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คํานํา 
 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561) ขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว  จัดทําขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  
เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในดานตางๆขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว  โดยไดผานการประชาคมใน
ทองถิ่น เพ่ือจัดใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการเสนอปญหาและความตองการ  ตลอดจนแสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการกําหนดวิสัยทัศนแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา และแผนพัฒนาสามป โดยจะตองใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 และ 11 นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดราชบุรี  แผนยุทธศาสตร
พัฒนาอําเภอเมืองราชบรุี  และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลคบูัว ซึ่งการกําหนด
แผนงานและโครงการพัฒนาในแตละปนั้น จะตองมีความตอเนื่อง และเปนแผนกาวหนาครอบคลุม
ระยะเวลาสามป  โดยจะมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาเปนประจําทุกป 

 แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว ไดมีการกําหนดทิศทาง และแนวทาง
การปฏิบัติงานในการพัฒนาในดานตางๆไวอยางชัดเจน ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละ
หนวยงาน ท้ังนี้ จะตองใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน เพ่ือการนําไปสูการ
แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง  

 ท้ังนี้ แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว จะสําเร็จและบรรลุเปาประสงค
ไดนั้น จะตองอาศัยการมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็น และรวมกันทําจากทุกๆ ฝายท่ีเกี่ยวของ 
โดยเฉพาะจากประชาชนในทองถิ่นเอง  ซึ่งเปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดตัวชี้วัดตางๆ  ที่จะนําไปสู
การปฏิบัติในรูปแบบของโครงการ  หรือกิจกรรมไดอยางจริงจังและตอเนื่องจนบังเกิดผลสําเร็จตอไป 
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สวนท่ี 1  

บทนํา 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป  

แผนพัฒนาสามป คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณในแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนข้ันกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวน 
และปรับปรงุเปนประจําทุกป  

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 25610) ขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว เปนแผนพัฒนาท่ีได
ทบทวน ปรับปรุง โดยการกําหนดรายละเอียดวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ และจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการใหมท่ีไดจัดลําดับความสําคัญและความตองการเรงดวนจากการประชาคมหมูบานท่ีเปนความตองการของ
ประชาชนและการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคูบัวเกิดประโยชนสูงสุด  

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป  
(1) เพ่ือใชเปนกรอบกําหนดทิศทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคูบัว ในระยะสามป  

(พ.ศ.2559 – 2561)  
(2) เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา 
(3) เพ่ือกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการท่ีจะจัดทําเพ่ือพัฒนาในชวงระยะเวลาสามป  

(พ.ศ.2559 – 2561)  
(4) เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีคณะผูบริหารใชเปนแนวทางแกไขปญหาและตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง  
(5) เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําขอบัญญัติตําบล  
(6) เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของทองถ่ิน 
 

1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป  
 (1) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลอง

กับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ังสอดคลองกับปญหา 
ความตองการของประชาคมหมูบานและชุมชน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และ
ขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป  

(2) คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนา รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปญหา ความตองการ 
และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

(3) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน  
(4) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวน

ตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป  
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ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) ขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว ไดดําเนินการ

โดยความรวมมือและการมีสวนรวมของประชาชนทุกหมูบาน ประชาคมตําบล ตลอดจนหนวยงานของภาครัฐหรือ
องคกรเอกชนตางๆ ไดมีการระดมความคิดแนวทางในการแกไขปญหา เพ่ือพัฒนาหมูบาน/ตําบลใหมีความ
เจริญกาวหนาตอไป  
 
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป  

(1) เปนเครื่องมือกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ินในระยะเวลาสามป(พ.ศ. 2559 – 2561)  
(2) เปนแนวทางกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการท่ีจะจัดทําเพ่ือพัฒนาในชวงระยะเวลาสามป          

พ.ศ. 2559 – 2561 
(3) เปนแนวทางแกไขปญหาและตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง  
(4) เปนกรอบในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



สวนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

 
2.1  สรุปสถานการณผลการพัฒนาในชวงปท่ีผานมา 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว 

  การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ การพัฒนาของตําบลคูบัวไดนําขอมูลมาจาก
การจัดเวทีประชาคม นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาศักยภาพในการพัฒนา ซ่ึงเปนการประเมินโดยวิเคราะหถึง
จุดแข็ง จุดออน ท่ีเปนสภาวะแวดลอมภายในตําบล รวมท้ังการวิเคราะหโอกาส และอุปสรรค ท่ีเปนสภาวะ
แวดลอมภายนอกตําบล ท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาในดานตางๆ ของตําบล โดยใชวิธีการวิเคราะหท่ีเรียกวา 
SWOT Analysis เปนเครื่องมือ ดังนี้ 

การวิเคราะหจากจุดแข็ง  
  1. มีทุนทางสังคมท่ีดี คือ ประชาชนสวนใหญในตําบลคูบัวมีเชื้อสายไทยวน ซ่ึงมีวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีเปนเอกลักษณประจําทองถ่ิน อาทิ ภาษาพูดท่ีเปนภาษาเฉพาะถ่ิน การแตงกายดวยผาซ่ิน
หลากหลายลวดลายท่ีแตกตางกันออกไป อีกท้ังยังมีหัตถกรรมพ้ืนบานท่ีเปนเอกลักษณ คือ การทอผาซ่ินตีนจก 
ซ่ึงเปนสินคาหัตถกรรมพ้ืนบานท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจากคนในจังหวัดราชบุรีเอง และจาก
นักทองเท่ียว ปจจุบันหนวยงานราชการมีการสงเสริมใหเปนสินคา OTOP ระดับ 5 ดาว  
  2. ในตําบลคูบัวมีแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร หรือท่ีรูจักกันในนาม “เมืองโบราณคูบัว 
ซ่ึงแตเดิมเคยเปนเมืองทาท่ีเจริญรุงเรืองในยุคสมัยทราวดี พุทธศตวรรษท่ี 11-15 และในปจจุบันอยูในความ
ดูแลของกรมศิลปกร และมีจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว ท่ีเปนสถานท่ีจัดแสดงวัตถุโบราณตางๆ ในสมัยทวาร
วดี ท่ีขุดพบไดซ่ึงมีอายุกวา 2,000 ป รวมถึงมีการจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร การดํารงวิถีชีวิตของ
ชาวไท-ยวน เม่ือครั้งสมัยอพยพยายถ่ินฐานมาตั้งรกรากอยูท่ีตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
  3. ตําบลคูบัวมีสภาพพ้ืนท่ี ท่ีเอ้ืออํานวยแกการทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว ทําใหมีผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีเพียงพอสามารถเอ้ืออํานวยในการพัฒนาดานเกษตรกรรม และการพาณิชย 
  4. เสนทางคมนาคมสะดวก เขาออกไดหลากหลายเสนทาง และอยูหางจากตัวเมืองราชบุรี
เพียง 5 กิโลเมตร  

การวิเคราะหจากจุดออน  
  1. เกษตรกรยังมีคานิยมในการใชปุยเคมี  เพราะเชื่อวาใหไดผลผลิตท่ีดีกวา จึงไมนิยมใชปุย
ชีวภาพซ่ึงจะทําใหชวยลดตนทุนการผลิต 
  2. แหลงทองเท่ียวภายในตําบลคูบัว ปจจุบันยังอยูในความดูแลของกรมศิลปกร จึงทําให
องคการบริหารสวนตําบล หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีจะเขาไปทํานุบํารุงรักษา หรือพัฒนาใหดีข้ึนจึงทําไดยาก 
  3. ในการพัฒนาในดานตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น องคการบริหารสวนตําบลคูบัวยัง
ขาดการสงเสริมใหมีการวิจัย และผูเชี่ยวชาญท่ีจะใหความรูดานวิชาการและดานการปฏิบัติอยางถูกตอง 
  4. ประชาชนยังขาดความสนใจในการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของทองถ่ิน 
  8. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลภายในตําบลคูบัวยังไมเปนระบบ  

การวิเคราะหจากโอกาส  
  1. ยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ จะมุงเนนใหประชาชนอยูดีมีสุข และสามารถจัดการ
ตนเองเก่ียวกับความเปนอยูท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการ 
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ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหทุกภายสวนของสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีสันติสุขอยาง
ยั่งยืน 
  2. การปฏิรูประบบราชการใหม ทุกสวนราชการจะตองจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยใหเจาหนาท่ีในสังกัดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ของงาน โดยใหยึดหลักความพึงพอใจของผูท่ีมาติดตอราชการ หรือผูรับบริการ นํามาเปนตัวชี้วัดในการ
ปรับปรุงระบบงานตางๆ อาทิ ระบบจัดการพัฒนาบุคลากร การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช  ระบบมาตรฐาน
ในการใหบริการ และระบบการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางคุมคา ซ่ึงจะการบริหารงานของภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลได 
  3. นโยบายของรัฐบาลท่ีเนนการพัฒนาจากลางข้ึนบน จากรากหญาสูระดับประเทศ เม่ือ
รากฐานเขมแข็งประเทศชาติก็ม่ันคง 
  

การวิเคราะหจากอุปสรรค  
  1. ระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนท่ัวไป เปนไปในลักษณะท่ีขาด
ความโปรงใสไมมีหลักเกณฑท่ีชัดเจน ขาดความยุติธรรมในการเขาถึงทรัพยากรการเงิน และมีวัตถุประสงค
เฉพาะบางรายการท่ีไมไดนําไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของทองถ่ินอยางสมเหตุสมผล และการพัฒนาไมเปนไป
ตามเจตนารมณ และความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในทองถ่ิน 
  2. ปญหาของประเทศชาติยังอยูในภาวะวิกฤติ ประชาชนในชาติเกิดความแตกแยกขาด
ความรูรักสามัคคี อีกท้ัง การเมืองการปกครองยังไมมีความชัดเจนในการวางยุทธศาสตรการดําเนินงานทําให
การบริหารประเทศของยังไมสอดคลองกันและลาชา  สงผลใหระบบเศรษฐกิจในประเทศยังขาดเสถียรภาพ 
  3. หนวยราชการยังขาดบุคลากรท่ีมีเชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะ ท้ังทางดานวิชาการและในทาง
ปฏิบัติท่ีตองใชเทคนิคชั้นสูง อีกท้ังขาดการสนับสนุนขอมูลในดานวิชาการ และผูเชี่ยวชาญในเชิงปฏิบัติ 
  4. อาชีพของประชาชนสวนใหญในตําบลทําการเกษตร รายไดหลักจึงมาจากการขายผลผลิต
ทางการเกษตรทําใหรายไดของเกษตรกรในตําบลไมแนนอน เพราะราคาผลผลิตในบางครั้งก็ตกต่ําใหขาดทุน
ข้ึนกับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ 
2.2 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 
  ผลจากการดําเนินโครงการกิจกรรมตาง ๆ ในปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๕7 พบวา มีการนํา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9) ขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว  ไปปฏิบัติจํานวน 60 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 41.00 ของป ๒๕๕7 มีการใช จายเงินงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
ตาง ๆ ท้ังสิ้น   11,148,185.56  บาท คิดเปนรอยละ 30.00 ของป ๒๕๕7 รายไดประจําป 2557 
จํานวน ๓6,759,912 แยกเปน  
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7.๑.๑ จํานวนโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 
 

ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน 

จํานวนโครงการ รอยละ งบประมาณ รอยละ 

1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และ
สาธารณูปโภค 

16 11.00 5,986,๐๐๐ 16.00 

2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 14 9.50 2,547,705.02 7.0 

3  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา 
วัฒนธรรม และกีฬา 

17 11.50 1,731,780.54 4.7 

4  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1 20.00 30,000 0.8 

5  การพัฒนาการบริหารงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 

12 1.00 852,700 2.3 

รวม 41.00 41.00 11,148,185.56 30.00 

 

2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลคูบัวท่ีผานมา จําแนกตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ 

 1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ในชวงป 2550 - 2557 ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานไดรับการแกไขไปแลวบางสวน แตยัง
ไมสมบูรณครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งถนนหนทางมีสภาพคับแคบ ถนนดิน ถนนลูกรัง สะพานขามคลอง
ชลประทาน ยังไมไดรับการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี ทําใหประชาชนไมไดรับ
ความสะดวกในการใชเสนทาง และนอกจากนี้ยังมีบางพ้ืนท่ีท่ีเกิดปญหาน้ําทวมขังไมมีทางระบายน้ําหรือทอไว
สําหรับระบายน้ํา  และปญหาดานแหลงน้ํา การใหบริการน้ําประปายังไมท่ัวถึงท้ังตําบลเนื่องจากยังไมมีการ
วางทอเมนประปาเขาไป นอกจากนี้แหลงน้ําธรรมชาติ ลําคลองสาธารณะเกิดการต้ืนเขิน และมีผักตบชวา
จํานวนมากทําใหประชาชนใชประโยชนไมไดเทาท่ีควร องคการบริหารสวนตําบลคูบัวจึงไดเรงดําเนินการ
พัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดานโครงสรางพ้ืนฐานใหครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวกสบายอยางเหมาะสม 

