ืนแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 40 
 
 
   

 
ระดับ 7 6 6ว 5 4 3 2 1 ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 4 4 3 3  1 - -  - 2 9 6 

- จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน3-5,6ว (1) 
- นักพัฒนาชุมชน 3-5,6ว (1) 
- บุคลากร 3-5,6ว (1)  
- เจ้าพนักงานธุรการ 2-4, 5 (1) 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4,5 (1)  
- เจ้าหน้าท่ีธุรการ (ลูกจ้างประจ า)  (1)  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
- คนงานท่ัวไป (พนกังานจ้างทั่วไป) (5) 
- พนักงานขับรถบรรทุกน้ า (พนักงานจ้างทั่วไป) (1) 
- คนงานประจ ารถบรรทุกน้ า (พนักงานจ้างทั่วไป) (1) 
 

- นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5,6ว (1) 
- เจ้าพนักงานการเงินและบญัช ี2-4,5 (1) 
- เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4,5 (1) 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4,5 (1) 
- เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจ า) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้  
  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
- คนงานท่ัวไป  
  (พนักงานจ้างทั่วไป) (1) 
 

- นายช่างโยธา 2-4,5 (1) 
- ผู้ช่วยช่างโยธา 
  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
- ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 
  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 
  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1) 
- คนงานท่ัวไป 
  (พนักงานจ้างทั่วไป) (3) 
 
 

- นักวิชาการศึกษา 3-5,6ว  (1) 
- ครูผูดู้แลเด็ก (1) 
- ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก 
 (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (5) 
- คนงานท่ัวไป 
  (พนักงานจ้างทั่วไป)  (5) 

ปลัด อบต. 
นักบริหารงาน อบต. 7 (1) 

ส านักงานปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักงานปลดัฯ  

(นักบริหารงานท่ัวไป 6) (1) 

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ  

(นักบริหารงานการศึกษา 6) (1) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง  

(นักบริหารงานช่าง 7) (1) 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง  

(นักบริหารงานคลัง 7) (1) 

รองปลัด อบต. 
นักบริหารงาน อบต. 7 (1) 
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  2.2.2 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
       งบประมาณการรายรับ-รายจ่าย 
 

 

    

ประจ าปี
งบประมาณ 

รายได้ที่รับจริง 
รวมรายรับจริง รายจ่ายจริง รายได้ 

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 
2557 3,770,575.67 32,991,941.33 36,762,517.00 29,208,860.28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประจ าปี 
งบประมาณ 

ประมาณการ 
รายรับ 

ประมาณการ 
รายจ่าย 

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 27,593,900 
2556 33,000,000 33,000,000 
2557 34,388,000 34,388,000 
2558 35,000,000 34,677,500 
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2.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 

(1) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  รายงานผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวในรอบปี พ.ศ.2557 

 

ชื่อโครงการ 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 474,000 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 470,000 
3.โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 5,500.00 
4.โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 6 478,000 
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 7 482,000 
6.โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 8 498,000 
7.โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 9 287,000 
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 452,000 
9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 11 249,000 
10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 12 375,000 
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 145,000 
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 416,000 
13.โครงการต่อปากรางระบายน้ า หมู่ที่ 15 428,000 
14.โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 309,000 
15.โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 2 230,000 
16.โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 13 150,000 
17.โครงการเอ้ืออาทรรักห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุในต าบลคูบัว 121,850 
18.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้พิการ 1,7216.30 
19.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลคูบัว 29,500 
20.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลคูบัว 299,685 
21.โครงการส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 15,510.66 
22.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรในต าบลคูบัว 42,650 
23.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบลคูบัว 21,000 
24.โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) ของ อบต.คูบัว 42,008.16 
25.โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 150,000 
26.โครงการ 1 แพทย์ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1,100 
27.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของต าบลคูบัว 38,340.46 
28.โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27,930.09 
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ชื่อโครงการ 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

 29.โครงการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในต าบลคูบัว 12,000 
30.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลส าคัญในต าบลคูบัว 10,500 
31.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียน สพฐ.ในเขตพ้ืนที่ต าบลคูบัว 685,353.54 
32.โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 139,040 
33.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 59,900 
34.โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของเด็กเรียนและเยาวชนในต าบลคูบัว 47,120 
35.โครงการบวชศิลจารณิีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชืนีนาถ 30,000 
36.โครงการสนับสนุนอ าเภอเมืองราชบุรี “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง” 10,000 
37.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาต าบลคูบัว 25,965 
38.โครงการจัดการประกวดทอผา้พื้นเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก) ไท-ยวนคูบัว 28,839 
39.โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไท-ยวน 75,000 
40.โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 41,520 
41.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และศลิปวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชนในเขตต าบลคูบัว 44,700 
42.โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยววัฒนธรรมเมืองโบราณคูบัว 129,897 
43.โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนระดับประถม ห่างไกลต้านภัยยาเสพติด “คูบัวเกมส์” 62,000 
44.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี ตะกร้อ เปตองต าบลคูบัว ห่างไกลต้านภัยยาเสพตดิ 106,996 
45.โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีอ าเภอเมืองราชบุร ี 15,000 
46.โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ของ อปท.ในเขตอ าเภอเมืองราชบุรี 20,000 
47.โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายพร้อมก่อสร้างลานกลางแจง้พร้อมฐาน คสล. 200,000 
48.โครงการปรับแต่งภูมิทัศน์พ้ืนที่ในเขตต าบลคบูัว 30,000 
49.โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกสูง 11,900 
50.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานส านักงาน 14,000 
51.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า 5,500 
52.โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 3,200 
53.โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 50,000 
54.โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 10,200 
55.โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 7,800 
56.โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งส าหรับอาคารเอนกประสงค์หลังเก่า 98,000 
57.โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในท่ีท าการ อบต.คูบัว 69,900 
58.โครงการปรับปรุงต่อเตมิบรเิวณอาคารที่ท าการ อบต.คูบัว 292,600 
59.โครงการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บรหิารสมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าท่ีที่เกีย่วข้อง 191,490 
60.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า พนักงานจ้าง ของ อบต.คูบัว 66,710 

 

 



 
 

-14- 
 

(2)  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวที่ผ่านมาจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ในช่วงปี 2553 - 2557 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการแก้ไขไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่
สมบูรณ์ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนหนทางมีสภาพคับแคบ ถนนดิน ถนนลูกรัง  สะพานข้ามคลอง
ชลประทาน ไดร้ับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นบางส่วนแต่ยังไม่ทั่วถึง ท าให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางเป็นบางส่วน และนอกจากนี้ยังมีบางพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง
ไม่มีทางระบายน้ าหรือท่อไว้ส าหรับระบายน้ า  และปัญหาด้านแหล่งน้ า การให้บริการน้ าประปายังไม่ทั่วถึงทั้ง
ต าบลเนื่องจากยังไม่มีการวางท่อเมนประปาเข้าไป นอกจากนี้แหล่งน้ าธรรมชาติ ล าคลองสาธารณะเกิดการตื้น
เขิน และมีผักตบชวาจ านวนมากท าให้ประชาชนใช้ประโยชน์ไม่ได้เท่าที่ควร องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวจึง
ได้เร่งด าเนินการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายอย่างเหมาะสม 

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข 
  2.1 ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงต่างๆในต าบลคูบัว เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของประชาชน 
   2.2 สนับสนุนงบประมาณให้แก่พนักงานปกครอง เพ่ือให้ในการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
   2.3 ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล การส่งเสริมอาชีพเน้นแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   2.4 แก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบเพิ่มโอกาสเขา้ถึงแหล่งทุน ส่งเสริมการออมทรัพย์ระบบ
สวัสดิการสังคม และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
   2.5 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ า 
  2.6 ด าเนินงานในด้านการบริการชุมชนและสังคม เช่น สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็ก  และผู้ด้อยโอกาส   
  2.7 ด าเนินงานในด้านสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เช่น จัดการฝึกอบรมของกลุ่มสตรีอาสา
พัฒนา อสม.ในรูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพและแกไขปัญหาความยากจน 
  2.8 ด าเนินการในโครงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ความจ าเป็นพ้ืนฐานและข้อมูล
พ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน เพ่ือให้ทราบว่าประชาชนในชุมชนมีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเป็นอย่างไร 
  2.9 สนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานีอนามัยต าบลคูบัวทั้ง 2 แห่ง ให้ด าเนินงานป้องกันกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รณรงค์และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
  2.10 ด าเนินการจัดซื้อและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขในเขตต าบล   คูบัว 
  2.11 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
  2.12 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 2 ชมรม 
  2.13 สนับสนุนการด าเนินการในด้านโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้าง
รายได้เสริมให้กับครอบครัว โดยการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนใน
ต าบลคูบัว 
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3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และการนันทนาการ 
  3.1 ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบลคูบัว 
  3.2 ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตต าบลคูบัว 
  3.3 ตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม ส าหรับเด็กนักเรียน 
  3.4 ตั้งงบประมาณเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
  3.5 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น สนับสนุนงบประมาณ
โครงการบวชศีลจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
  3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
โดยด าเนินการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ 
   3.7 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
  3.7  สนับสนุนการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของอ าเภอเมืองราชุบรี 

4. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุลากรของท้องถิ่น 
  4.1 จัดส่งผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ตลอดจนพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง เข้าศึกษาอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ 
  4.2 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพไว้ใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 
  4.3 จัดให้มีการบริการประชาชนนอกเวลาราชการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่
สามารถมาติดต่อราชการได้ในเวลาปกติ 
  4.4 ใหบ้ริการด้านความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
  4.5 พัฒนาระบบการให้บริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
   4.6 พัฒนาส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรของ อบต.ได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู้
ความสามารถ  
  4.7 ติดตามและประเมินผลโดยการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ในการพัฒนาต าบล 
และการให้บริการประชาชน 
  4.8 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกับงานในรูปแบบของประชาคมเพ่ือให้
เกิดการร่วมคิด ร่วมท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนของตน 
   4.9 พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ให้มีความทันสมัยและมีสภาพการใช้งานที่ดี 
   4.10 ใช้กระบวนการเรียนรู้ขัดเกลาทางสังคม Socialization ในการปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 
ประการ 
   4.11 เตรียมความพร้อมของพ้ืนที่ ระบบงานบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตต าบลคูบัว 
  5.2 บ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติในเขตต าบลคูบัว 
   5.3 ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าและทัศนียภาพที่สวยงาม
ในล าน้ า 
  5.4 เร่งรัดการด าเนินการด้านผังเมือง 
 

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



บทท่ี 3  
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1.1  การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล 
1.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของ
ชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 
2.  การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    2.1  ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่าง
มีมาตรฐาน 
    2.2  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณ
กรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุง
กฎหมายข้อบังคับท่ีจ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
    2.3  ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบ
สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม
และการสงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 
    2.4  เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน 
สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนา
ระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
    2.5  เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย  
    2.6  จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
    2.7  แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจาย
สิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครอง
ของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน
และแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน  
3.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
    3.1  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม 
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ศักยภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
    3.2  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัด
ให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
    3.3  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
    3.4  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
    3.5  ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
4.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
    4.1  วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาค
ส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุก
ระบบหลักประกันสุขภาพ 
    4.2  พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมา
รักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การ
กระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  
    4.3  ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 
โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 
5.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวจะด าเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ของ
ต าบลคูบัวโดยมี 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคา
อยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
    5.1  ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดตุ้นการผลิต การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 
    5.2  ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น เป็นต้น 
    5.3  ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในต าบลคูบัว   
    5.4  แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ า 
    5.5  ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    5.6  ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิต
สินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  
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6. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม 
    6.1  ส่งเสริมให้โครงการลงทุน เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การ
จัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
7. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน 
    7.1  ในระยะเฉพาะหน้า โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 
    7.2  ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดย
ยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 
    7.3  เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมี
มาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
8.  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
    8.1  จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็น
ธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุน
ด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่
กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
    8.2  ในระยะแรก ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือ
สร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงาน
ให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
    8.3  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 
    8.4  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่
ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ เปลี่ยน แปลง” 

พันธกิจ 
  ๑)  สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง 
ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง เสมอ 
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ภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

  ๒)  พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะ 
สมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ 
เปลี่ยนแปลง 

  ๓)  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

  ๔)  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 

   ๑)  เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
   ๒)  เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์  
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
   ๓)  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค 
อาเซียน มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็น
สังคมคาร์บอนต่ า 
   ๔)  เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายหลัก 
  ๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง 

สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน 
  ๒)  คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคม

มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
  ๓)  เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิต

ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ให้มีไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๔๐.๐ 

  ๔)  คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม 
โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับ 
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การพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ มีดังนี ้
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 

๑.๑  การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ 
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมาก
ขึ้น ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจาย
รายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน  พัฒนาการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจ 
เอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย  รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบ
การคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็น 

๑.๒  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั นพื นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย 
การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
การเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย  
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึง
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓  การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและ 
มีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทาง
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วย
ตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
เพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหาร
และการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

๑.๔  การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง 
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ท่ียอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและ
เกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและ
เหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบที่
เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับ
ชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรม
และเพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์
ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 

๒.๑  การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริม 
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คู่สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่างกว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบั น
สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ  โอกาส
และทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ 

๒.๒  การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพ 
คนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนา
ทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิด
สร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนา
คนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการ
จ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อ 
สังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้
การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

๒.๓  การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุข 
ภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่กับการ
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจาย
บุคลากรตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๒.๔  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ 
ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับ
การส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒.๕  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้ม  
แข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจใน 
วัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทาง
ความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความ
เข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
๓.  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 

๓.๑  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ 
ยั่งยืน  มุ่งรักษา ป้องกัน และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดิน 
เป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัด
การจัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐาน
การผลิตภาคการเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

๓.๒  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับ 
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการ 
เกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ควบคุมและกากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้ 
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มาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์
พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

๓.๓  การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการ 
ผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่ให้ร่วมท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
สินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและ
อาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ของภาคเกษตร 

๓.๔  การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการ 
สร้างหลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัย
พืชผลการเกษตร ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่
อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของ 
เกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าสินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีต้นทุนต่ าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

๓.๕  การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน 
และชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน ส่งเสริมให้เกษตรกร
ทางการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและ
เผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  รวมทั้งส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่
เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่
เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
พ้ืนที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

๓.๖  การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ 
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช
พลังงาน จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน  เพ่ิมประสิทธิ ภาพการ
ผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพที่เก่ียวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้างราคา
ของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

๓.๗  การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและ 
พลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
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๔.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  ให้ 
ความส าคัญกับ 

๔.๑  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการ
ลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับ
โครงสร้างภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐาน 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การ
พัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพใน
การผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน  ด้วยการใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๒  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อน 
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ 
สังคม และชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

๔.๓  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็น 
ธรรม  มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนา
ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการ
ขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้าน
พลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขัน
และสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

๔.๔  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการ 
บริหารจัดการด้านการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อ
เหตุการณ ์เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัย
แบบองค์รวม เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการ
คลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหาร
งบประมาณ ป้องกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐ
เพ่ิมข้ึน และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
และสังคม ให้ความส าคัญกับ 
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๕.๑  การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ 
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เก่ียวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิต
กับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 

๕.๒  การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่ง 
พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง
ชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้าน
ความมั่นคงและเสถียรภาพของพ้ืนที่ 

๕.๓  การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ  เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงาน ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและ
บริการนาเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 

๕.๔  การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาท 
ที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการ
มีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดาเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับ
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 

๕.๕  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งดาเนินการด้านความ
ร่วมมือในการก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค 
ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

๕.๖  การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกัน 
ภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนา 
ศักยภาพและความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนี
เข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 

๕.๗  การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร เป็นการดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุ
ภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นาสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไรให้มีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการ
ด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

๕.๘  การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการ 
สร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ได้รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
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๕.๙  การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย 
รวมทั งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็น เพ่ือให้มีการจัดตั้งสานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่าง 
ประเทศท่ีไม่แสวงก าไร 
      ๕.๑๐  การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ 
ตั งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการ 
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อม โยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิ ด และ
ปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 

๖.๑  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง  
แวดล้อม  มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ า  
ต้นทุนส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

๖.๒  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่ 
การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศ
และพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