 2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และสังคม  
  2.1  จัดกําลังเจาหนาท่ีตํารวจและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) อยูประจํา
ตลอดเวลาทําใหประชาชนในทองถ่ินมีความม่ันใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  2.2  ดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
2.3  ดําเนินงานในดานการบริการชุมชนและสังคม เชน สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ      คนพิการ ผูปวย
เอดส เด็ก  และผูดอยโอกาส   
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  2.4  ดําเนินงานในดานสรางความเขมแข็งในชุมชน เชน จัดการฝกอบรมของกลุมสตรีอาสา
พัฒนา  กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  ในรูปแบบการมีสวนรวมในการสงเสริมอาชีพและ
แกไขปญหาความยากจน 
  2.5  ดําเนินการในโครงการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล ความจําเปนพ้ืนฐานและขอมูล
พ้ืนฐานระดับหมูบาน เพ่ือใหทราบวาประชาชนในชุมชนมีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเปนอยางไร 
  2.6  สนับสนุนงบประมาณใหแกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพท้ัง 2 แหง ใหดําเนินงาน
ปองกันกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ 
  2.7  ดําเนินการจัดซ้ือและฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนับบา ใหกับสุนัขในเขตตําบลคูบัว 
  2.8  สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ จํานวน 2 ชมรม 
  2.9  สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของชมรมผูพิการ 
  2.9  สนับสนุนการดําเนินการในดานโครงการฝกอบรมอาชีพแกประชาชนท่ัวไป เพ่ือสราง
รายไดเสริมใหกับครอบครัว เพ่ือแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในตําบลคูบัว 

 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และการนันทนาการ 
  3.1  ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาภายในตําบลคูบัว 
  3.2  ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตตําบลคูบัว 
  3.3  ตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม สําหรับเด็กนักเรียน 
  3.4  ตั้งงบประมาณเพ่ือพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 
  3.5  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เชน สนับสนุนงบประมาณ
โครงการบวชศีลจาริณีเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล  
  3.6  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
โดยดําเนินการจัดงานวัดเด็กแหงชาติ 
  3.7  สนับสนุนการดําเนินงานดานการทองเท่ียวของอําเภอเมืองราชบุร ี

 4. การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  4.1  ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตําบลคูบัว 
  4.2  บํารุงรักษาแหลงน้ําธรรมชาติในเขตตําบลคูบัว 

 5. การพัฒนาดานการบริหารงานและเสริมสรางธรรมาภิบาล 
  5 .1 จัดสงคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต. ตลอดจนพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เขารับการฝกอบรมเก่ียวกับการบริหารงานและปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ี 
  5.2  จัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใชท่ีมีประสิทธิภาพไวใชในการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน 
  5.3  จัดใหมีการบริการประชาชนนอกเวลาราชการเพ่ืออํานวยความสะดวกในการแก
ประชาชนท่ีไมสามารถมาติดตอราชการไดในเวลาปกติ 
  5.4  ในบริการดานความรู ขอมูลขาวสารทางเว็บไซต และประชาสัมพันธเสียงตามสาย 
  5.5  พัฒนาระบบการใหบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว 
  5.6  พัฒนาสงเสริมใหหนวยงานและบุคลากรของ อบต. ไดรับการฝกอบรมเพ่ิมทักษะ
ความรูความสามารถ 
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  5.7  ติดตามและประเมินผลโดยการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ในการพัฒนาตําบล 
และการใหบริการประชาชน 
  5.8  สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดรวมกับงานในรูปแบบของประชาคมเพ่ือให
เกิดการรวมคิด รวมทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนของตน 

 
 

 



สวนท่ี 3 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 
 
3.1 วิสัยทัศน  

“ยกระดับคุณภาพชีวิต  สรางเศรษฐกิจครัวเรือนใหม่ันคง  มุงสูตําบลนาอยู 
เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  เนนการศึกษากาวไกล  ใสใจสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง  บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 

3.2 พันธกิจ 
 1.  สรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง โดยเนนดานการเกษตรกรรม และสินคาหัตกรรมทองถ่ิน  สราง
รายไดจากภูมิปญญาทองถ่ิน  
  2.  จัดสวัสดิการทางสังคม     
  3.  เรงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยเฉพาะเยาวชนผูติดยาเสพติด  
  4.  สงเสริมสุขภาพอนามัยดวยกิจกรรมทางสาธารณสุขและการกีฬา   
  5.  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 6. สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 7.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาตั้งแตระดับเด็กเล็กปฐมวัย 
 8.  พัฒนาและสงเสริมความรูความเขาใจในดานการเมือง  การบริหาร และการปกครอง   
         9.  สงเสริมการพัฒนาบุคลากรของทองถ่ิน 
        10.  สรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
        11.  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
3.3  เปาประสงคในการพัฒนา 

1. ประชาชนมีความรูดานวิชาการในการประกอบอาชีพและเพ่ิมมูลคาสินคา 
2. เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาสไดรับการสงเคราะหและสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
3. การความรูและสรางความสัมพันธระหวางเด็กและเยาวชนใหรูถึงโทษภัยยาเสพติด 
4. การปองกันและควบคุมโรคระบาดตางๆท่ีเกิดข้ึนภายในตําบล 
5. ประชาชนมีความรักใครสามัคคีกัน มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาทองถ่ินตนเอง  
6. พัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ เนนการประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจัก 
7. เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุนดานการศึกษาท่ีเพียงพอ 
8. ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และประชาชนมีความรูเขาใจในดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง 
9. บุคลากรมีศักยภาพการทํางานตามหลักธรรมาภิบาลในการใหบริการประชาชน 

        10. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและมลพิษ 
        11. การคมนาคมขนสงมีความพรอมสามารถรองรับการคมนาคมขนสงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

    ระบบไฟฟา ประปา มีความเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
3.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
   แนวทางการพัฒนา 
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   1.1 พัฒนาระบบการคมนาคม 
   1.2 พัฒนาระบบระบายน้ํา 
   1.3 พัฒนาระบบประปา 
   1.4 พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ และไฟฟาสองสวาง 
   1.5 พัฒนาสิ่งกอสรางชุมชน 
  ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
   แนวทางการพัฒนา 
   2.1 สงเสริมและสนับสนุนสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
   2.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   2.3 สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 
   2.4 สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน และความปลอดภัยในชีวิตและ 
    ทรัพยสินของประชาชน 
  ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
   แนวทางการพัฒนา 
   3.1 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 
   3.2 สงเสริมกิจกรรมเพ่ือเด็กและเยาวชน 
   3.3 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
   3.4 สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
  ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   แนวทางการพัฒนา 
   4.1 การจัดการขยะมูลฝอยภายในตําบลคูบัว 
   4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
   4.3 การบํารุงรักษาแหลงน้ําภายในตําบลคูบัว 
  ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 
   แนวทางการพัฒนา 
   5.1 สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
   5.2 สงเสริมการบริหารงานองคกรใหมีประสิทธิภาพ 
   5.3 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองคกร 

3.5 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร 
 3.5.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2557 – 2560) ฉบับทบทวน ประจําป 
พ.ศ.2559 
  1) วิสัยทัศน “ผูนําเกษตรปลอดภัย มุงใหเปนเมืองนาอยู พัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
และเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค” 
  2) พันธกิจ 
   2.1) ดําเนินการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคาและบริการใหเปนสินคามี  
    คุณภาพปลอดภัยและเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด 



-10- 
 
   2.2) พัฒนาครอบครัวและชุมชนใหเขมแข็ง สรางวินัยทางสังคม ตลอดจนการ  
    พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเปนเมืองนาท่ีนาอยู 
    2.3) สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เพ่ือการสราง
รายได 
3.6 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 3.6.1) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมมูลคาการผลิต 
    กลยุทธ 

1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการถายทอดเทคโนโลยี 
2. พัฒนากระบวนการเพ่ิมมูลคาและความเชื่อม่ันสินคาเกษตรปลอดภัย 
3. สงเสริมการรวมกลุมผลิตและแปรรูป 
4. จัดตั้งศูนยบริหารการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย และพัฒนาการ 

     เชื่อมโยงการตลาด  
  3.6.2) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและเพ่ิมมูลคา ผลผลิตเชิง
สรางสรรค 
    กลยุทธ 
    1. สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและสินคา OTOP ใหไดมาตรฐาน 
    2. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและการรักษาความปลอดภัยทางการ  
     ทองเท่ียวเพ่ือรองรับการขยายตัวดานการทองเท่ียวจากการเปดประชาคม  
     อาเซียน 
    3. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
   3.6.3) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง 
    กลยุทธ 
    1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสวัสดิการทางสังคมอยางท่ัวถึงและเปน 
     ธรรม 
    2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ิมโอกาสเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพท้ัง 
     ใน-นอกระบบและตามอัธยาศัย 
    3. ปองกัน ปราบปรามและสรางเครือขายการแกไขปญหายาเสพติดและ 
     อาชญากรรม 
  3.6.4) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาความอุดมสมบูรณและคุณภาพ 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 
    กลยุทธ 
    1. ปราบปรามและสรางเครือขายเฝาระวังทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน  
     พรอมสงเสริมการปลูกปาในพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม 
    2. พัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการทุกระดับ 
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    3. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     และภาคเอกชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3.6.5) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงของพ้ืนท่ี 
    กลยุทธ 
    1. สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา  
     พระมหากษัตริย 
    2. สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน 
    3. สงเสริมงานดานมวลชน 

3.7 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 
  1) วิสัยทัศน “เมืองนาอยู เกษตรสูสากล ชุมชนเขมแข็ง สงเสริมการศึกษาและพัฒนาการ 
                                       ทองเท่ียวอยางยั่งยืน” 
  2) พันธกิจ 
   2.1) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   2.2) สงเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู 
   2.3) สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให 
    เปนเมืองนาอยู 
   2.4) สงเสริมและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสีย 
   2.5) การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภยั 
   2.6) สงเสริมการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.7) สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งในภาคการเกษตรและเพ่ิมมูลคาผลผลิต 
    ทางการเกษตร 
   2.8) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
   2.9) สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 
   2.10) สงเสริมระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.11) สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
   2.12) สงเสริมการทองเท่ียวและกีฬา 
3.8 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  3.8.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
   แนวทางการพัฒนา 
   - พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนสงและไฟฟาสาธารณะ 
   - พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร ตลอดจนการปองกันน้ํา  
    ทวม 
   - พัฒนาการวางผังการใชท่ีดินใหเปนเมืองนาอยู 
  3.8.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
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   แนวทางการพัฒนา 
   - สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 
   - สงเสริมการศึกษาและกีฬา 
   - สงเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
   - สงเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.8.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบรอย 
   แนวทางการพัฒนา 
   - สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
   - สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   - การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
  3.8.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  
    และการทองเท่ียว 
   แนวทางการพัฒนา 
   - การวางแผน การประสานแผนและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ 
    พัฒนาทองถ่ิน 
   - สงเสริมการทองเท่ียวและการคาชายแดน 
   - พัฒนาศักยภาพการผลิต การขนสง การแขงขันและการเตรียมความพรอมเพ่ือ 
    รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
   - สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชยและการเสริมสรางความเขมแข็งในภาค  
    การเกษตร 
   - การพัฒนาองคกรและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
  3.8.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
   แนวทางการพัฒนา 
   - พัฒนาระบบการกําจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสีย 
   - การบริหารจัดการและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   - การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 

   3.8.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6  ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
   แนวทางการพัฒนา 
   - การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   - สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักในการสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

  



 
 
 
 
 

3.9 บัญชีโครงการพัฒนาและ                                       
บัญชีประสานโครงการพัฒนา 

 



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 1 4,000,000 จํานวนความกวาง ประชาชนสัญจร เจาภาพหลัก

ติกคอนกรีตหมูที่ 1 บานตากแดด ไดสะดวก กวาง 6 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร ยาว งบ อบจ. ของถนน ไป-มา สะดวก อบจ.ราชบุรี

อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 2,350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวม เจาภาพรอง

ถึงเขตติดตอตําบลบานไร พื้นที่ไมนอยกวา 14,100 ตารางเมตร กองชาง อบต.คูบัว

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตหมูที่ 8 5,400,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร เจาภาพหลัก

แอสฟลทติกคอนกรีตหมูที่ 8 บาน ไดสะดวก ถึงหมูที่ 11 กวาง 6 เมตร ไหลทางขางละ 1 งบ อบจ. ของถนน ไป-มา สะดวก อบจ.ราชบุรี

หนองยายแกว ถึงหมูที่ 11 บานโพธิ์ เมตร ยาว 3,150 เมตร หนา 0.05 เมตร เจาภาพรอง

ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รวมพื้นที่ไมนอยกวา 18,900 ตารางเมตร กองชาง อบต.คูบัว

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 11 บานโพธิ์ ถึงหมูที่ 1,900,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร เจาภาพหลัก

11 บานโพธิ์ถึงหมูที่ 9 บานฟากหวย ไดสะดวก 9 บานฟากหวย กวาง 8 เมตร ไหลทางกวาง งบ อบจ. ของถนน ไป-มา สะดวก อบจ.ราชบุรี

ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ขางละ 1 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา0.15 เจาภาพรอง

เมตร รวมพื้นที่ไมนอยกวา 10,240 ตรม. กองชาง อบต.คูบัว

4 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 1,900,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร เจาภาพหลัก

แอสฟลทติกคอนกรีตสายเลียบ ไดสะดวก สายเลียบคลองชลประทาน หมูที่ 12 ถึง งบ อบจ. ของถนน ไป-มา สะดวก อบจ.ราชบุรี

คลองชลประทาน หมูที่ 12 ถึง หมูที่ 6 ตําบลคูบัว ระยะทาง 1,200 เมตร เจาภาพรอง

หมูที่ 6 ตําบลคูบัว กองชาง อบต.คูบัว

หนาที่  13

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

พัฒนาระบบการคมนาคม

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรมที่



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 261 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 1,500,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร เจาภาพหลัก

เสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 9 ไดสะดวก หมูที่ 9 ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 10  เมตร งบ อบจ. ของสะพาน ไป-มา สะดวก อบจ.ราชบุรี

เจาภาพรอง

กองชาง อบต.คูบัว

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 14 กวาง 8 เมตร 2,000,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร เจาภาพหลัก

14บานหนามพุงดอ ตําบลคูบัว ไดสะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 เมตร ยาว 1,400 งบ อบจ. ของถนน ไป-มา สะดวก อบจ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไมนอยกวา เจาภาพรอง

11,200 ตารางเมตร กองชาง อบต.คูบัว

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 153,900 1,225,600 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต (ลาดยาง) ไดสะดวก (ลาดยาง) หมูที่ 2 งบ อบต. งบ อบจ. ของถนน ไป-มา สะดวก

หมูที่ 2 สายบานทุงนา จุดเริ่มตนบริเวณ

ขามทางรถไฟ จุดสิ้นสุดบานนายดวง

ขนาดกวาง 4 - 6 เมตร  ยาว  736  เมตร

หนาที่  14

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 392,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง 

เสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 6 ไดสะดวก หมูที่ 6 ตั้งแตสายบานนายสํารวย กอนแกว งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

ถึงบานนายชัยชาญ  พิบูลแถว ขนาดกวาง

3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 251,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต (ลาดยาง) ไดสะดวก (ลาดยาง) หมูที่ 7 ซอย 2 จากบานผูใหญเจริญ งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

หมูที่ 7 แตงนวล ไปทางบาน ส.อบต.วินัย 

ตํานานวาลย กวาง 3 เมตร ยาว 200 เมตร

หนา  5  เซนติเมตร

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 285,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง 

เสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 1 ไดสะดวก หมูที่ 1 สายบานลุงยี ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

200 เมตร หนา 0.15 เมตร

หนาที่  15

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 260,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง 

เสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 3 ไดสะดวก หมูที่ 3 เลียบคลองจากจุดสิ้นสุดเดิมไปทาง งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

ทิศตะวันตก ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 

140 เมตร  หนา 0.15 เมตร

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 420,000 276,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต (ลาดยาง) ไดสะดวก (ลาดยาง) หมูที่ 12 ตอจากของเดิม สายบาน งบอบต. งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

หมูที่ 12 หัวนา ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 332 เมตร

พรอมปายประชาสัมพันธจํานวน 1 คาพิกัด N13.47303E99.82832

ปาย สิ้นสุดN13.47105E99.80959

หนาที่  16

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการกอสรางถนนแอส เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา จากสะพานวัดทาชางเลียบคลองบรรจบ 648,000      จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง 

ฟลติกคอนกรีต หมูที่ 9 ไดสะดวก สะพานบานฟากหวยยาวประมาณ 300  งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

x 4 เมตร พรอมติดตั้งไฟสองสวาง 

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 922,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง 

เสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 11 ไดสะดวก หมูที่ 11 จํานวน 3 สาย งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

สายที่ 1  บานจาชิด

สายที่ 2  บานปาเล็ก  เลือดทหาร

สายที่ 3  บานนายตาย  สุขโข

ขนาดกวาง  3 เมตร ยาว 470 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หนาที่  17

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 588,000 จํานวนความยาว

เสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 13 ไดสะดวก หมูที่ 13 จํานวน 2 สาย งบ อบต. ของถนน

สายที่ 1  บานนางไหล ถึง บานนายสมบูรณ

สายที่ 2  บานนายสัมฤทธิ์ ถึง บานนาย

วิเชียร 

ขนาดกวาง  3 เมตร ยาว 300 เมตร

หนา 0.15 เมตร

16 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมวาง เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา กอสรางรางระบายน้ําคสล.ขนาดปากกวาง 300,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง 

ทอระบายน้ํา คสล.หมูที่ 10 ไดสะดวก 0.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20-0.50เมตร ยาว งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

ตําบลคูบัว 57 เมตร ไวกลางถนน คสล.และกอสรางถนน

พรอมปายประชาสัมพันธ 1 ปาย คสล. กวาง 2.20 เมตร ยาว 53 เมตร หนา

0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 192 ตรม.

จุดพิกัด N13.48509 E99.81447

สิ้นสุด N13.48463 E99.81486

หนาที่  18

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอม เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา วางทอ คสล.ยาวรวม 118 เมตร โดยใชทอ 300,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง 

วางทอระบายน้ํา คสล.หมูที่ 11 ไดสะดวก คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

ตําบลคูบัว จํานวน 108 ทอน พรอมบอพักน้ํา จํานวน

พรอมปายประชาสัมพันธ 1 ปาย 12 บอ และกอสรางถนน คสล.กวาง 3 เมตร

ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไมนอย

กวา 192 ตารางเมตร

จุดพิกัด N13.47068 E99.80948

สิ้นสุด N13.47105 E99.80959

18 โครงการถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา เลียบทางรถไฟจาก หมูที่ 2 ถึง หมูที่ 7 2,160,000   จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง 

หมูที่ 2 ถึงหมูที่ 7 ไดสะดวก กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร งบ กรมสงเสริมฯ ของถนน ไป-มา สะดวก

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา กวาง 2.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร 72,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง 

เหล็ก หมูที่ 14 ไดสะดวก หนาเฉลี่ย 0.15 เซนติเมตร จากบาน งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

นายขาว ถึงบานนายแกว

จุดพิกัดที่ N 13.451929 จุดสิ้นสุดที่พิกัด

N13.451058E99.819807

หนาที่  19

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา ถึงสะพานบริเวณบานนางพินิจ 315,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง 

เลียบคลองตอจากงบประมาณป ไดสะดวก แดงเหลือง ระยะทางประมาณ 155 เมตร งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

2558 หมูที่ 3 กวาง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร 

21 โครงการลาดยางซอย 18 เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา ปากทางถึงบานนางมาลี ภูหอย 291,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง 

หมูที่ 4 ไดสะดวก ยาวประมาณ 180 เมตร กวาง 3 เมตร งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

22 โครงการกอสรางถนนแอสฟลท เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา บริเวณหนาอุโบสถวัดคูบัวไปทางประตูดานขาง 234,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง 

ติกคอน หมูที่ 3 ไดสะดวก โดยทําการปูแอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 3.30 งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

ถึง 13.50 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 5

เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 517.00

ตารางเมตร

23 โครงการซอมแซมการพังทลาย เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไป-มา บริเวณหลังบานลุงพัน พุมรม สายซอย2 112,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง 

ของถนนเลียบหวย หมูที่ 4 ไดสะดวก ความยาว 45.00 เมตร โดยทําการปกเสาเข็ม งบ อบต. ของถนน ไป-มา สะดวก

ไมเสนผาศูนยกลาง 3" ยาว 4.00 เมตร 

จํานวน 540 ตน พรอมลงลูกรังจํานวนไมนอย

กวา 9 ลูกบาศกเมตร

หนาที่  20

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

พัฒนาระบบการคมนาคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.2 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 6 เพื่อระบายน้ํา ปองกันน้ําทวมขัง วางทอระบายน้ํา ระยะทาง 215 เมตร 400,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ตําบลคูบัว โดยใชทอ ค.ส.ล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไมเกิดน้ําทวมขัง

พรอมปายประชาสัมพันธจํานวน 1 เมตร จํานวน 190 ทอน บอพักพรอมฝาปูน

ปาย จํานวน 25 ชุด

จุดพิกัด N13.50697 E99.83080

สิ้นสุด N13.50697 E99.83080

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา ปองกันน้ําทวมขัง ขนาดปากรางกวาง 02.0 เมตร ลึกเฉลี่ย 30,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

คสล. หมูที่ 14 ตําบลคูบัว 0.30-0.60 เมตร ยาว 12 เมตร งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไมเกิดน้ําทวมขัง

พรอมปายประชาสัมพันธจํานวน 1 พรอมวางทอ คสล.ขนาด เสนผาศูนยกลาง 

ปาย 0.40 เมตร 5 ทอน รางระบายน้ําเดิม ส.อบต.

สุทิน จุดพิกัด N13.449366 E99.821380

สิ้นสุด N13.449197 E99.821427

3 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา ปองกันน้ําทวมขัง จากโรงงานนายบู ถึงหลังสถานีรถไฟ(คลอง) 200,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

หมูที่ 2 ทอ คสล.0.60 ยาว 100 เมตร พรอมบอ งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไมเกิดน้ําทวมขัง

พักฝาปูน

หนาที่  21

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

พัฒนาระบบระบายน้ํา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.2 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา ปองกันน้ําทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา สายหมูบานตากแดด 470,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

หมูที่ 1 ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาวประมาณ 200 งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไมเกิดน้ําทวมขัง

เมตร ลึก 0.40 - 0.50 เมตร

5 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา ปองกันน้ําทวมขัง บานนายมนันชัย  ขําเลิศ ไปทางสะพาน 300,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

หมูที่ 6 ขามคลองหมูที่ 6 ระยะทาง 150 เมตร งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไมเกิดน้ําทวมขัง

6 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม เพื่อระบายน้ํา ปองกันน้ําทวมขัง กอสรางทอลอดเหลี่ยมพรอมประตูน้ํา 450,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

พรอมประตูน้ํา หมูที่ 3 คลองหลังบาน ส.อบต.กิจจา สุวรรณ งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไมเกิดน้ําทวมขัง

ขนาดทอลอดเหลี่ยม 1.80 x 1.80 เมตร

จํานวน 2 ชอง ผิวจราจรกวาง 4 เมตร

7 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อระบายน้ํา ปองกันน้ําทวมขัง วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ∅ 0.80 474,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

หมูที่ 5 เมตร ความยาวพรอมบอพัก 100 เมตร งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไมเกิดน้ําทวมขัง

เริ่มจากบานนายเวียน ถึง นายายแลบ 

หนาที่  22

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

พัฒนาระบบระบายน้ํา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.2 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา ปองกันน้ําทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู 420,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

รูปตัวยู หมูที่ 9 เริ่มจากบาน นางยุพา ระยะทาง 61 มตร งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไมเกิดน้ําทวมขัง

พรอมปายประชาสัมพันธจํานวน 1 โดยใชทอ คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60

ปาย  เมตร จํานวน 56 ทอน และกอสรางราง

ระบายน้ําจากบานนางยุพา ขนาดปากรางกวาง 

0.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60 เมตร

ยาว215เมตรผานบาน ร.ต.ชุมพล ไปจนสิ้น

สุดหนาบานนายหนาบานนายสําเภาที่

พิกัด N13.48692E99.80999

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา ปองกันน้ําทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู ซอยเถิดเทิง 352,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

รูปตัวยู หมูที่ 15 ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาวประมาณ 200 งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไมเกิดน้ําทวมขัง

เมตร ลึก 0.40 - 0.50 เมตร 

หนาที่  23

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

พัฒนาระบบระบายน้ํา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.2 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา ปองกันน้ําทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู 470,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

รูปตัวยู หมูที่ 4 เริ่มจากหนาบาน ส.อบต.กฤษภาส อบเชย งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไมเกิดน้ําทวมขัง

ไปทางแยกแท็งน้ํา ขนาดกวาง 0.30 เมตร

ยาวประมาณ 200 เมตร ลึก 0.40 - 

0.50 เมตร 

11 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา ปองกันน้ําทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู 470,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

รูปตัวยู หมูที่ 5 เริ่มจากหนาบานปาเงิน ถึง บานปาเกษร งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไมเกิดน้ําทวมขัง

ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาวประมาณ 200

เมตร ลึก 0.40 - 0.50 เมตร 

12 โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 6 เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตร กอสรางฝายน้ําลน ขนาดกวาง 1.50 เมตร 200,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ยาว 7 เมตร สูง 1.80 เมตร งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไมเกิดน้ําทวมขัง

13 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อระบายน้ํา ปองกันน้ําทวมขัง วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ∅ 0.60 1,720,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

หมูที่ 6 เมตร ความยาวพรอมบอพัก 485 เมตร งบ อบจ. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไมเกิดน้ําทวมขัง

เริ่มจากบานตาดั้น ถึง บานปาอรพรอมแยก หรือกรมสงเสริม

เขาซอย การปกครอง

ทองถิ่น

หนาที่  24

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

พัฒนาระบบระบายน้ํา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.2 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา ปองกันน้ําทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู 470,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

รูปตัวยู หมูที่ 13 เริ่มจากบาน นายเหม็ง  ถึง บานปาไร งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไมเกิดน้ําทวมขัง

ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาวประมาณ 200

เมตร ลึก 0.40 - 0.50 เมตร 

15 โครงการกอสรางซอมแซมปากบอ เพื่อซอมแซมฝาทอน้ําที่ชํารุด กอสรางปากบอพัก พรอมฝา คสล.ขนาด 100,000 ฝาทอปดบอพัก มีฝาทอปดปากบอพัก กองชาง

พักน้ําพรอมฝา คสล.หมูที่ 10 88x88x15 เซนติเมตร จํานวน 35 ฝา งบอบต. มีสภาพปกติ

ตําบลคูบัว จุดพิกัด N13.48330 E99.82431

พรอมปายประชาสัมพันธ 1 ปาย

16 โครงการกอสรางหูชางกันน้ํากัด เพื่อปองกันการกัดเซาะริม บริเวณทอลอดถนนปากทาง 120,000 ปองกันดินถลม สามารถปองกัน กองชาง

เซาะคลองชลประทาน หมูที่ 12 เขาหมูบานหมูที่ 12 เขาหมูบานหมูที่ 12 งบ อบต. รอยละ 100 การถลมของชั้นดิน

17 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา เพื่อระบายน้ํา ปองกันน้ําทวมขัง บริเวณหนาวัดหนามพุงดอ ที่พิกัด N13.449 250,000 อัตราการ การระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

คสล. หมูที่ 14 463 E99.820847 ตัดถนนไปทางทิศเหนือ งบ อบต. ระบายน้ําเพิ่มขึ้น ไมเกิดน้ําทวมขัง

พรอมปายประชาสัมพันธ 1 ปาย ดานตรงขามโรงเรียนวัดหนามพุงดอ ขนาดทอ

คสล.เสนผาศูนยกลาง 0.60เมตรพรอมบอพัก

คสล.ฝาปูนรวมระยะทางยาว195เมตรใชทอ

จํานวน 177 ทอน บอพักจํานวน 18 บอ

จุดสิ้นสุดที่พิกัด N13.451005E99.8202

22

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

พัฒนาระบบระบายน้ํา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  25



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวางทอเมนประปา หมูที่ 13 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําไวใช จุดที่ 1 จากบานนายเมง ถึงบานนางสาวแรม 125,000 39,000 อัตรากําลังผลิตน้ํา ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ตําบลคูบัว ในการอุปโภค-บริโภค และ ความยาว 76 เมตร โดยวางทั้งสองดานใชทอ งบ อบต. งบ อบต. ประปาที่เพิ่มขึ้น ไวในการอุปโภค

พรอมปายประชาสัมพันธ 1 ปาย ใชในการเกษตรอยางเพียงพอ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว 38 ทอน จุดเริ่มตนปากซอย บริโภค และใช

บานนายเมง พิกัด N 13.46868 E99.816 ในการเกษตรอยาง

06 สิ้นสุด N13.46802 E99.81617 เพียงพอ

จุดที่ 2 จากบานลุงจวน ถึงบานนายสวัสดิ์

ยิ่งงามแกว ความยาว 300 เมตร โดยใชทอ

พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว 75 ทอน จุดเริ่มตนปากซอย

จุดเริ่มตนบานลุงจวน พิกัด N13.47210

E99.82168 สิ้นสุดN13.46974E99.82

253

จุดที่ 3 จากบานนายประเมินถึงบานนายเจริญ

ความยาว 100 เมตร โดยใชทอ พีวีซี ขนาด

3 นิ้ว 25 ทอน จุดเริ่มตน บานนายประเมิน

พิกัด N13.47210E99.81786 สิ้นสุด

บานนายเจริญ พิกัด N 13.47338 E99.

81755

พรอมน้ํายาเชื่อมทอและคาแรงงานในการขุด

ฝงทอ (รวม 3 จุดเปนเงิน 125,000.-บาท)

หนาที่  26

1.3 แนวทางการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

พัฒนาระบบประปา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

จุดที่ 4 หลังบานนายจอย ถึงบานนายอรุณ(ยา)

ความยาวประมาณ 180 เมตร

เปนจํานวนเงิน 39,000.-บาท

2 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อขุดบอ เพื่อเพิ่มการผลิตน้ําประปา ที่ดิน จํานวน 5 ไร 1,500,000 อัตรากําลังผลิตน้ํา ประชาชนมีน้ํา กองชาง

เก็บน้ําดิบ หมูที่ ๑๒ งบ อบต. ประปาที่เพิ่มขึ้น ไวในการอุปโภค

บริโภค และใช

ในการเกษตรอยาง

เพียงพอ

3 วางทอเมนประปาใหม 3 นิ้ว เพื่อเพิ่มความแรงของน้ําให จากสะพานทางเขาหมูที่ 4 52,000 อัตรากําลังผลิตน้ํา ประชาชนมีน้ํา กองชาง

หมูที่ 4 ไหลเวียนเร็วขึ้น ไปถึงทางหลวงหมายเลข 3339 งบ อบต. ประปาที่เพิ่มขึ้น ไวในการอุปโภค

ระยะทางประมาณ 400 เมตร บริโภค และใช

4 โครงการวางทอเมนประปา เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําไวใช ขยายขนาดทอเมนประปาเทศบาล 1,969,000 จํานวนขนาดของ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

จาก 6 นิ้ว เปน 12 นิ้ว ในการอุปโภค-บริโภค และ ∅ 6 นิ้ว เปน ∅ 12 นิ้ว ตั้งแตหมูที่ 1 ถึง งบ อบต. ทอประปาที่ ไวในการอุปโภค อบต.คูบัว

หมูที่ 1 ถึง หมูที่ 5 ใชในการเกษตรอยางเพียงพอ หมูที่ 5 รวมระยะทาง 6,000 เมตร ทําการขยาย บริโภค และใช

พรอมปายประชาสัมพันธ จํานวน 1 คาพิกัดN13.50697E99.83080 ในการเกษตรอยาง

ปาย สิ้นสุดN13.50697 E99.83080 เพียงพอ

5 โครงการขยายทอเมนประปาชวงขาม เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําไวใช ขยายทอเทนประปาจาก1/2นิ้วเปน 2 นิ้ว 30,000

ถนนหนาบานขายโลงศพ หมูที่ 2 ในการอุปโภค-บริโภค และ ระยะทางประมาณ 100 เมตร งบ อบต.

ใชในการเกษตรอยางเพียงพอ

หนาที่  27

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบประปา



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เปลี่ยน/เพิ่มหมอแปลงไฟฟา  เพื่อรองรับการใชไฟฟาที่ ภายในหมูที่ 7 100,000 มีการใชไฟฟาเพิ่ม ประชาชนมีไฟฟา เจาภาพหลัก

หมูที่ 7 เพิ่มขึ้น งบ อบต. ขึ้น รอยละ 80 เพิ่มมากขึ้น กฟภ.

เจาภาพรอง

กองชาง อบต.

2 โครงการขยายไฟฟา หมูที่ 8 เพื่อรองรับการใชไฟฟาที่ จากบานผูใหญประเสริฐ ถึงบานแม 100,000 มีการใชไฟฟาเพิ่ม ประชาชนมีไฟฟา เจาภาพหลัก

เพิ่มขึ้น เหรียญ งบ อบต. ขึ้น รอยละ 80 เพิ่มมากขึ้น กฟภ.

เจาภาพรอง

กองชาง อบต.

3 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความ ตั้งแตบานลุงดั้น ถึงบานนายสิทธิ์  80,000 มีการใชไฟฟาเพิ่ม ประชาชนมีไฟฟา เจาภาพหลัก

หมูที่ 12 สะดวก ปลอดภัย ในการใช ยาว 300 เมตร งบ อบต. ขึ้น รอยละ 80 เพิ่มมากขึ้น กฟภ.

เสนทางสัญจรในยามค่ําคืน เจาภาพรอง

กองชาง อบต.

4 โครงการไฟสองสวางสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความ จากบานนายแยพ ถึงบานหมอปอม 130,000 อัตราการลดลง ประชาชนไดรับ เจาภาพหลัก

หมูที่ 13 สะดวก ปลอดภัย ในการใช ยาว 500 เมตร งบ อบต. ของการเกิด ความสะดวก และ กฟภ.ราชบุรี

เสนทางสัญจรในยามค่ําคืน อุบัติเหตุ และเหตุ ปลอดภัยในการใช เจาภาพรอง

อาชญากรรมตางๆ เสนทางสัญจร กองชาง อบต.คูบัว

ในยามค่ําคืน ในยามค่ําคืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

หนาที่  28

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ , ไฟฟาสองสวาง และการเตือนภัย



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขยายเขตไฟฟาสาธารณะตามถนนสายหลัก 1,000,000 อัตราการลดลง ประชาชนไดรับ เจาภาพหลัก

พรอมโคมไฟ หมูที่ 15 สะดวก ปลอดภัย ในการใช และ ถนนภายในหมูบาน ภายในเขตตําบล งบ อบต. ของการเกิด ความสะดวก และ กฟภ.ราชบุรี

เสนทางสัญจรในยามค่ําคืน คูบัว อุบัติเหตุ และเหตุ ปลอดภัยในการใช เจาภาพรอง

อาชญากรรมตางๆ เสนทางสัญจร กองชาง อบต.คูบัว

ในยามค่ําคืน ในยามค่ําคืน

6 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ติดตั้งไฟฟาสองสวางถนนสายเลียบคัน 100,000 อัตราการลดลง ประชาชนไดรับ กองชาง อบต.คูบัว

หมูที่ 9 สะดวก ปลอดภัย ในการใช คลองชลประทานจาก หมูที่ 9 ถึง หมูที่ งบ อบต. ของการเกิด ความสะดวก และ

เสนทางสัญจรในยามค่ําคืน 11 ระยะทาง 350 เมตร โดยทําการปกเสา อุบัติเหตุ และเหตุ ปลอดภัยในการใช

พาดสายพรอมติดตั้งโคมไฟ อาชญากรรมตางๆ เสนทางสัญจร

ในยามค่ําคืน ในยามค่ําคืน

พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ , ไฟฟาสองสวาง และการเตือนภัย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  29

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

1.4 แนวทางการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร หมูที่ 8 เพื่อใหประชาชนไดมีที่รอรถ กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร ริมถนนสาย 100,000 ศาลาที่พักผูโดยสาร ประชาชนมีที่รอ กองชาง

ตําบลคูบัว ประจําทาง 3338 หนาสถานีอนามัยบานหนองยายแกว รถโดยสาร

พรอมปายประชาสัมพันธจํานวน 1 จุดพิกัด N13.48330 E99.82431

ปาย

2 โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค เพื่อเพิ่มประโยชนใชสอย รองรับ กอสรางศาลาอเนกประสงคขนาดกวาง 10 450,000 จํานวนประชาชน ประชาชนไดรับความ เจาภาพหลัก

หมูที่ 7 ตําบลคูบัว การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ เมตร ยาว 15 เมตร สูง 6 เมตร จํานวน 1 งบ อบต. ที่เขามาใชประโยชน สะดวก ในการใช สํานักงานปลัด

พรอมปายประชาสัมพันธจํานวน 1 หมูบาน หลัง ในศาลากอเนก ประโยชนของศาลา เจาภาพรอง

ปาย จุดพิกัด N13.48396 E99.82645 ประสงคเพิ่มขึ้น อเนกประสงค กองชาง

3 โครงการกอสรางศาลาอเนก เพื่อเพิ่มประโยชนใชสอย รองรับ กอสรางศาลาอเนกประสงคขนาดกวาง 10 450,000 จํานวนประชาชน ประชาชนไดรับความ เจาภาพหลัก

ประสงคกลางหมูบาน หมูที่ 1 การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ เมตร ยาว 15 เมตร สูง 6 เมตร จํานวน 1 งบ อบต. ที่เขามาใชประโยชน สะดวก ในการใช สํานักงานปลัด

หมูบาน หลัง ในศาลาอเนก ประโยชนของศาลา เจาภาพรอง

ประสงคเพิ่มขึ้น อเนกประสงค กองชาง

หนาที่  30

1.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งกอสรางชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

การสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเพิ่มมูลคาผลผลิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค



ผ 01

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา

2.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะหผูยากไร และ เพื่อใหผูยากไรและผูดอยโอกาส จัดสวัสดิการสงเคราะห 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูยากไร ผูดอยโอกาสและ สํานักงานปลัดฯ

ผูดอยโอกาส ไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ ผูยากไร จํานวน 15 ครัวเรือน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. และผูดอยโอกาส ผูยากไรมีคุณภาพ

สรางชุมชนไมทอดทิ้งกัน ตัดออก ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น

ไมนอยกวารอยละ 70

2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับ ผูสูงอายุตําบลคูบัวที่มาขึ้น 11,700,000 11,700,000 11,700,000 จํานวนผูสูงอายุที่ ผูสูงอายุมีคุณภาพ สํานักงานปลัดฯ

ผูสูงอายุในตําบลคูบัว ผูสูงอายุในตําบลคูบัว ทะเบียนแลว  จํานวน งบกรมสงเสริมฯ งบกรมสงเสริมฯ งบกรมสงเสริมฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น

1,490 คน ไมนอยกวารอยละ 70

3 โครงการสงเคราะหเบี้ยความพิการ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับ ผูพิการในตําบลคูบัวที่มาขึ้น 1,446,000 1,446,000 1,446,000 จํานวนผูพิการที่ ผูพิการมีคุณภาพ สํานักงานปลัดฯ