๖.๓  การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับ
กับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๖.๔  การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนที่และ 
จัดล าดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการ
ภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุน
ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดทาแผนปฏิบัติการ
รองรับภัยพิบัต ิ

๖.๕  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การค้าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกล
ยุทธ์รายสินค้า รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ 
และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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๖.๖  การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตก 
ลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจใน
พันธกรณีติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การเจรจาพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกรณี
และข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖.๗  การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการ 
จัดการขยะและน้ าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อลด
ความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และ
ระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

๖.๘  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ผลักดัน
ให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ
ก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี  
            1)  วิสัยทัศน์  
                  “  ผู้น าเกษตรปลอดภัย  มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่  และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้  ” 
            2)  พันธกิจ  
                    1.  ด าเนินการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ 
ปลอดภัยและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด    
                    2.  พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเป็นเมืองที่น่าอยู่  
           3)  เป้าประสงค์โดยรวม  
    1.  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิตจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและ
บริการ 
   2.  คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น 
   3.  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   4)  แนวทางการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์  
1.  ผู้น าเกษตรปลอดภัย  
  จังหวัดราชบุรีมีศักยภาพด้านการเกษตร คือ พืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์  และประมง จึงมีเป้าหมายการ
พัฒนาเป็นผู้น าเกษตรปลอดภัยเพื่อผลิตที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับ และสามารถเพ่ิมมูลค่าจากการส่งออก 
โดยจังหวัดจะด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัยเพื่อลดต้นทุน และเม่ือสิ้นสุดการ
ด าเนินการของแผนฯ จังหวัดราชบุรีจึงสามารถเป็นผู้น าทางการเกษตรที่ปลอดภัย ดังนี้ 
         1)  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  เป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินนโยบายใน
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ 
ประกอบการจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ ามัน  รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน  โดยการเพ่ิม 
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ก าลังซื้อภายในประเทศ  สร้างสมดุลและความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจ   ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนโดยเฉพาะการให้สินเชื่อ เพ่ือประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเกษตรกร รวมทั้ง
การยกระดับราคาสินค้าเกษตร  การเพ่ิมรายได้ให้แก่แรงงานและผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การให้เบี้ย
ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดแก่ผู้สูงอายุ นอกจากนั้นจะด าเนินการเร่งการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้ง
ภายในประเทศและนอกประเทศเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป 
   2)  นโยบายที่จะด าเนินการในระยะ ๔ ปี  นอกเหนือจากนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้อง
ด าเนินการในปีแรกแล้ว  รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายพ้ืนฐานที่จะด าเนินการในระยะ ๔ ปีของรัฐบาล  โดยเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นไป  ดังนี้  
    - ด้านความมั่นคงแห่งรัฐ  เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ และเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
พัฒนาการเตรียมความพร้อมแห่งชาติเพ่ือให้มีความพร้อมรับมือกับปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน  
   - ด้านสร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจากภายนอกและภายในประเทศขยายบทบาทให้
ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงาน  เพ่ือน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
การค้าอาหารคุณภาพสูง และยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยการขยายช่องการตลาดรวมทั้งดึงดูดนัก
ลงทุนเข้ามาลงทุนในการผลิตสินค้าและบริการที่มีเทคโนโลยีสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     - ด้านเศรษฐกิจ  ให้ความส าคัญในการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเติบโต
ได้อย่างมีเสถียรภาพ  มีการจ้างงานที่เต็มที่ รวมทั้งมีความระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของ การ 
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และมีการส่งเสริมการสร้างรายได้ภายในประเทศ โดยการเร่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการ  และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สภาพแวดล้อมในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
และการตลาด ภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรี  นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญต่อการปรับ
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนส่งมวลชนเพื่อเพ่ิมประสิทธิ ภาพการใช้ พลังงาน ลดต้นทุนการ
ขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการกระจายรายได้และการ
กระจายการลงทุนไปสู่ชนบท เป็นต้น 
                - ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เร่งพฒันาคุณภาพการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษา  
พร้อมทั้งปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรม
เข้าสู่วิชาชีพครู  เร่งพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือให้การกระจายครู  เพ่ือขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาวิชาหลัก  เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษา ด้านการคุ้มครองแรงงานรัฐบาลให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยในการท างานและสวัสดิการแรงงาน 
และหลักประกันความม่ันคงในการท างาน  รวมทั้งการเพ่ิมสิทธิ ประโยชน์ในการประกันสังคมให้มากข้ึน    
และขยายความคุ้มครองถึงแรงงานนอกระบบที่รัฐจะต้องดูแลภายใต้ระบบคุ้มครองแรงงาน การจัดสวัสดิการ
และบริการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้ทั่วถึง รวมทั้งยังเร่งยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อน าไปสู่
เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงานมีฝีมือทั้งระบบและเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการสุขภาพทั้งระบบ   โดยการเร่งผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอ การจัดให้มี
มาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการป่วย  ตายและผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
รวมทั้ง การขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลใน
ภูมิภาคเอเชีย 
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                 - ด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ 
ประโยชน์ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า
ในการใช้ทรัพยากร  การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่าง
บูรณาการ นอกจากนั้นยังมีการสร้างภู มิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับต่อผลกระทบจาก
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ 
                 - ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม   เร่งพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมบน
ฐานความรู้  โดยการส่งเสริมการลงทุนในการวิจัยพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การวางแผน 
การผลิตด้านการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้ง
เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัยให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  
   - ด้านต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ กับประเทศเพ่ือน
บ้าน และการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
- ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พัฒนาระบบราชการ เน้นการบริหารงานเชิงกลยุทธ์เสริมสร้างประสิทธิ 
ภาพของระบบบริหารงานแบบบูรณาการ รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งการ
ช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม   
 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

1.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  
  จะด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค   สาธารณูปการต่าง ๆ  ให้สามารถ
รองรับการเจริญและการขยายตัวของชุมชน  ดังนี้   
    1.1  พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่น ถนน กิจการประปา ไฟฟ้าสาธารณะ   
   1.2  เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
       1.3  ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงย่านชุมชน และสถานที่ราชการ ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองที่น่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่   

 2.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสังคม  
    2.1  จัดก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อยู่ประจ า
ตลอดเวลาท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   2.2  ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   2.3  ด าเนินงานในด้านการบริการชุมชนและสังคม เช่น สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็ก  และผู้ด้อยโอกาส   
   2.4  ด าเนินงานในด้านสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เช่น จัดการฝึกอบรมของกลุ่มสตรี
อาสาพัฒนา  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  ในรูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพ
และแก้ไขปัญหาความยากจน 
   2.5  ด าเนินการในโครงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ความจ าเป็นพ้ืนฐานและข้อมูล
พ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน เพ่ือให้ทราบว่าประชาชนในชุมชนมีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเป็นอย่างไร 



-29- 
 
   2.6  สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง 2 แห่ง ให้ด าเนินงาน
ป้องกันกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
   2.7  ด าเนินการจัดซื้อและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนับบ้า ให้กับสุนัขในเขตต าบลคูบัว 
   2.8  สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 2 ชมรม 

2.9  สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของชมรมผู้พิการ 
   2.10  สนับสนุนการด าเนินการในด้านโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือ
สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในต าบลคูบัว 

3.  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และการนันทนาการ 
   3.1  ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบลคูบัว 
   3.2  ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตต าบลคูบัว 
   3.3  ตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม ส าหรับเด็กนักเรียน 
   3.4  ตั้งงบประมาณเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
   3.5  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น สนับสนุนงบประมาณ
โครงการบวชศีลจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
   3.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยด าเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
   3.7  สนับสนุนการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของอ าเภอเมืองราชบุรี 

4.  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.1  ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตต าบลคูบัว 
   4.2  บ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติในเขตต าบลคูบัว 

5.  การพัฒนาด้านการบริหารงานและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
   5.1 จัดส่งคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. ตลอดจนพนั กงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานและปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   5.2  จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพไว้ใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชน 
   5.3  จัดให้มีการบริการประชาชนนอกเวลาราชการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการแก่
ประชาชนที่ไม่สามารถมาติดต่อราชการได้ในเวลาปกติ 
   5.4  ในบริการด้านความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
   5.5  พัฒนาระบบการให้บริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
   5.6 พัฒนาส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรของ อบต. ได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ
ความรู้ความสามารถ  
   5.7  ติดตามและประเมินผลโดยการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ในการพัฒนา
ต าบล และการให้บริการประชาชน 
   5.8  สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกับงานในรูปแบบของประชาคม
เพ่ือให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนของตน 
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 
 