ในตําบลคูบัว คนพิการและผูดูแลคนพิการใน ทะเบียนแลว  จํานวน 241 คน งบกรมสงเสริมฯ งบกรมสงเสริมฯ งบกรมสงเสริมฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น

ตําบลคูบัว ไมนอยกวารอยละ 70

4 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับ ผูติดเชื้อเอดสในตําบลคูบัวที่ขอ 90,000 90,000 90,000 จํานวนผูติดเชื้อเอดส ผูติดเชื้อเอดสมี สํานักงานปลัดฯ

ผูติดเชื้อเอดสในตําบลคูบัว ผูติดเชื้อเอดสในตําบลคูบัว รับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จํานวน 15 คน ไมนอยกวารอยละ 70

5 โครงการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อสงเสริมคนพิการใหไดมี คนพิการ และผูดูแลคนพิการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูพิการ ผูพิการมีบทบาท สํานักงานปลัดฯ

ใหคนพิการไดมีสวนรวมในชุมชน สวนรวมในชุมชน จํานวน 100 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. และผูดูแลที่เขารวม และมีคุณคาตอ

กิจกรรมไมนอยกวา สังคมมากยิ่งขึ้น

รอยละ 70

ดานคุณภาพชีวิตและสังคม

สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

หนาที่  31



ผ 01

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา

2.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการสนับสนุนการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ชมรมคนพิการตําบลคูบัว 10,000 10,000 10,000 ระดับความเขมแข็ง การดําเนินงานของ สํานักงานปลัดฯ

ศักยภาพของชมรมคนพิการ ของชมรมผูพิการใหมีความ จํานวน  1  ชมรม งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ในการดําเนินงานของ ชมรมคนพิการ มี

เขมแข็งมั่นคง ชมรมคนพิการ ศักยภาพมากยิ่งขึ้น

7 โครงการสงเสริมสุขภาพ สรางจิต เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการดูแล ผูสูงอายุในตําบลคูบัว  200,000 200,000 200,000 จํานวนผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีขวัญ สํานักงานปลัดฯ

ใจสดใส ใหแกผูสูงอายุตําบลคูบัว เอาใจใสจากชุมชน จํานวน  1,500  คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่เขารวมกิจกรรมฯ และกําลังใจที่ดีขึ้น

ไมนอยกวารอยละ 70

8 โครงการสนับสนุนการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ชมรมผูสูงอายุ จํานวน 2 ชมรม 72,000 72,000 72,000 ระดับความเขมแข็ง การดําเนินงานของ สํานักงานปลัดฯ

ศักยภาพของชมรมผูสูงอายุ ของชมรมผูสูงอายุใหมีศักยภาพ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ในการดําเนินงานของ ชมรมผูสูงอายุ มี

ชมรมผูพิการ ศักยภาพมากยิ่งขึ้น

9 เคานเตอรติดตองานคนพิการ เพื่อใหผูพิการไดมีสถานที่ในการ ผูพิการในตําบลคูบัว 20,000 รอยละ 70 ผูพิการ ผูพิการไดรับความ สํานักงานปลัดฯ

ติดตอทางราชการ งบ อบต. ไดรับบริการอยางทั่วถึง สะดวก

ดานคุณภาพชีวิตและสังคม

สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  32

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง



ผ 01

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา

2.2 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อลดความรุนแรง สรางความ ครอบครัวที่ไดรับการคัดเลือก 30,000 30,000 30,000 จํานวนครอบครัว สมาชิกในครอบครัว สํานักงานปลัดฯ

กิจกรรมของศูนยพัฒนาครอบครัว สัมพันธที่ดีในครอบครัว จํานวน 50 ครอบครัว งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เขารวมกิจกรรม มีความสัมพันธ

ไมนอยกวารอยละ 70 ที่ดีตอกัน

2 โครงการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อสงเสริมใหเด็ก และเยาวชน เด็ก และเยาวชนในตําบลคูบัว 30,000 30,000 30,000 จํานวนเด็ก และ เด็กและเยาวชน สํานักงานปลัดฯ

กิจกรรมของเด็กและเยาวชน กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง จํานวน 100 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เยาวชน ในตําบลคูบัว ในตําบลคูบัว

และเปนที่ยอมรับของสังคม คูบัวที่เขารวมกิจกรรม ไดรับการเอาใจใส

ไมนอยกวารอยละ 70 ดูแลจากชุมชน

3 โครงการสงเสริมการพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพการ อาสาสมัครสาธารณสุข 150,000 150,000 150,000 ระดับประสิทธิภาพ ประชาชนไดรับ สํานักงานปลัดฯ

ศักยภาพในการดําเนินงานของ ดําเนินงานของอาสาสมัคร ประจําหมูบาน (อสม.) งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ในการดําเนินงานของ การดูแลจาก อสม.

อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา สาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 100 คน อสม. ตําบลคูบัว เปนอยางดีและ

หมูบาน (อสม.) (อสม.) ใหมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

4 โครงการสงเสริมการพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพการ กลุมสตรี และแมบานตําบลคูบัว 350,000 350,000 350,000 ระดับประสิทธิภาพ การดําเนินงาน สํานักงานปลัดฯ

ศักยภาพในการดําเนินงานของ ดําเนินงานของกลุมสตรีและ จํานวน 250 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ในการดําเนินงานของ ของกลุมสตรี และ

กลุมสตรีและแมบานตําบลคูบัว แมบานตําบลคูบัว ใหมี กลุมสตรี และแมบาน แมบานตําบลคูบัว

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตําบลคูบัว มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ดานคุณภาพชีวิตและสังคม

สงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง

หนาที่  33



ผ 01

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา

2.2 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการสนับสนุนกลุมกองบุญ เพื่อสงเสริมการจัดสวัสดิการ กลุมกองบุญสวัสดิการชุมชน 100,000 100,000 100,000 ระดับความเขมแข็ง กลุมกองบุญ สํานักงานปลัดฯ

สวัสดิการชุมชนของตําบลคูบัว ใหกับชุมชน ของตําบลคูบัว จํานวน 1 กลุม งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ของการดําเนินงาน สวัสดิการชุมชน

กลุมกองบุญสวัสดิการ ตําบลคูบัว มีความ

ตําบลคูบัว เขมแข็งมากยิ่งขึ้น

6 โครงการฝกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อใหการจัดทําแผนชุมชน ผูนําชุมชน /กรรมการหมูบาน 200,000 200,000 200,000 จํานวนแผนชุมชน ทุกหมูบานมี สํานักงานปลัดฯ

ของผูนําชุมชน  คณะกรรมการ ของตําบลคูบัว สามารถนําไป ที่มีหนาที่ในการจัดทําแผนชุมชน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่สามารถนําไปใช แผนชุมชนที่มี

หมูบาน  เกี่ยวกับการจัดทําแผน ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะผูบริหาร และเจาหนาที่ที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ

ชุมชนให มีประสิทธิภาพ เกี่ยวของ จํานวน 50 คน ไมนอยกวารอยละ 70 สามารถนําไปใชได

7 โครงการสงเสริมการเกษตร เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรทําการ ประชาชน และเกษตรกร 50,000 50,000 50,000 จํานวนประชาชน เกษตรกรสามารถ สํานักงานปลัดฯ

แบบพอเพียง (ตามแนวทาง เกษตรแบบพอเพียง โดยยึด จํานวน 500 ราย งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. และเกษตรกรสามารถ ดํารงชีพอยูอยาง

พระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง) แนวทางเศรษบกิจพอเพียงของ ทําการเกษตรแบบ พอเพียงได

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พอเพียงไดไมนอยกวา

รอยละ 60

8 โครงการจัดทําปายแหลงทองเที่ยว เพื่อเปนการแนะนําสถานที่ ปายประชาสัมพันธสถานที่ 40,000 40,000 40,000 จํานวน แหลงโบราณสถานใน สํานักงานปลัดฯ

โบราณสถานภายในเขตตําบลคูบัว ทองเที่ยวโบราณสถานตางๆ ทองเที่ยวโบราณสถานตางๆ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. นักทองเที่ยว ตําบลคูบัว ไดเปนที่รูจัก

ใหนักทองเที่ยวและประชาชน ภายในตําบลคูบัว จํานวน เพิ่มขึ้น กันอยางแพรหลาย

โดยทั่วไปไดทราบ 10 จุด

9 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ เพื่อเปนแนะนําผลิตภัณฑสินคา ปายประชาสัมพันธผลิตภัณฑ 15,000 15,000 15,000 ยอดการจําหนาย ประชาชนสามารถ สํานักงานปลัดฯ

สินคา OTOP ของตําบลคูบัว OTOP ของตําบลคูบัว สินคา OTOP ของตําบลคูบัว งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. สินคา OTOP มีรายไดจากการ

ใหนักทองเที่ยวและประชาชน จํานวน 5 จุด เพิ่มขึ้น จําหนายผลิตภัณฑ

โดยทั่วไปไดทราบ สินคา  OTOP ไดดีขึ้น

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ดานคุณภาพชีวิตและสังคม

สงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง

หนาที่  34



ผ 01

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา

2.2 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 เสริมสรางใหความรูดานการ เพื่อสรางองคความรูการประกอบ อบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ 100,000 100,000 100,000 รอยละของผูเขารวม -ประชาชนมีความรู สํานักงานปลัดฯ

สหกรณในระดับประชาชน อาชีพดานการสหกรณ ประชาชนในตําบลคูบัว งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. โครงการมีความรูดาน วาระแหงชาติดาน

การสหกรณ การสหกรณ

-ใชวิธีสหกรณสราง

เศรษฐกิจในครังเรือน

11 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน เพื่อจัดตั้งกลุมอาชีพใหม อาชีพของประชาชนในทองถิ่น 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุมเศรษฐกิจ -ประชาชนมีรายได

ใชระบบสหกรณในการพัฒนา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกลุม งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. และสังคมแบบ ประจํา

เศรษฐกิจและสังคม อาชีพเดิมที่มีอยูแลว สหกรณที่ไดรับการจัด -ทําใหเศรษฐกิจและ สํานักงานปลัดฯ

ตั้งสงเสริมพัฒนา และ สังคมในชุมชนเขม

สนับสนุนการ แข็ง

ดําเนินงาน -ทําใหคุณภาพชีวิต

ดีขึ้น

12 โครงการกอสรางอาคารผลิตปุย เพื่อสรางอาคารในการผลิต อาชีพของประชาชนในทองถิ่น 2,400,000 รอยละของเกษตรกร จํานวนกลุมเกษตรกร เจาภาพหลัก

หมักชีวภาพบานหนามพุงดอ ปุยหมักชีวภาพ เกษตรกรไดมีปุยที่ทําจากธรรม ไดใชปุยชีวภาพ ลดการใชสารเคมี อบจ.ราชบุรี

หมูที่ 14 ตําบลคูบัว เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรไดใช ชาติ งบ อบจ. เจาภาพรอง

จังหวัดราชบุรี ปุยที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ สํานักปลัด 

อบต.คูบัว

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ดานคุณภาพชีวิตและสังคม

สงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง

หนาที่  35



ผ 01

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา

2.3 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครการปองกันและควบคุม เพื่อปองกันและควบคุมโรค แจกทรายอะเบท และ 100,000 100,000 100,000 อัตราการลดลงของ การแพรระบาด สํานักงานปลัดฯ

โรคไขเลือดออก ไขเลือดออก พนหมอกควัน จํานวน 15 งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. โรคไขเลือดออก ของโรคไขเลือดออก

หมูบาน ในตําบลคูบัว มีอัตราลดลง

2 โครงการปองกันและควบคุม เพื่อปองกันและควบคุมโรค ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ 100,000 100,000 100,000 อัตราการลดลงของ การแพรระบาด สํานักงานปลัดฯ

โรคพิษสุนัขบา โรคพิษสุนัขบา สุนัขบาในเขตตําบลคูบัว งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. โรคพิษสุนัขบา ของโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 2,000 ตัว ในตําบลคูบัว มีอัตราลดลง

3 โครงการสนับสนุนกองทุนหลัก เพื่อสงเสริมการดําเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ 250,000 250,000 250,000 ระดับความเขมแข็ง ประชาชนมี สํานักงานปลัดฯ

ประกันสุขภาพ (สปสช.) ดานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ของตําบลคูบัว งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ในการดําเนินงานของ คุณภาพ

(สปสช.) จํานวน 1 กองทุน กองทุนหลักประกัน ชีวิตที่ดีขึ้น

สุขภาพ

4 โครงการสงเสริมระบบการแพทย เพื่อจัดใหมีระบบการแพทย การแพทยฉุกเฉินของ อบต. 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่เขา ประชาชนสามารถ สํานักงานปลัดฯ

ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัว ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัว คูบัว จํานวน 1 หนวย งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ชวยเหลือประชาชน เรียกใชบริการ

เมื่อประสบเหตุได การแพทยฉุกเฉิน

ทันทวงที ไดตลอด 24 ชม.

5 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อพัฒนางานดานสาธารณสุข สงเสริมการดําเนินงาน 225,000 225,000 225,000 ระดับประสิทธิภาพ การดําเนินงาน สํานักงานปลัดฯ

มูลฐานในตําบลคูบัว มูลฐาน ของ อสม. ตําบลคูบัว ดานสาธารณสุขมูลฐาน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ในการดําเนินงาน สาธารณสุขมูลฐาน

ของ อสม.ตําบลคูบัว ดานสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ

จํานวน 15 หมูบาน มูลฐาน มากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ดานคุณภาพชีวิตและสังคม

สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง

หนาที่  36
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนา

2.3 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการคลินิกใกลบานรักษาโรค เพื่อใหประชาชนไดรับบริการ ประชาชนในเขตตําบลคูบัว 120,000 120,000 120,000 จํานวนประชาชน ประชาชนไดรับ สํานักงานปลัดฯ

เฉพาะทาง (ผูปวยเรื้อรัง) ดานการแพทยอยางเขาถึง จํานวน 1,000 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่เขามาขอใชบริการ การบริการ

ดานการแพทย ดานการแพทย

ไมนอยกวารอยละ 50 อยางเขาถึง

7 โครงการสงเสริมการใชถุงยาง เพื่อเปนการปองกันลดความ เด็กและเยาวชนในเขตตําบล 20,000 20,000 20,000 จํานวนเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมี สํานักงานปลัดฯ

อนามัยแบบบูรณาการ เสี่ยงในการติดเชื้อ HIV คูบัว งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่เขารวมไมนอย ความรูและปองกัน

กวารอยละ80 โรคเอดส

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ดานคุณภาพชีวิตและสังคม

สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง

หนาที่  37



ผ 01

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา

2.4 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปอง เพื่อให อปพร. มีความรูความ อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน 150,000 150,000 150,000 ระดับประสิทธิภาพ การปฏิบัติหนาที่ สํานักงานปลัดฯ

กันฝายพลเรือน (อปพร.)ของตําบล เขาใจในการปองกันและบรรเทา (อปพร.) จํานวน 80 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ในการปฏิบัติหนาที่ ของ อปพร.

คูบัว สาธารณภัย หรือลดความเสี่ยง และรับเพิ่ม ของ อพปร. มีประสิทธิภาพ

อันเนื่องมาจากสาธารณภัย มากยิ่งขึ้น

2 โครงการซักซอมแผนปองกัน เพื่อใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมี เจาหนาที่ปองกันและบรรเทา 50,000 50,000 50,000 ระดับประสิทธิภาพ การปฏิบัติปองกัน สํานักงานปลัดฯ

และบรรเทาสาธารณภัย ความพรอม มีความคลองตัว สาธารณภัย และประชาชน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ในการปฏิบัติหนาที่ และบรรเทาสาธารณภัย

และเขาใจขั้นตอนในการปฏิบัติ ในพื้นที่ จํานวน 80 คน ของเจาหนาที่ปองกันฯ เกิดความคลองตัว

เมื่อเกิดภัย มีประสิทธิภาพ

3 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อเฝาระวังและปองกัน เทศกาลปใหม และวันสงกรานต 50,000 50,000 50,000 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนเดินทาง สํานักงานปลัดฯ

บนทองถนนในชวงเทศกาลสําคัญ การเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน 7 วันอันตราย จํานวน 2 ครั้ง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ในชวงเทศกาลลดลง สัญจรในชวงเทศกาล

ในเขตตําบลคูบัว ในชวงเทศกาล อยางปลอดภัย

4 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ เพื่อใหประชาชนสามารถเตรียม ประชาชนในตําบลคูบัว 10,000 10,000 10,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมีความรู สํานักงานปลัดฯ

การปองกันการเกิดสาธารณภัย การปองกันสาธารณภัยที่อาจ จํานวน 1,000 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เขารับการอบรม สามารถเตรียมการ

ในสถานประกอบการ เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ไมนอยกวารอยละ 70 ปองกันสาธารณภัย

ที่อาจจะเกิดขึ้นได

5 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับ เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม และ รถบรรทุกน้ําเพลิงอเนกประสงค 6,900,000 อัตราความเสียหาย ประชาชนมีความ เจาภาพหลัก

เพลิงอเนกประสงค 10 ลอ เหตุสาธารณภัยอื่นๆ ชนิด 10 ลอ 2 เพลา งบ อบจ. จากเพลิงไหมและ ปลอดภัยในชีวิต อบจ.ราชบุรี

2 เพลา และบรรจุน้ํามีปริมาตร บรรจุน้ํามีปริมาตรไมนอยกวา 500,000 สาธารณภัยอื่นๆ และทรัพยสิน เจาภาพรอง

ไมนอยกวา 12,000 ลิตร 12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน งบ อบต. ลดลง สํานักงานปลัดฯ

อบต.คูบัว

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ดานคุณภาพชีวิตและสังคม

การรักษาความสงบเรียบรอยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง

หนาที่  38
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนา

2.4 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อเฝาระวังและปองกันการ ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) 900,000 900,000 อัตราการลดลง ประชาชนในพื้นที่ เจาภาพหลัก

(CCTV) ภายในเขตพื้นที่ หมูที่ ๓ เกิดเหตุ โจรกรรมทรัพยสิน พรอมเครื่องสํารองขอมูล ความ งบ อบต. งบ อบต. ของการเกิดเหตุ มีความอุนใจ และรูสึก สํานักงานปลัดฯ

และ หมูที่ ๔ หมูที่ ๕ หมูที่ ๑๕ ยาเสพติด และอาชญากรรม ยาวไมนอยกวา 4,000 เมตร งบกรมสงเสริมฯ งบกรมสงเสริมฯ โจรกรรมทรัพยสิน ปลอดภัยในชีวิต เจาภาพรอง

งบประมาณกรมสงเสริมฯ ตางๆ บริเวณในพื้นที่ หมูที่ 3 หมูที่ 4 ยาเสพติด และทรัพยสินมากยิ่งขึ้น กองชาง

หมูที่ 5 และหมูที่ 15  และอาญชกรรมตางๆ

จํานวน 16 จุด

7 โครงการติดตั้งปายเตือนเขต เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่ ปายเตือนเขตโรงเรียน 200,000 อัตราการลดลง นักเรียน ผูปกครอง เจาภาพหลัก

โรงเรียนและตามจุดเสี่ยงทั้ง 15 อาจจะเกิดขึ้นในบริเวณหนา จํานวน 4 ปาย งบ อบต. ของการเกิดอุบัติเหตุ และคร-ูอาจารย สํานักงานปลัดฯ

หมูบาน โรงเรียนแคทรายวิทยา โรงเรียน ปายเตือนการใชรถจักรยานรวม มีความปลอดภัย เจาภาพรอง

วัดหนามพุงดอและตามจุดเสี่ยง กับรถยนตจํานวน 15 ปาย มากขึ้น กองชาง

8 โครงการติดตั้งสัญญาณเตือน เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่ สัญญาณเตือนไฟกระพริบ 130,000 อัตราการลดลง ประชาชนที่ใชเสนทาง เจาภาพหลัก

ไฟกระพริบ หมูที่ ๙,1๑ , 1๔,๑๕ อาจจะเกิดขึ้น จํานวน ๔ จุด งบ อบต. ของการเกิดอุบัติเหตุ สัญจรไป-มา สํานักงานปลัดฯ

มีความปลอดภัย เจาภาพรอง

มากขึ้น กองชาง

9 โครงการติดตั้งกระจกโคงเตือน เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่ บริเวณตามทางแยกหมูที่ 5 3,000 อัตราการลดลง ประชาชนที่ใชเสนทาง เจาภาพหลัก

ตรงทางแยก หมูที่ 5 อาจจะเกิดขึ้น งบ อบต. ของการเกิดอุบัติเหตุ สัญจรไป-มา สํานักงานปลัดฯ

มีความปลอดภัย เจาภาพรอง

มากขึ้น กองชาง

หนาที่  39

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ดานคุณภาพชีวิตและสังคม

การรักษาความสงบเรียบรอยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง



ผ 01

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา

3.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็กนักเรียนมีพัฒนาการ นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,040,000 1,040,000 1,040,000 จํานวนนักเรียน เด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ

สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทางรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ จํานวน 500 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่มีสุขภาพ มีพัฒนาการทาง

เจริญเติบโตตามวัย แข็งแรงเติบโต รางกายที่แข็งแรง

ตามวัยเพิ่มขึ้น สมบูรณเจริญเติบโต

ตามวัย

2 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็กนักเรียนมีพัฒนาการ เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเด็ก ใน 230,000 230,000 230,000 จํานวนเด็กเล็ก เด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทางรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ สังกัด อบต.คูบัว จํานวน 100 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่มีสุขภาพ มีพัฒนาการทาง

เจริญเติบโตตามวัย แข็งแรงเติบโต รางกายที่แข็งแรง

ตามวัยเพิ่มขึ้น สมบูรณเจริญเติบโต

ตามวัย

3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อใหเด็กนักเรียนมีพัฒนาการ นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนนักเรียน เด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ

สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทางรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ จํานวน 500 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่มีสุขภาพ มีพัฒนาการทาง

เจริญเติบโตตามวัย แข็งแรงเติบโต รางกายที่แข็งแรง

ตามวัยเพิ่มขึ้น สมบูรณเจริญเติบโต

ตามวัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง

ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3

ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  40



ผ 01

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา

3.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหเด็กนักเรียนมีพัฒนาการ เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเด็ก ใน 460,000 460,000 460,000 จํานวนเด็กเล็ก เด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ

สําหรับเด็กกอนวัยเรียน ทางรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ สังกัด อบต.คูบัว จํานวน 115 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่มีสุขภาพ มีพัฒนาการทาง

เจริญเติบโตตามวัย แข็งแรงเติบโต รางกายที่แข็งแรง

ตามวัยเพิ่มขึ้น สมบูรณเจริญเติบโต

ตามวัย

5 โครงการสงเสริมการเรียนรูนอก เพื่อเสริมสรางพัฒนาการในการ เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเด็ก ใน 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็กเล็ก เด็กกอนวัยเรียน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสําหรับเด็กกอนวัยเรียน เรียนรูแกเด็กกอนวัยเรียน สังกัด อบต.คูบัว จํานวน 100 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. มีพัฒนาการที่ดี ไดรับการเรียนรู

ตามมาตรฐาน และประสบการณ

เพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก

หองเรียน

6 โครงการสงเสริมกิจกรรม เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดจัด สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันวิชาการ 80,000 80,000 80,000 จํานวนนักเรียน เด็กนักเรียนได กองการศึกษาฯ

วันวิชาการของโรงเรียนในสังกัด แสดงผลงานทางวิชาการ และ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่มีความรู เพิ่มพูนความรู

สพฐ. ในเขตตําบลคูบัว ไดรับความรูทางวิชาการตางๆ ตําบลคูบัว จํานวน 4 แหง เพิ่มขึ้น มากยิ่งขึ้น

เพิ่มขึ้น

7 โครงการสงเสริมทักษะอาชีพให เพื่อสงเสริมใหนักเรียนในระดับ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริม 40,000 40,000 40,000 จํานวนนักเรียน เด็กนักเรียนได กองการศึกษาฯ

แกเด็กนักเรียนระดับมัธยม มัธยม มีความรูและมีทักษะ ทักษะอาชีพใหแกนักเรียนในระดับ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่มีความรู เพิ่มพูนความรู

โรงเรียนแคทรายวิทยา ดานการประกอบอาชีพ มัธยม จํานวน 1 แหง ดานการประกอบ และทักษะในการ

อาชีพเพิ่มขึ้น ประกอบอาชีพได

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2

ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
งบประมาณและที่ผานมา

ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

หนาที่  41



ผ 01

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา

3.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการสงเสริมการเรียนรูและ เพื่อเตรียมความพรอมเขาสู นักเรียน ในเขตพื้นที่ตําบลคูบัว 240,000 240,000 240,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนไดเรียนรู กองการศึกษาฯ

ทักษะดานภาษาตางประเทศ ประชาคมอาเซียน  จํานวน 200 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่มีความรูและ เพิ่มพูนทักษะทางดาน

ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน มีทักษะดานภาษา ภาษาตางประเทศ

ตางประเทศ

เพิ่มขึ้น

9 โครงการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเรียน สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ 50,000 50,000 50,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนไดรับความรู กองการศึกษาฯ

กิจกรรมของศูนยการศึกษานอก รูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูนอก สอนของศูนยการศึกษานอก งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ไดรับความรู นอกเหนือจาก

โรงเรียนชุมชนตําบลคูบัว โรงเรียน โรงเรียน จํานวน 1 ศูนย เพิ่มขึ้น ความรูในหองเรียน

10 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อใหมีสภาพแวดลอมที่ เครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง 88,000 จํานวนเด็กเล็ก สภาพแวดลอม กองการศึกษาฯ

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เหมาะสมตอการเรียนรูสราง ขนาดไมนอยกวา 36,000 บีทียู งบ อบต. ที่เขามาใชบริการ เหมาะสมตอการ

โรงเรียนวัดแคทรายและศูนยพัฒนา เสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาการของเด็กเล็ก

เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนามพุงดอ ใหเติบโตตามวัย จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 44,000 มีจํานวนเพิ่ม

บาท มากขึ้น

11 โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู เพื่อใหนักเรียนไดมีการพัฒนา สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู 40,000 40,000 40,000 จํานวนนักเรียน เด็กนักเรียนไดรับ สวนการศึกษาฯ

เรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ใน องคความรูและมีสวนรวมในการ เรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ตําบล งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ไดมีการพัฒนา การพัฒนามากยิ่ง