ชื่อปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย,  พื นที่ 

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1 การคมนาคมไม่สะดวก 
 
 
 
 
 
1.2 คุณภาพน้ าประปา ที่ใช้ยัง
ไม่เพียงพอ ราษฎรบางหมู่บ้าน
ยังไม่มีน้ าประปาใช้ 
 
 
 

 
1.1 ถนนในหมู่บ้านบางสายจะเป็นถนนดินลง
ลูกรัง หินคลุก เมื่อฝนตกท าให้ถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกอีกท้ัง
สภาพผิวจราจรค่อนข้างแคบ โดยประมาณ 3-
4 เมตร ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 
  
1.2 น้ าประปาที่ราษฎรในแต่ละหมู่ใช้ยังมีความ
สะอาดไม่เพียงพอส าหรับผู้บริโภค บางหมู่บ้าน
ยังไม่มีน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค   

 
1.1 ทุกหมู่บ้าน  
 
 
 
 
 
1.2 จ านวน  6  แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน  3 แห่ง  
- ประปา อบต.  2  แห่ง 
- เพ่ิมเติม  1  แห่ง 
 
 
 

 
1.1  หากเมื่อเราสามารถด าเนินการก่อสร้างยกระดับถนนขยายผิว
จราจรให้สูงพ้นจากการน้ าท่วมถึงเราสามารถด าเนินการก่อสร้างถนน  
คสล. หรือลาดยางได้ทุกสาย ซึ่งจะท าให้เราไม่ต้องท าโครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุก ให้สิ้นเปลืองงบประมาณหรือซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอื่นอีก  
 
1.2  จะขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ าและส านักงาน
ทรัพยากรน้ าบาดาลช่วยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาทุก
แห่งในเขตพ้ืนที่  อบต. และจะด าเนินการติดตั้งถังกรองน้ าส าหรับจุด
ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข และด าเนินการก่อสร้างระบบประปาให้
ราษฎรมีน้ าประปาใช้ทุกหมู่บ้าน 
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ชื่อปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย,  พื นที่ 

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
1.3 ไม่มีไฟทางสาธารณะ 
 
 
 
 
 
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
2.1 ภาวะน้ าท่วมท าให้
ผลผลิตทางการเกษตร
เสียหายหรือไม่สามารถท า
การเกษตรได้   
 
2.2 ราษฎรเป็นหนี้เงินกู้นอก
ระบบ การเช่าที่นาจาก
นายทุนที่มีราคาสูง 
 

1.3 บริเวณทางสัญจรหลายแห่งในหมู่บ้าน ไม่มี
ไฟทางสาธารณะท าให้อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง  ไม่ว่าจะ
เป็นการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
หรือการโจรกรรมอาชญากรรมต่าง ๆ   
 
 
2.1 ในช่วงฤดูน้ าหลาก  ฤดฝูน  ในช่วงเดือน
กันยายน  ถึง  เดือนตุลาคม  ราษฎรในพ้ืนที่
ต าบลได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ าจะท่วมพ้ืนที่
ท าการเกษตรท าให้พ้ืนที่การท านาเสียหาย    
 
2.2 เนื่องจากในช่วงฤดูท านาปีราษฎรไม่
สามารถท านาได้เนื่องจากภาวะน้ าท่วม ท าให้
ราษฎรขาดรายได้ 

1.3 บริเวณชุมชนทาง
สัญจรภายในหมู่บ้าน  
จุดส าคัญ ๆ ทุกหมู่บ้าน  
 
 
 
 
2.1 ทุกหมู่บ้าน/ราษฎรที่
เป็นเกษตรกรในทุกพ้ืนที่ใน
เขต อบต.   
 
 
2.2 ทุกหมู่บ้านในกลุ่ม 
ชาวนาและเกษตรกร 

1.3 ต้องประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในการดูแลให้ความช่วยเหลือ โดยอาจจะของบประมาณจากไฟฟ้า  
หรืองบประมาณจากจังหวัดให้การสนับสนุนเพื่อความรวดเร็วในการ
แก้ไขปัญหา 
 
 
 
2.1 จะด าเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ าให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่  เพ่ือกั้น
น้ าไม่ให้เข้าท่วมผลผลิตทางการเกษตรให้ราษฎรสามารถพัฒนาได้
เพ่ิมผลผลิตและรายได้  
 
 
2.2 นอกเหนือจากความพยายามในการก่อสร้างหรือเสริมขยายคัน
กั้นน้ าให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่แล้ว  แนวทางการช่วยเหลือตามสภาพ
ปัญหาดังกล่าว คือ   
- การอบรมให้กับประชาชนเดินตามแนวทางพระราชด าริในการ
เลี้ยงชีพของตนเองให้อยู่แบบพอเพียงโดย การจัดให้มีการฝึกอาชีพ  
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ให้กับราษฎร
ในฤดูว่างงานทั้งชาวนา  เกษตรกรและราษฎรที่มิใช่เกษตรกรด้วย 
  - รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ก าหนด
นโยบายเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกร เช่นชาวนา ชาวไร่ ที่ถูกเอารัด
เอาเปรียบจากนายทุน  
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การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
3. ปัญหาด้านสังคม  
3.1 ปัญหาสวัสดิการแก่
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมไม่
เพียงพอ  
 
3.2 ราษฎรมีคุณภาพชีวิตไม่
เพียงพอ  ขาดความรู้  
 
 
 
 
3.3 ขาดความสามัคคี  ขาด
ความร่วมมือในหมู่คณะใน
ชุมชนท าให้เกิดเป็นปัญหาต่อ
การปฏิบัติงานร่วมกัน  ฯลฯ 

3.1 ผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้อุปการะมีมากในชุมชน  
รวมถึงผู้พิการ  
 
 
 
3.2 ราษฎรส่วนใหญ่ มีชีวิตความเป็นอยู่ใน
ระดับกลาง ๆ ซึ่งยังมีคุณภาพชีวิต การอยู่อาศัย
ยังไม่ดีพอ ขาดความรู้ที่จะมาพัฒนาบ้าน  
พัฒนาครอบครัวและพัฒนาสังคม  
 
 
3.3 การแข่งขัน การขัดแย้งกันในชุมชนรวมถึง
การเลือกตั้งท าให้คนกลุ่มใหญ่ในชุมชนแบ่ง
พรรคแบ่งพวก ขาดความสามัคคี เมื่อประกอบ
กิจการหรือการด าเนินงานของรัฐท าให้ขาด
ความร่วมมือเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติราชการ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา   

3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ติด
เชื้อเอดส์ และด้อยโอกาส
ทางสังคมอ่ืน ๆ  ทุกหมู่บ้าน  
 
 
3.2 ราษฎรทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
3.3 ผู้น าชุมชน  ราษฎรใน
หมู่บ้าน   
 
 
 
 

3.1 หากเราได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนประชาชนในต าบล
ได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
3.2 สร้างเสริมให้ราษฎรทุกคนทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
-  การฝึกอบรม  
- การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
-  การให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร   
- การสร้างจิตส านึกในการพัฒนา   
 
3.3 จัดกิจกรรม/โครงการ  เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  เพ่ือ
ขจัดความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคมากมายในการ
ปฏิบัติงานภายในชุมชน   
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ชื่อปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
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การคาดการณ์แนวโน้ม 
ในอนาคต 

 
4. ด้านการเมือง  การบริหาร  
4.1 เจ้าหน้าที่,  สมาชิก 
อบต. ผู้บริหาร อบต. ฯลฯ  
ขาดทักษะมุมมองในการเพ่ิม
ศักยภาพให้กับหน่วยงาน    
 
 
 
 
4.2 ไม่มีอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้รวมถึงงบประมาณที่
มีอยู่อย่างจ ากัด รวมถึง
บุคลากรในส านักงานที่จะช่วย
ปฏิบัติราชการไม่เพียงพอ 

 
4.1  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อระเบียบ
หลักเกณฑ์เป็นจ านวนมากท าให้ เจ้าหน้าที่  
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ขาดความรู้ใหม่ๆ ท าให้
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
การวางแผนนโยบายต่าง ๆ ในการบริหารงาน
เพ่ือการบริการสาธารณะให้แก่ราษฎรในพื้นที่     
 