เขตตําบลคูบัว จัดกิจกรรมกลุมเรียนรู คูบัว จํานวน 4 แหง เพิ่มขึ้น ขึ้น

ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

ที่

หนาที่  42

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2



ผ 01

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา

3.2 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันพอและวันแม เพื่อปลูกฝงใหเด็กมีความ เด็กเล็ก และผูปกครอง ของ 15,000 15,000 15,000 จํานวนเด็กเล็ก เด็กๆ มีความ กองการศึกษาฯ

แหงชาติ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กตัญูกตเวทีตอบิดา-มารดา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. มีความกตัญูตอ กตัญูกตเวที

และตอสถาบันพระมหากษัตริย อบต.คูบัว จํานวน 115 คน บิดา-มารดา และ ตอบิดา-มารดา

ตอมีความจงรัก และสถาบัน

ภักดีตอสถาบัน พระมหากษัตริย

พระมหาษัตริย

2 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อเปนการสรางขวัญและ เด็ก ๆ ในตําบลคูบัว จํานวน 100,000 100,000 100,000 จํานวนเด็กๆ เด็กๆ มีขวัญกําลังใจ กองการศึกษาฯ

กําลังใจใหแกเด็กๆ และเยาวชน 600 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่เขารวมกิจกรรม ที่ดี และมีความสุข

ในตําบลคูบัว เพิ่มขึ้น

3 โครงการคายพุทธบุตร เพื่อปลูกฝงจิตใจใหเด็กและ เด็ก และเยาวชน ในตําบลคูบัว 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็ก และ เด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ

เยาวชนมีความประพฤติที่ดีงาม จํานวน 200 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เยาวชนที่มี มีความประพฤติที่ดี

มีศีลธรรมในจิตใจ สุขภาพที่ดีขึ้น มีศีลธรรมในจิตใจ

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

หนาที่  43

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

สงเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ 01

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา

3.2 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหเปน เด็ก และเยาวชน ในตําบลคูบัว 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็ก และ เด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ

ใหแกเด็กและเยาวชนในตําบลคูบัว ผูมีคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 200 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เยาวชนที่มี มีความประพฤติที่ดี

คุณธรรมและ มีคุณธรรม

จริยธรรมเพิ่มขึ้น และจริยธรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง

หนาที่  44

ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

สงเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ 01

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา

3.3 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบวชศิลจาริณี ถวายเปน เพื่อบําเพ็ญศีล ถวายเปนพระ ประชาชนในตําบลคูบัว  จํานวน 60,000 60,000 60,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมีศีลธรรม กองการศึกษาฯ

พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ ราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ 100 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่รวมแสดงออก และไดแสดงความ

พระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระ พระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระ ถึงความจงรักภักดี จงรักภักดีตอสถาบัน

นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พระมหากษัตริย

2 โครงการประเพณีแหเทียน เพื่อสืบทอดประเพณี วันสําคัญ เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูสืบทอด สืบทอดประเพณี กองการศึกษาฯ

เขาพรรษาตําบลคูบัว ทางศาสนาใหคงอยูสืบไป ในตําบลคูบัว  จํานวน 200 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ประเพณีวันสําคัญ แหเทียนเขาพรรษา

ทางศาสนาเพิ่มขึ้น ใหคงอยูสืบไป

3 โครงการประกวดทอผา เพื่อสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น เด็กนักเรียน ประชาชนผูมีความ 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูสือบทอด สืบทอดภูมิปญญา กองการศึกษาฯ

พื้นเมือง (ผาซิ่นตีนจก) ไท-ยวน การทอผาพื้นเมือง (ผาซิ่นตีนจก) สนใจ จํานวน 100 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ภูมิปญญาทองถิ่น ทองถิ่นใหคงอยู

ตําบลคูบัว ใหคงอยูสืบไป เพิ่มขึ้น สืบไป

4 โครงการประเพณี เพื่อสืบสานประเพณีไทยให ประชาชนตําบลคูบัว และประชาชน 120,000 120,000 120,000 จํานวนประชาชน สืบสานประเพณีไทย กองการศึกษาฯ

ลอยกระทงตําบลคูบัว คงอยูสืบไป ทั่วไปเขารวมงานประเพณี จํานวน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่มารวมงาน ใหคงอยูสืบไป

300 คน เพิ่มขึ้น

5 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง ประชาชนตําบลคูบัว และประชาชน 150,000 150,000 150,000 จํานวนประชาชน สถานที่ทองเที่ยว กองการศึกษาฯ

เชิงวัฒนธรรมของทองถิ่น วัฒนธรรมของตําบลคูบัวใหเปน ทั่วไปเขารวมงานประเพณี จํานวน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ไดรับรูวัฒนธรรม ในตําบลคูบัว เปนที่

ที่รูจักกันอยางแพรหลาย 200 คน ตําบลคูบัวเพิ่มขึ้น รูจักกันอยาง

แพรหลาย

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง

สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  45



ผ 01

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา

3.3 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการสนับสนุนการจัดงาน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไท-ยวน สนับสนุนการจัดงานสืบสาน 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูสืบสาน วัฒนธรรมทองถิ่น กองการศึกษาฯ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ของตําบลคูบัวใหคงอยูสืบไป วัฒนธรรมไท-ยวน จํานวน 1 ครั้ง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. วัฒนธรรมไทย  ไท-ยวน คงอยูสืบไป

ไท-ยวน ตําบลคูบัว ตอป เพิ่มขึ้น

7 โครงการสนับสนุนอําเภอเมือง เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว สนับสนุนการทองเที่ยวในจังหวัด 15,000 15,000 15,000 จํานวน เศรษฐกิจ กองการศึกษาฯ

ราชบุรี "ทองเที่ยวราชบุรี จังหวัดราชบุรี ราชบุรี จํานวนปละ 1 ครั้ง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. นักทองเที่ยว การทองเที่ยวใน

ของดี เมืองโอง" ประจําป 2559 เพิ่มขึ้น จังหวัดราชบุรีดีขึ้น

ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  46



ผ 01

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา

3.4 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแขงขันกีฬาโรงเรียนระดับ เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน โรงเรียนระดับประถมในเขต 100,000 100,000 100,000 จํานวนเด็ก และ เด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ

ประถม หางไกลตานยาเสพติด มีน้ําใจนักกีฬา รูรักสามัคคี ตําบลคูบัว จํานวน 4 แหง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เยาวชน หันมา มีน้ําใจนักกีฬา 

 "คูบัวเกมส" และมีสุขภาพที่แข็งแรง หางไกล สนใจเลนกีฬา รูรักสามัคคี และ

ยาเสพติด เพิ่มขึ้น มีสุขภาพที่แข็งแรง 

หางไกลยาเสพติด

2 โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตาน เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ หมูบานในเขตตําบลคูบัว จํานวน 120,000 120,000 120,000 จํานวนเยาวชน เยาวชนและประชาชน กองการศึกษาฯ

ภัยยาเสพติด ประชาชนไดออกกําลังกาย 15 หมูบาน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. และประชาชน มีสุขภาพที่แข็งแรง 

มีสุขภาพที่แข็งแรง หางไกล หันมาสนใจเลน หางไกลยาเสพติด

ยาเสพติด เพิ่มขึ้น

3 โครงการสงนักกีฬาเขารวม เพื่อเขารวมการแขงขันฟุตบอล เด็ก เยาวชน และประชาชน 100,000 จํานวนนักกีฬา เด็ก เยาวชน และ

การแขงขันฟุตบอลประเพณี ประเพณีอําเภอเมืองราชบุรี ผูมีความสนใจ จํานวน 20 คน งบ อบต. ของตําบลคูบัว ประชาชน สามารถใช

อําเภอเมืองราชบุรี "ราชบุรีคัพ" "ราชบุรีคัพ" เพิ่มขึ้น เวลาวางใหเปน ทต.เขางู

ประโยชน หางไกล

ยาเสพติด

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง

สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  47

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา



ผ 01

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา

3.4 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสงนักกีฬาเขารวม เพื่อใหประชาชนไดออกกําลังกาย ประชาชนผูมีความสนใจเขารวม 30,000 30,000 30,000 จํานวนนักกีฬา ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ

การแขงขันฟุตบอลอาวุโส มีสุขภาพรางกายแข็งแรง การแขงขัน จํานวน 15 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ของตําบลคูบัว รางกายที่แข็งแรง

เพิ่มขึ้น

5 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา เพื่อใหประชาชนไดออกกําลังกาย อุปกรณกีฬาสําหรับหมูบาน 97,500 97,500 97,500 จํานวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ

สําหรับหมูบานในตําบลคูบัว มีสุขภาพรางกายแข็งแรง จํานวน  15 หมูบาน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. หันมาสนใจเลน ที่แข็งแรง

กีฬาเพิ่มขึ้น

6 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เพื่อใหประชาชนไดใช เครื่องออกกําลังกายสําหรับ 100,000 จํานวนประชาชน ประชาชนใชเวลาวาง กองการศึกษาฯ

พรอมกอสรางลานกลางแจง คสล. ออกกําลังกายใหมีสุขภาพที่ หมูบาน จํานวน 5 ชุด งบ อบต. หันมาสนใจ ใหเปนประโยชน

หมูที่  7 แข็งแรง ออกกําลังกาย และมีสุขภาพรางกาย

เพิ่มขึ้น ที่แข็งแรง

7 โครงการตอเติมหลังคาเมนทอชีท เพื่อปองกันแสงแดดและฝนสาด ตอเติมหลังคาเมนทอลชีทจากอาคาร 100,000 กันแสงแดดและ สามารถปองกันแสง กองการศึกษาฯ

พรอมเสาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดแค เดิมพรอมติดตั้งเสาประมาณการกวาง งบ อบต. ฝนสาดได แดดและฝนสาด

ทราย 14 เมตร ยาว 25 เมตร โดยเฉลี่ย รอยละ 90

8 โครงการเครื่องออกกําลังกาย เพื่อใหประชาชนไดใช บริเวณศาลาประชาคม หมูที่ 3 100,000 จํานวนประชาชน ประชาชนใชเวลาวาง กองการศึกษาฯ

หมูที่ 3 ออกกําลังกายใหมีสุขภาพที่ เครื่องออกกําลังกายจํานวน 5 ชุด งบ อบต. หันมาสนใจ ใหเปนประโยชน

แข็งแรง ออกกําลังกาย และมีสุขภาพรางกาย

เพิ่มขึ้น ที่แข็งแรง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ

หนาที่  48



ผ 01

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา

3.4 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เพื่อใหประชาชนไดใช เครื่องออกกําลังกายสําหรับ 100,000 จํานวนประชาชน ประชาชนใชเวลาวาง กองการศึกษาฯ

พรอมกอสรางลานกลางแจง คสล. ออกกําลังกายใหมีสุขภาพที่ หมูบาน จํานวน 5 ชุด งบ อบต. หันมาสนใจ ใหเปนประโยชน

หมูที่ 9 แข็งแรง ออกกําลังกาย และมีสุขภาพรางกาย

เพิ่มขึ้น ที่แข็งแรง

10 โครงการกอสรางลานเอนกประสงค เพื่อใหประชาชนไดใช เครื่องออกกําลังกายสําหรับ 300,000 จํานวนประชาชน ประชาชนใชเวลาวาง กองการศึกษาฯ

พรอมเครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 8 ออกกําลังกายใหมีสุขภาพที่ หมูบาน จํานวน ๑๐ ชุด งบ อบต. หันมาสนใจ ใหเปนประโยชน

ตําบลคูบัว แข็งแรง คาพิกัด N13.48330E99.82400 ออกกําลังกาย และมีสุขภาพรางกาย

เพิ่มขึ้น ที่แข็งแรง

11 โครงการกอสรางลานเนอกประสงค เพื่อใหประชาชนไดใช จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 100,000 จํานวนประชาชน ประชาชนใชเวลาวาง กองการศึกษาฯ

พรอมเครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 14 ออกกําลังกายใหมีสุขภาพที่ จํานวน 5 ชุด พรอมติดตั้ง งบ อบต. หันมาสนใจ ใหเปนประโยชน

พรอมปายประชาสัมพันธจํานวน 1 แข็งแรง บริเวณขางศาลาเอนกประสงค ออกกําลังกาย และมีสุขภาพรางกาย

ปาย จุดพิกัดN13.45223E99.82118 เพิ่มขึ้น ที่แข็งแรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเขมแข็ง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

หนาที่  49



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา

4.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชน ครัวเรือนในเขตตําบลคูบัว จํานวน 50,000 50,000 50,000 จํานวนครัวเรือน ขยะในเขตพื้นที่ สํานักงานปลัดฯ

ไดคัดแยกขยะมูลฝอยและ 500 ครัวเรือน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่คัดแยกขยะ ตําบลคูบัว มีปริมาณ

สิ่งปฏิกูลกอนนํามาทิ้ง กอนนํามาทิ้งถัง ที่ลดลง

เพิ่มมากขึ้น

2 โครงการจัดซื้อถังขยะสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดมีภาชนะ ถังขยะพสาสติกทรงกลม ไมมีฝาปด 30,000 30,000 30,000 จํานวนถังขยะ ลดปญหาสิ่งแวดลอม สํานักงานปลัดฯ

ไวสําหรับรองรับขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 200 ลิตร จํานวน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. มีเพิ่มขึ้น เนื่องจากการทิ้งขยะ