 
4.2  เนื่องจากองค์กาบริหารส่วนต าบลคูบัว
เป็นท้องถิ่นขนาดกลางและจะปรับเป็นขนาด
ใหญ่ในปี 2558 และจ านวน หมู่บ้านที่มีถึง 
15 หมู่บ้าน รายได้และเงินอุดหนุนทั้งท่ีจัดเก็บ
เองและได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 พนักงานส่วนต าบล
และเจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร 
อบต. สมาชิก อบต. และ
คณะกรรมการชุมชนต่าง ๆ 
 
 
 
 
 4.2 ส านักงาน  อบต.   
- บุคลากร  
- เครื่องมือเครื่องใช้   
- ครุภัณฑ์ต่าง  ๆ 
 
 

 
4.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานการ
ให้บริการที่เป็นสาธารณะแก่ประชาชน จึงเร่ง สนับสนุนจัดให้มีหรือ
ส่งบุคลากรฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่งานราชการ รวมถึงการจัดให้มีหรือ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมศึกษาดูงานส่วนราชการ ฯลฯ ที่เป็นต้นแบบให้
น ามาประยุกต์ใช้กับองค์กร 
 
 
4.2  การจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ การบรรจุเจ้าหน้าที่
เพ่ิมเติม รวมถึงการพัฒนาทุกด้าน ให้เหมาะสมสมดุลกับ       
งบประมาณท่ีได้รับและงานที่มีอยู่   
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5. ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
5.1 คูคลองตื้นเขิน 
 
 
 
5.2 ผักตบชวาหนาแน่นเต็ม
ล าคลอง 
 
 
 
5.3 ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะ 
 
 
 
 

 
 
 
5.1  คูคลอง ล ารางบางแห่งในหมู่บ้านตื้นเขิน  
ท าให้ปริมาณน้ าที่จะใช้เพื่อการอุปโภคหรือเพ่ือ
การเกษตรไม่เพียงพอ 
 
5.2 บริเวณคลองสองพ่ีน้องหรือล ารางบางแห่ง
ในช่วงฤดูน้ าหลาก  ผักตบชวาจะหนาแน่นเต็ม
ล าคลองท าให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรและ
การใช้น้ าเพื่อการเกษตร  
 
5.3 หลายหมู่บ้านไม่มีเตาเผาขยะ  บางแห่ง
ช ารุด  ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
 
 
 
 

  
 
 
5.1 ทุกหมู่บ้าน  
 
 
 
5.2 ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
 
5.3 ทุกหมู่บ้าน  
 
 

  
 
 
5.1 ด าเนินการขุดลอกให้ปริมาณน้ าเพียงพอกับความต้องการ  
 
 
 
5.2 ด าเนินการจัดเตรียมลุ่มน้ าคูคลองให้สะอาดตาทุกสายในเขต  
อบต.   
 
 
 
5.3 จะด าเนินการหาสถานที่ที่เหมาะสมก่อสร้างเตาเผาขยะให้
เพียงพอทุกหมู่บ้านรวมถึงการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  สร้าง
จิตส านึกให้แก่ราษฎรในการช่วยกันรักษาสมบัติสาธารณะและ
สิ่งแวดล้อม การจัดตั้งธนาคารขยะโดยให้ท าการคัดแยกขยะที่
สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ 
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6. ปัญหาด้านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  
ท่องเที่ยว และกีฬา  
6.1 หน่วยงานการศึกษาใน 
พ้ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของท้องถิ่นท าให้ช่วยเหลือไม่
เต็มที่ 
 
6.2 พัฒนาการของเด็ก  การ
สร้างเสริมจินตนาการ  ความ
เป็นอัจฉริยะในตัวเด็ก  ไม่มีผู้
ส่งเสริม 
 
6.3 การขาดความรู้ในเรื่อง
ของภาษาต่างประเทศ 
 
 

 
 
 
6.1 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่  อบต.  ไม่ได้อยู่ใน
สังกัดของท้องถิ่นท าให้การสนับสนุนช่วยเหลือมี
อยู่อย่างจ ากัด เนื่องจากโรงเรียนเป็นส่วน
ราชการที่มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
 
6.2 เด็กในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นคนยากจน  
โรงเรียนในพ้ืนที่มีงบประมาณจ ากัด  ไม่มี
โอกาสที่จะได้รับสื่อเพ่ือเสริมทักษะให้เป็นผู้ใหญ่
ที่มีความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่น 
 
6.3 เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของ 
อบต.ขาดความต่อเนื่องในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมในด้านภาษาต่างประเทศ 
 
 
 

 
 
 
6.1 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
จ านวน  5  แห่ง  
 
 
 
6.2 เด็กในชุมชนทุก
หมู่บ้าน 
 
 
 
6.3 เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และเจ้าหน้าที่
ของ อบต. 
 

 
 
 
6.1 หากมีการถ่ายโอนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบซึ่งเดิมสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาสังกัดกระทรวงมหาดไทย ขึ้นตรง  
 
 
 
6.2 นโยบายหลักจะเน้นที่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคน คือ เริ่มจาก
การพัฒนาที่ตัวเด็กในหมู่บ้าน อบต.จะพยายามหาสื่อการเรียนการ
สอนหรือการฝึกอบรมเข้าค่ายให้เด็กมีทักษะ มีจินตนาการ มีการ
พัฒนาสมอง เพ่ือให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
6.3  การสนับสนุนจัดท าโครงการให้ความรู้ด้านภาษาโดยมีครูชาว
ต่างประเทศเป็นผู้สอนในภาษาอังกฤษ พม่า เขมร ลาว เวียดนาม 
มาเลเซีย ฯลฯ เพ่ือรองรับ ประชาคมอาเซียน AEC ที่จะด าเนินการ
ในปี 2558 
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6.4 ขาดงบประมาณ และ
ผู้ให้การสนับสนุน ประเพณี 
วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว  
 
 
 
7.  ปัญหาด้านการ
สาธารณสุข 
7.1 ราษฎรขาดความรู้ความ
เข้าใจ 
 
 
 
7.2 อบต.ขาดส่วนราชการ
ด้านสาธารณสุข 

6.4 เนื่องจากท้องถิ่นมีงบประมาณค่อนข้าง
จ ากัดในการพัฒนาท าให้การพัฒนาในด้านการ
สนับสนุนส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่ดีพอ 
 
 
 
 
7.1 ราษฎรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่ให้
ความส าคัญกับตนเองในเรื่องของสุขภาพ
อนามัย 
 
 
7.2 ขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ในด้าน
สาธารณสุขโดยตรง 
 
 
 

6.4 ประเพณี  วัฒนธรรมที่
ส าคัญ เช่น การประกวดทอ
ผ้าพื้นเมือง ไท-ยวน การ
สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ 
 
 
 
7.1 ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
 
7.2 อบต.คูบัว 

6.4 ท้องถิ่นจะประสานหน่วยงานที่มีงบประมาณท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุน รณณรงค์ให้ประเพณีวัฒนธรรมและแหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบลให้เป็นที่รู้จัก 
 
 
 
 
 
7.1  ราษฎรทุกหมู่บ้านมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ปราศจากโรคภัยที่ 
สามารถป้องกันได้โดยการให้ความรู้  ฝึกอบรม  จัดให้มีการ
สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน เพ่ือแนะน าการดูแลสุขภาพพ้ืน
ขั้นพ้ืนฐาน  การป้องกันโรคติดต่อ ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ  ฯลฯ 
7.2 เพ่ิมกองสาธารณสุข และรับโอนเจ้าหน้าที่ข้ามาปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวโดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  ในการ
พิจารณาสภาพปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อการปฏิบัติแล้ว พบว่า ปัจจัยภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัวมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนในแทบทุกด้าน โดยเฉพาะความเข็มแข็งด้านการบริหารซึ่งช่วยสนับสนุน
ปัจจัยภายในด้านอื่นๆ ให้มีความเข้มแข็งตามไปด้วย ส่งผลให้สภาพปัจจัยภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล
คูบัว อยู่ ในสถานภาพ “โอกาส” และในด้านสภาพปัจจัยภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบล 
คูบัว พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค ซึ่งอุปสรรคที่ส าคัญนั้น คือ อุปสรรคด้าน
สังคมและด้านเศรษฐกิจ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์และข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชน ส่งผลให้สภาพปัจจัยภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อยู่ในสภาพ  “ต้อง
พัฒนา”  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จึงต้องเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการพัฒนาให้ทุกด้าน
เป็นไปโดยสมดุลและเชื่อมโยงให้ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเอ้ืออ านวยซึ่งกัน
และกันให้มากที่สุด การพัฒนาต่าง ๆ จึงจะประสบความส าเร็จ 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จึงสรุปได้ว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลคู
บัวมีศักยภาพการพัฒนาที่  ปัจจัยภายนอกมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค  และปัจจัยภายในมีจุดแข็งมากกว่า
จุดอ่อน ดังนั้น จึงมีสภาพความโน้มเอียงไปในต าแหน่ง “มีโอกาสแต่ต้องพัฒนา” 
 

ปัจจัยท่ีเอื อต่อการพัฒนา 
( S  =  STRENGHT ) 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
( W = WEAKNESS ) 

1. มีศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 
2. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกในการขนส่ง 
3. ผลิตภัณฑ์ในต าบลมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ  
4. จัดเก็บรายได้  ได้ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 

1. ระบบชลประทานกระจายไม่ทั่วถึง 
2. ขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภค  บริโภค  ช่วงหน้าแล้ง 
3. ราคาผลผลิตตกต่ าในช่วงฤดูกาล 
4. เกษตรกรขาดความรู้และเทคนิคในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมผลผลิตเกษตรและการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างจริงจัง 
5. เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจท าการเกษตร 
6. การถูกเอาเปรียบจากนายทุน 
7. ประชาชนขาดความร่วมมืออย่างจริงจังในการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
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ปัจจัยภายนอกที่เอื อต่อการพัฒนา 
( O = OPPORTUNITY ) 

ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
( T = THREAT ) 

1. นโยบายของรัฐให้การสนับสนุนเกษตรกรอย่าง
ทั่วถึง   
2. นโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดต้นทุนการ
ผลิต และสนับสนุนโซนนิ่งการเกษตร 
3. นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับ
ครัวเรือนและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. นโยบายรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด 
5. องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
6. นโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพิ่มโอกาส
เข้าถึงแหล่งทุน 
7. นโยบายสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากกองทุน
ต่างๆ 
 
 

1. การบังคับใช้และปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ 
ของกฎหมายไม่เข้มงวด 
2. สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอ้ืออ านวยส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร 
3. ขาดการลงทุนภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
4. การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่ค่าเงินตกต่ า 
5. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับประเทศ
บ่อยครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี  4 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 
1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

“ยกระดับคุณภาพชีวิต  สร้างเศรษฐกิจครัวเรือนให้มั่นคง  มุ่งสู่ต าบลน่าอยู่ 
เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เน้นการศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 

2.  พันธกิจ 
  2.1  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดหาสถานที่ก าจัดขยะ 
รณรงค์ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.2  การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ จัดสวัสดิการทาง
สังคม อาท ิให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็ก  
เยาวชน และสตรี เร่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะเยาวชนผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยด้วยกิจกรรมทางสาธารณสุขและการกีฬา การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
  2.3  สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม และสินค้า
หัตถกรรมท้องถิ่น สร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
พัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีศักยภาพ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.4  ยกระดับคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็กปฐมวัย และสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอน และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียน การสอน และการเรียนรู้อย่างจริงจัง  สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ หรือผู้ที่อยู่ในสภาวะ
ยากล าบากให้ได้รับการศึกษา และเพ่ิมโอกาสให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อ 
  2.5  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับ
ประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้าง
ระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนต าบล ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
  2.6  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
   3.1  เพ่ือจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  3.2  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นในทุกด้าน เช่น การจัดให้มีสวัสดิการสังคม  
การส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เสริม  การบริการสาธารณสุข  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
เป็นต้น 
  3.3  เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  3.4  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่นให้ทันสมัย เด็กและเยาวชนต้องได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นอย่างน้อย  
  3.5  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ปลูกฝังจิตใจให้ประพฤติดีมีคุณธรรมและ
ศีลธรรม 
  3.6  เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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  3.7  เพ่ือให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
   3.8  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
ต าบลคูบัว เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้สะอาด สวยงาม  การคัดแยกขยะก่อนน ามาทิ้ง เป็นต้น 
   3.9  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.10  เพ่ือให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
   3.11  เพ่ือตอบสนองนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และนโยบายรัฐบาล 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี วัด ข้อมูลพื นฐาน 
เป้าหมาย  

ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 
1. เ พื่ อ จั ด ให้ มี โ ค ร งส ร้ า งพื้ น ฐ านที่ ไ ด้
มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

ร้ อยละของจ านวนถนนที่
ก่อสร้างเพิ่มและปรับปรุงให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

มีการก่อสร้างถนนเพิ่มและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ดีไปแล้วกว่าร้อยละ 70 

ร้อยละ 
75  - 95 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

ร้อยละของรางระบายน้ า และ
ท่อระบายน้ าที่ก่อสร้างเพิ่ม
และปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ดี 

มีการก่อสร้างรางระบายน้ าเพิ่มและปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดีไปแล้วกว่าร้อยละ 70 

ร้อยละ 
75 - 95 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

ร้อยละถนนสายหลักและพื้นท่ี
จุดเสีย่ง ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต. ท่ีมีการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

ถนนสายหลักและพื้นที่จุดเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้วกว่าร้อยละ 
70  

ร้อยละ 
75 - 95 

ร้อยละ
75 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

ร้ อ ย ล ะ ขอ งค รั ว เ รื อ น ที่ มี
น้ าประปาใช้ 

มีครัวเรือนทีม่ีน้ าประปาใช้ (ประปาเทศบาล,ประปาอบต.
,ประปาหมู่บ้าน) แล้วกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือน
ทั้งหมดในต าบล 

ร้อยละ 
93 - 100 

ร้อยละ
93 

ร้อยละ
95 

ร้อยละ
97 

ร้อยละ
99 

ร้อยละ
100 

2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสังคม
ที่ดีขึ้นในทุกด้าน เช่น การจัดให้มีสวัสดิการ
สังคม  การส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เสริม  
การบริการสาธารณสุข  ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น 
 

จ านวนกิจกรรมที่ เป็นการ
พัฒนาผู้สูงอายุ 

มีการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุท้ัง 2 ชมรม จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมที่เป็นยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

มีการจัดกจิกรรมที่เป็นการพัฒนาผู้พิการแล้ว จ านวน 3 
กิจกรรม คือ 1. การสนบัสนุนกิจกรรมของชมรมผู้พิการ 
2. การจดัตั้งศูนย์บ าบดัและฟื้นฟูผู้พิการ 1 ศูนย์  3. 
การสงเคราะห์ถุงยังชีพส าหรับผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส 

จ านวน 
3 – 4  

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
4 

กิจกรรม 

จ านวน 
4 

กิจกรรม 

จ านวน 
4 

กิจกรรม 

จ านวน 
4 

กิจกรรม 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี วัด ข้อมูลพื นฐาน 
เป้าหมาย  

ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนกิจกรรมที่ เป็นการ
ส่งเสริม ให้ประชาชนได้รับ
บริการด้านสาธารณสุข 

-มีการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อเป็นการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เช่น สารเคมีส าหรับพ่นหมอกควัน  แจก
ทรายอะเบรท เป็นต้น 
-มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี 

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมที่ เป็นการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้กับ
ประชาชน 

-มีการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตลอด 24 ชม. ได้คอย
บริการประชาชน 
-มีการจัดตั้งศูนย์ อปพร. ต าบลคบูัว และมีการประชุม
ความมั่นคงเป็นประจ าทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง 

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

3. เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

จ านวนกิจกรรมเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพและสร้างรายได้เสริม 

-มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะ
เห็ดนางฟ้า/เห็ดภูฐาน/เห็ดฟาง/เห็ดหูหน ู

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมที่ เป็นการ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลสุขภาพของประชาชนใน
หมู่บ้าน  

-มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นประจ าทุกป ี

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริม
และสนับสนุนในการพัฒนา
สตรีในต าบลคูบัว 

-มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีอาสา
พัฒนา เป็นประจ าทุกป ี

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมที่จัดให้มีการ
สนับสนุนการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในต าบลคูบัว  

-มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนต าบลคูบัว 
-มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาคฤดูร้อนของเด็กและ
เยาวชนในต าบลคูบัว 

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี วัด ข้อมูลพื นฐาน 
เป้าหมาย  

ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 
 
 
 
 
 

จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

-มีจัดโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
สามปี เป็นประจ าทุป ี
-มีการจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อแสดงความคดิเห็นในเรื่อง
ต่างๆ ของต าบล 

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมที่ เป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดแผนชุมชน 

-มีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อการจัดท าแผนชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ 

จ านวน 
1 – 2  

กิจกรรม 

จ านวน 
1 

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 
4. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
ให้ทันสมั ย  เ ด็ กและ เยาวชนต้อง ได้ รั บ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นอย่างน้อย  
 

จ านวนกิจกรรมเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

-มีสนับสนุนกิจกรรมวันวิชาการให้แต่ละโรงเรียนในเขต
ต าบลคูบัว 
-มีสนับสนุนการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
-มีการจัดการฝึกอบรมของบุคลากรทางการศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี 
-มีการจัดส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อเพ่ิมศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

จ านวน 
3 – 5  

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
4 

กิจกรรม 

จ านวน 
4 

กิจกรรม 

จ านวน 
5 

กิจกรรม 

จ านวน 
5 

กิจกรรม 

ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท.ท่ีผ่านเกณฑ์ประเมนิ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
ต าบลคูบัวอยู่ในเกณฑร์้อยละ 80 

ร้อยละ 
85 - 100 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี วัด ข้อมูลพื นฐาน 
เป้าหมาย  

ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 
5. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา ปลูกฝังจิตใจให้ประพฤติดีมีคุณธรรม
และศีลธรรม 

จ า น วน กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ก า ร
ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา 

-มีการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นประจ าทุกป ี
-มีการจัดกิจกรรมบวชชีพราหมณถ์ือศีลจารณิี เป็น
ประจ าทุกปี ปีละ 2 ครั้ง 

จ านวน 
1 – 2  

กิจกรรม 

จ านวน 
1 

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

6. เพื่อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี
พื้นบ้าน และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

จ านวนกิจกรรมเพื่อเป็นการ
ส่ ง เ ส ริ ม ศิ ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประ เพณีพื้ นบ้ าน  และภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-มีการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันลอยกระทง 
และมีการเล่นพ้ืนบ้านต่างๆ 
-มีการจัดการประกวดการทอผ้าพืน้เมืองไท-ยวน (ผ้าซิ่น
ตีนจก) 

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

7 . เพื่อให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย มี
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
 

จ านวนกิจกรรมที่ เป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้
ประโยชน์ 

-มีการสนับสนุนให้ประชาชนออกก าลังกายโดยการการ
เต้นแอโรบิก เป็นประจ าวัน 
-มีการจัดหาอุปกรณ์กีฬาส าหรบทกุหมู่บ้าน 
-มีการจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเพื่อให้ประชาชน
ได้เข้าร่วม 

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

8 . เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนได้
ตระหนักถึงการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในต าบลคูบัว เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์
ในชุมชนให้สะอาด สวยงาม  การคัดแยกขยะ
ก่อนน ามาทิ้ง เป็นต้น 

จ านวนกิจกรรมเพื่อเป็นการ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร รั ก ษ า
ทรั พ ย าก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

-มีการขดุลอกคคูลองธรรมชาติโดยรอบต าบล 
-มีการจัดระบบการก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมูบ่้านเป็นประจ าทุกปี ปี
ละ 1 ครั้ง 
-มีการปลูกต้นไมไ้ว้บรเิวณทีส่าธารณะ 

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี วัด ข้อมูลพื นฐาน 
เป้าหมาย  

ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 
9. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จ านวนกิจกรรมที่ เป็นการ
ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นองค์ กรแห่ งการ
เรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

-มีการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกันมีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสตูรๆ ที่เกีย่วข้องกับการปฏบิัติงาน 
-มีการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร ปีละ 1 ครั้ง 
จัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมบคุลากรให้ศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้นและเกีย่วข้องกับสายงาน 

จ านวน 
2 – 3  

กิจกรรม 

จ านวน 
2 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

10. เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์
กา รบริ ห าร จั ดก า รบ้ า น เ มื อ งที่ ดี  แ ล ะ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 

จ านวนกิจกรรมที่ เป็นการ
ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว บริหารราชการ
อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 

-มีจัดหาวัสด-ุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอและ
ทันสมัยมีการจัดโครงการออกให้บริการประชาชน
เคลื่อนที่และนอกเวลาราชการ 
-มีการจัดสถานท่ีอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

จ านวน 
10 - 25 
กิจกรรม 

จ านวน 
10 

กิจกรรม 

จ านวน 
15 

กิจกรรม 

จ านวน 
20 

กิจกรรม 

จ านวน 
25 

กิจกรรม 

จ านวน 
25 

กิจกรรม 

11. เพื่อตอบสนองนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
และนโยบายรัฐบาล 

จ านวนกิจกรรมที่ เป็นการ
ตอบสนองนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ และนโยบายของรัฐบาล 

-มีการจัดโครงการทีเ่ป็นนโยบายของรัฐบาลจาก
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น โครงสรา้งพื้นฐาน 
ด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ฯลฯ 

จ านวน 
3 – 5  

กิจกรรม 

จ านวน 
3 

กิจกรรม 

จ านวน 
4 

กิจกรรม 

จ านวน 
4 

กิจกรรม 

จ านวน 
5 

กิจกรรม 

จ านวน 
5 

กิจกรรม 

 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน สะพาน ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
1.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบระบายน้้า ไม่ให้เกิดน้้าท่วมขัง 
1.3 ขยายแนวเขต/บ้ารุงรักษาซ่อมแซมระบบการประปาต้าบลคูบัว 
1.4 ขยายแนวเขต/บ้ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าสาธารณะในเขตต้าบล 

กองช่าง 
 

2. ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต้าบลคูบัว 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการให้บริการด้านสาธารณสุข 
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส้านักงานปลัดฯ 
 

3. ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม การกีฬา 
 และการนันทนาการ 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 
 

ส่วนการศึกษา 
 

4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

4.1 การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.2 บ้ารุงรักษาแหล่งน้้าธรรมชาติในต้าบลคูบัว 

ส้านักงานปลัดฯ 
กองช่าง 

5. ด้านการบริหารและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 

5.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการของภาครัฐ 
5.2 ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 

ส้านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

ส่วนการศึกษาฯ 
 
 



บทท่ี 6 
การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  

และการติดตามประเมินผล 
 
 การติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการ
วัดผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ของหน่วยงานเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือประเมินว่า
สามารถปฏิบัติงาน/โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เจ้าหน้าที่มีบทบาท
เหมาะสมเพียงใด โดยมีการรายงานผลแก่ผู้เกี่ยวข้องด้วย 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 ซึ่งก าหนดอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

  1.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสินวัน 
  4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมหรือคณะท างาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  (พ.ศ. 2558 – 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.01  

ยุทธศาสตร์จังหวัด
ราชบุร ี

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ของ 

อปท. ในเขตจังหวัด
ราชบุร ี

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
ของ อบจ.ราชบุร 

ยุทธศาตรก์ารพัฒนา
ของ อบต.คบูัว 

แนว
ทางการ
พฒันา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า

การผลิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเพิ่ม

มูลค่าผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างเสริมความมั่นคงของพื้นท่ี 

พัฒนา 
ประสิทธิภาพ 

กระบวนการผลิต 
และการถ่ายทอด 

เทคโนโลย ี

พัฒนากระบวนการ 
เพิ่มมูลค่าและ 
ความเชื่อมมัน่ 
สินค้าเกษตร 
ปลอดภัย 

ส่งเสริม 
การ

รวมกลุ่ม 
การผลิต 
และแปร

รูป 

จัดต้ังศูนย์
บริหาร 

การตลาดสินค้า
เกษตร 

ปลอดภัย 
การเชื่อมโยง 
การตลาด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ชุมชนและ
สินค้า
otop 

พัฒนาระบบโครงสร้าง 
พื้นฐาน และการรักษา 
ความปลอดภัยทางการ 
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับ    
การขยายตัวด้าน
การท่องเที่ยวจาก
การเปิดประชาคม
อาเซียน 

ส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ 

พัฒนาคณุภาพ 
ชีวิตและระบบ
สวัสดิการทาง 
สังคมอย่าง
ทั่วถึงและเปน็
ธรรม 

พัฒนาคณุภาพ 
การศึกษาและเพิ่ม 

โอกาสเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพทั้งใน-นอก 

ระบบและ 
ตามอัธยาศัย 

ป้องกัน  
ปราบปรามและ
สร้างเครือข่ายการ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดและ
อาชญากรรม 

ปราบปรามและสร้าง
เครือข่าย 
เฝ้าระวังทรัพยากร 
ป่าไม้อย่างยั่งยืน 
พร้อมส่งเสริม 
การปลูกป่าในพ้ืนที่
เส่ือมโทรม 

พัฒนากลไก 
การบริหาร 

จัดการ
ทรัพยากร 
น้้าแบบ 

บูรณาการ 
ทุกระดับ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชนองค์กร
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่นและภาคเอกชนใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้
ประชาชน 

มีความตระหนัก
ในสถาบันชาติ 

ศาสนา
พระมหากษัตริย ์

ส่งเสริมการพัฒนา 
พื้นที่ชายแดน 

ส่งเสริม
งานด้าน 

มวลชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการบริหารจัดการและการอนรุักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี 

และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 
ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 
ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม 
และรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 
ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 
ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและสังคม ยุทธศาสตร์ท่ี  3 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 
ด้านการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในองค์กร 

พัฒนา
ระบบบการ
คมนาคม 

พัฒนาระบบ
ระบายน้้า 

พัฒนา
ระบบ
ประปา 

พัฒนา
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 
และไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

พัฒนา
สิ่งก่อสร้าง
ชุมชน 

สวัสดิการ

สงัคมและ

สงัคม

สงเคราะห ์

การสร้าง

ความ

เข้มแข็ง

ของชมุชน 

การสธารณ

สขุ 

การรักษา

ความสงบ

เรียบร้อย

ภายใน 

และความ

ปลอดภยั

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

ของ

ประชาชน 

การศึกษา

ทกุระดับ 

กิจกรรม

เพ่ือเด็ก

และ

เยาวชน 

กิจกรรม

ทางศ่าสนา 

วัฒนธรรม 

และภมิู

ปัญญา

ท้องถ่ิน 

การกีฬา 

และ

นนัทนาการ 

การจดัการ

ขยะมลู

ฝอยภายใน

ต าบลคบูวั 

การจดัการ

สิ่งแวดล้อม

และมลพิษ

ต่างๆ 

การ

บ ารุงรักษา

แหล่งน า้

ภายใน

ต าบลคบูวั 

การ

ปฏิบติังาน

ของบคุลากร

ให้มีประสทิธิ 

ภาพ 

การ

บริหารงาน

องค์กรให้มี

ประสิทธิ 

ภาพ 

การพฒันา

ศักยภาพ

บุคลากร

ภายใน

องค์กร 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลคบูัว 

Strategy   Map 

วิสัยทัศน์ 
ยกระดบัคุณภาพชีวิต   สร้างเศรษฐกิจครัวเรือนให้ม่ันคง   มุ่งสูต่ าบลน่าอยู่ 

เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น   เน้นการศกึษาก้าวไกล 

พันธกิจ 
พัฒนาระบบโครงสร้าง 

พื้นฐาน และ
สาธารณูปโภค 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี 

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

ส่งเสริมระบบการศึกษา   

ศาสนา วัฒนธรรม. 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในรักษาสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรในองค์กร 

ส่งเสริมการกีฬา 

และการท่องเท่ียว 

เป้าประสงค์ 

โครงสร้างพื้นฐาน  

และสาธารณูปโภค ได้รับการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม  

ประชาชนมี 

คุณภาพชีวิต 

ท่ีดีข้ึน 

การศึกษา 

มีคุณภาพ 

สูงข้ึน 

ประชาชน 

มีสุขภาพแข็งแรง 

ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ศาสนา วัฒนธรรม  

ประเพณี  

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

การด้าเนินงาน
องค์กร 

และการ
ให้บริการ 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และสาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

และสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา

และการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการองค์กรและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

แนวทาง 

การพัฒนา 

1. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม  

และสังคมสงเคราะห์ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน 

การสร้างความเข้มแข็งของ

3. ส่งเสริมและสนับสนุน 

การสาธารณสุข 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน 

การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาทุกระดับ 

2. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและ
เยาวชน 

3. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

4. ส่งเสริมการกีฬาและการ
ท่องเท่ียว 

1. การจัดการขยะมูลฝอย
ภายในต้าบลคูบัว 

2. การจัดการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษต่างๆ 

3. การบ้ารุงรักษาแหล่งน้้า 

ภายในต้าบลคูบัว 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการบริหารงาน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในองค์กร 

1. พัฒนาระบบการคมนาคม 

2. พัฒนาระบบการระบายน้้า 

3. พัฒนาระบบประปา 

4. พัฒนาระบบไฟฟ้า
สาธารณะ  และไฟส่องสว่าง   

แบบ ยท.02 

4. พัฒนาสิ่งก่อสร้างชุมชน   



 

 

 

 

 

 

 



                                   บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ     ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว   
ที ่    73401/-                                          วันที่           ธันวำคม  2557 
เรื่อง   ขออนุมัติลงนำมประกำศแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ.2558-2562)       

เรียน   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

  1. เรื่องเดิม 
   ตำมท่ีส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว   ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ (พ.ศ. 2558 – 2562) โดยได้รวมรวบ ปัญหำ  ควำมต้องกำร  และควำมเดือดร้อนของรำษฎรใน
หมู่บ้ำน ทั้ง 15 หมู่บ้ำน ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว โดยผำ่นกำรประชุม
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  
แล้วนั้น                   
 

   2. ข้อเท็จจริง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว ไดข้อเปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว สมัยสำมัญ
ที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 ต่อนำยอ ำเภอเมืองรำชบุรี เพ่ือพิจำรณำเห็นชอบร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
( พ.ศ. 2558 – 2562 ) 
 

    3. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548  หมวด 3 ข้อ 16  (1)  (2) (3)  และ (4)   กำรจัดท ำแผนยุทศำสตร์กำรพัฒนำ  ให้ด ำเนินกำรตำม
ระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด ำเนินกำรดังนี้ 

  (1) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจที่ 
เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่นรับทรำบปัญหำ ควำมต้องกำร ประเด็นกำรพัฒนำและประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ตลอดถึงควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับพ้ืนที่  เพ่ือน ำมำก ำหนดแนว
ทำงกำรจัดท ำแผนยุทศำสตร์กำรพัฒนำโดยให้น ำข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และข้อมูลใน
แผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
   (2) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  รวบรวมแนวทำงและข้อมูลมำ
วิเครำะห์เพื่อจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแล้วเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
    (3) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  เพ่ือเสนอผู้บริหำร
ท้องถิ่น 

  (4)  ผู้บริหำรท้องถิ่น    พิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและประกำศใช้แผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
                    ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต่อสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนแล้วให้ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติและ
ประกำศใช้    

   4. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
     บัดนี ้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  ได้มีมติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
คูบัว สมัยสำมัญที่ 4   ครั้งที ่1/2557  เมื่อวันที่  11  ธันวำคม  2557  ให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ (พ.ศ. 2558 – 2562)  แล้ว จึงเห็นควรประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. 2558 – 
2562)  หำกเห็นชอบโปรดลงนำมในเอกสำรตำมที่เสนอมำพร้อมนี้ 

             /นำย..  
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(นำยวุฒิภัค  จันทร์เมฆำ) 
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 

     
ความเห็นของหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
............................................................................................................................. ....................................................
....................................................................................................................................................... .............. 
 
 

(นำงพนอจิตร์  นำรำภิรมย์) 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

            
ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................ .....................................................................................................  
 
 

(นำยสมภพ  ธนิกกุล) 
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
........................................................ .........................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
 
 

(นำยชัยวัฒน์  อิฏฐมนำกูล) 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
 
 

(นำยพจฐณศล  ธนิกกุล) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

 
 
 
 

 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
เรื่อง    ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ. 2558 - 2562 ) 

------------------------------------------------------- 
                 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  ในกำรประชุมครั้งที ่ 
1/2557 เมื่อวันที่ 17  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2557  ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ (พ.ศ. 2558 – 2562) และตำมมติที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว ในกำรประชุมสภำสมัย
สำมัญที่ 4  ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่  11 เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2557  ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. 2558 – 2562) ประกอบกับนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว ได้อนุมัติร่ำง
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. 2558 – 2562)  เรียบร้อยแล้ว 

      อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  16 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. 2558 – 2562 ) 
ตำมรำยละเอียดปรำกฏแนบท้ำยประกำศฉบับนี้ 

      จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ  ณ  วันที่  15  เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2557 

 

 
(นำยพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