 50 ใบ ไมเปนที่เปนทาง

3 โครงการรณรงคลดการใชถุงพลาสติก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช ครัวเรือนทั้ง 15 ตําบล 30,000 30,000 30,000 รอยละ70 ลดปญหาสิ่งแวดลอม สํานักงานปลัดฯ

และโฟม พาหนะที่เปนพลาสติกและโฟม งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ลดการใชพลาส

ติกและโฟม

4 โครงการธนาคารขยะรีไชเคิลใน เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีระเบียบ จํานวนนักเรียนทั้ง 5 โรงเรียนใน 30,000 30,000 30,000 รอยละ70

โรงเรียนภายในตําบลคูบัว วินัยในการทิ้งขยะกอนลงถัง เขตตําบลคูบัว งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. เด็กและเยาวชน ลดปญหาสิ่งแวดลอม สํานักงานปลัดฯ

รูจักในการทิ้ง

ขยะใหถูกวิธี

หนาที่  50

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสีย

การจัดการขยะมูลฝอยในตําบลคูบัว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ  01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา

4.2 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเยาวชนจิตอาสารวมใจรักษ เพื่อปลูกฝงใหเด็กๆ และเยาวชน นักเรียน และเยาวชนในตําบลคูบัว 30,000 30,000 30,000 จํานวนเยาวชน เด็กๆ และเยาวชน สํานักงานปลัดฯ

พิทักษสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกในการชวยกันรักษา ไดเขารวมกิจกรรม จํานวน 50 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่เขารวม ไดตระหนักถึงปญหา

สิ่งแวดลอมภายในตําบลคูบัว กิจกรรมเพิ่มขึ้น และชวยกันรักษา

สิ่งแวดลอม

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายใน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายใน ปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตตําบล 40,000 40,000 40,000 จํานวนหมูบาน สิ่งแวดลอมภายใน สํานักงานปลัดฯ

เขตตําบลคูบัวใหสวยงามนาอยู ตําบลคูบัวใหสวยงาม คูบัว จํานวน  15  หมูบาน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ไดรับการ ตําบลคูบัวสะอาด

ปรับปรุงภูมิทัศน สวยงามนาอยู

ใหสวยงามขึ้น

3 โครงการจัดตั้งศูนยรวบรวมขยะมูล เพื่อเปนจุดศูนยรวมในการคัด ครัวเรือนในตําบลคูบัวทั้ง 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะ ประชาชนใน สํานักงานปลัดฯ

ฝอยในพื้นที่ตําบลคูบัว ธนาคารขยะ แยกขยะที่สามารถนํากลับมาใช 15 หมูบาน มีการคัดแยกขยะ งบ อบต.. งบ อบต.. งบ อบต.. ในชุมชนลด ตําบลคูบัวมีการ

ประจําตําบลคูบัว ไดและขยะที่เปนมลพิษ ลง คัดแยกและนํามา

เปลี่ยนเปนเงินออม

ในธนาคารขยะ

4 โครงการรณรงคขับขี่รถจักรยาน ลด เพื่อลดภาวะจากมลพิษทาง ประชาชนและบุคลากรของอบต.คูบัว 20,000 20,000 20,000 จํานวน มลพิษทางอากาศ สํานักงานปลัดฯ

ภาวะโลกรอน ประจําตําบลคูบัว อากาศ จํานวน 15 หมูบาน 1 อบต. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ประชาชนและ ลดลง

บุคลากรอบต.

หนาที่  51

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ  01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา

4.3 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกคลองซอย เพื่อกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา คลองซอย (คลองไสไก) 300,000 300,000 300,000 จํานวนคลอง แหลงน้ําธรรมชาติ กองชาง

(คลองไสไก) ภายในตําบลคูบัว และขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ในตําบลคูบัว จํานวน 30 แหง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ซอย (คลองไสไก) ไดรับการดูแลรักษา

ที่ไดรับการ และมีการใช

ขุดลอกเพิ่มขึ้น ประโยชนมากขึ้น

2 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ เพื่อปองกันการเกิดน้ําทวม ขุดลอกคลองวัชพืช และสิ่งกีดขวาง 385,000 ปริมาตรของดิน แหลงน้ําธรรมชาติ กองชาง

หมูที่ 7 และระบายน้ําไดสะดวก สายทาชาง หมูที่ 7  ขนาดกวาง งบ อบต. ทําการขุดลอก ไดรับการดูแลรักษา

8 - 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร คลอง และมีการใช

ยาว 1,000 เมตร ประโยชนมากขึ้น

3 โครงการขุดลอกวัชพืช-สิ่งกีดขวาง เพื่อปองกันการเกิดน้ําทวม ขุดลอกคลองวัชพืชในลําคลอง 2,310,000 2,310,000 2,310,000 ปริมาตรของดิน แหลงน้ําธรรมชาติ เจาภาพหลัก

ทางน้ําในลําคลอง ภายในตําบลคูบัว และระบายน้ําไดสะดวก ภายในตําบลคูบัว  ขนาดกวาง งบ อบจ. งบ อบจ. งบ อบจ. ทําการขุดลอก ไดรับการดูแลรักษา อบจ.ราชบุรี

หมูที่ 1-15 8 - 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร คลอง และมีการใช เจาภาพรอง

ยาว 6,000 เมตร ประโยชนมากขึ้น กองชาง อบต.คูบัว

4 โครงการขุดลอกคลองกําจัดวัชพืช เพื่อปองกันการเกิดน้ําทวม ขุดลอกคลองวัชพืชในลําคลอง 3,000,000 ปริมาตรของดิน แหลงน้ําธรรมชาติ เจาภาพหลัก

คลองระบายน้ํา หมูที่1,2ผานหมูที่ และระบายน้ําไดสะดวก กวางเฉลี่ย 5-10ม.ยาวลึกเฉลี่ย งบ อบจ. ทําการขุดลอก ไดรับการดูแลรักษา อบจ.ราชบุรี

6,5,4,ถึงหมูที่ 3 ตําบลคูบัว 2-2.5 ม. ยาว 4,620 ม. คลอง และมีการใช เจาภาพรอง

อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประโยชนมากขึ้น กองชาง อบต.คูบัว

หนาที่  52

การบํารุงรักษาแหลงน้ําในตําบลคูบัว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

พัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสีย

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

5.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน  4 64,000 จํานวนเครื่อง การปฏิบัติงาน สํานักงาน

สําหรับสํานักงาน ของเจาหนาที่ เครื่องๆ ละ 16,000 บาท งบ อบต. มือเครื่องใช ของเจาหนาที่ ปลัดฯ

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ กองการศึกษาฯ

 - ความเร็วไมนอยกวา 3.0 GHZ หรือดีกวา มากยิ่งขึ้น กองคลัง

จํานวน 1 หนวย , RAM ชนิด DDRB หรือดีกวา 

ขนาดไมนอยกวา 4 GB , Hard Disk ชนิด SATA 

หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอกวา 1 TB หรือ

 Solid State Disk ขนาดจุไมนอยกวา 100 GB

 จํานวน 1 หนวย , DVD-RW หรือดีกวา 

จํานวน 1 หนวย , มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Netwrok Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - จอภาพ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio

ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 

18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

-สํานักงานปลัด จํานวน 2 เครื่อง

กองคลัง จํานวน 1 เครื่อง

-กองการศึกษาฯ จํานวน 1 เครื่อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 -

ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ดานการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร

สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  53



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

5.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน  1 23,000 จํานวนเครื่อง การปฏิบัติงาน กองชาง

สําหรับสํานักงาน ของเจาหนาที่ เครื่องๆ ละ 23,000 บาท งบ อบต. มือเครื่องใช ของเจาหนาที่

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา มากยิ่งขึ้น

4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน 

( 8 thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไมนอยกวา 3.0 GHz จํานวน 1 หนวย

 - หนวยประมวลผลกลาง ( CPU) มีหนวย

ความจําขนาดไมนอยกวา 6 MB สําหรับ

แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ

Smart Cache Menory
1)เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร

หลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา

1GB หรือ

2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง

อยูภายในหนวยผลกลาง แบบ Graphics

Proceeing Unit ที่สามารถใชหนวยความจํา

หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา

หนาที่  54

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 -

ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ดานการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร

สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

5.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1GB หรือ

3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง

อยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard -

Graphics ที่มีความสามารถในการใชหนวย

ความจําหลักในการแสดงภาพพขนาดไมนอย

1GB 

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 

หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด

SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1GB

  - มี DVD- RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

(Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา

 - มีแปนพิมพและเมาส

  - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี

contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1

และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย

หนาที่  55

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 -

ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ดานการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร

สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

5.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพอิงค เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 1 เครื่อง 13,000 กองชาง

เจ็ท ของเจาหนาที่ อิงคเจ็ทพรินเตอร Epson L1300 งบ อบต.

ความเร็วในการพิมพ Draft, A4 17 แผน

ตอนาที (ส)ี 30 แผนตอนาที (ขาวดํา)

ความละเอียดของการพิมพ 5760x1440 dpi

หมึกพิมพขนาด 70 มล. 5 ขวด

(หมึกดํา 2 ขวด หมึกสี 3 ขวด)

รองรับกระดาษขนาด A3+ , A3 B4,

A4 , A5 , A6 , B5

ตามมาตรฐาน ISO /IEC 24712

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 -

ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ดานการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร

สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  56



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

5.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครี่องพิมพ  จํานวน  2  เครื่อง 11,000 จํานวนเครื่อง การปฏิบัติงาน สํานักงาน

ชนิดเลเซอร ชนิด LED ดํา ของเจาหนาที่  - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา งบ อบต. มือเครื่องใช ของเจาหนาที่ ปลัดฯ

1,200 x 600 dpi  , มีความเร็วในการพิมพ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

ไมนอยกวา 25 หนาตอนาที , มีหนวยความจํา มากยิ่งขึ้น

ขนาดไมนอยกวา 8 MB , สามารถพิมพเอกสาร

กลับอัตโนมัติได , มีชองเชื่อมตอ (Interface)

แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา

5 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา เพื่อใชสํารองไฟฟา สําหรับ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 3 เครื่อง 9,300 จํานวนเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร สํานักงานปลัดฯ

อุปกรณคอมพิวเตอร  - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA งบ อบต. มือเครื่องใช มีอายุการใชงาน กองการศึกษาฯ

(480 watts) และสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา ที่ทันสมัย นานยิ่งขึ้น กองคลัง

15 นาที  จํานวน 3 เครื่อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ

หนาที่  57

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 -

ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ดานการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

5.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครี่องพิมพ  จํานวน  1  เครื่อง 4,300 จํานวนเครื่อง การปฏิบัติงาน กองคลัง

inkejet ของเจาหนาที่  - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา มือเครื่องใช ของเจาหนาที่

1,200 x 1,200 dpi  , มีความเร็วในการพิมพ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

ไมนอยกวา 30 หนาตอนาที มากยิ่งขึ้น

มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนา

ตอนาที หรือ 15 ภาพตอนาที

มีชองเชื่อมตอ interface แบบ parallelหรือ

USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

สามารถใชกับ A4,letter legal

7 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อใชในงานกองคลัง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 787,000 ลดระยะเวลา การปฏิบัติงาน กองคลัง

แบบดับเบิ้ลแค็บ  - งานการเงิน จํานวน 1 คัน  ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ งบ อบต. เวลาในการ มีประสิทธิภาพ

 - งานจัดเก็บรายได ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี ปฏิบัติงาน มากยิ่งขึ้น

 - งานพัสดุ เปนกระบะสําเร็จรูป

8 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต เพื่อใชในการออกสํารวจ จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี 52,500 ลดระยะเวลา การปฏิบัติงาน กองชาง

ขนาด 110 ซีซี ตรวจงาน และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบ 100 ซีซี พรอมติดตั้ง งบ อบต. เวลาในการ ของเจาหนาที่

วัสดุกอสราง  รถพวงขาง จํานวน 1 คัน ปฏิบัติงาน มีความสะดวก

ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ดานการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร

สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  58

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 -



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

5.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการปรับปรุงดัดแปลง เพื่อเพิ่มประโยชนใชสอย ปรับปรุงดัดแปลงรถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแหง) 100,000 รองรับ ประหยัดคาใชจาย กองชาง

รถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแหง) ใหเปนรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเททาย งบ อบต. ปริมาณงาน ใหแกทางราชการ

จํานวน 1 คัน ไดเพิ่มขึ้น

10 โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร เพื่อรองรับการปฏิบัตงาน จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 100,000 จํานวนเครื่อง การปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดฯ

ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ของเจาหนาที่ ความเร็ว 20 แผนตอนาที เปนระบบมัลติฟงสชั่น งบ อบต. มือเครื่องใช มีประสิทธิภาพ กองชาง

กระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ-ขยายได ที่ทันสมัย มากยิ่งขึ้น

จํานวน 2 เครื่อง

11 โครงการจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ เพื่อรองรับการปฏิบัตงาน จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุมือถือ ยี่หอ  I - com 96,000 จํานวนเครื่อง การปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดฯ

ของเจาหนาที่ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต พรอม งบ อบต. มือเครื่องใช มีประสิทธิภาพ

อุปกรณครบชุด เครื่องละ 12,000 บาท ที่ทันสมัย มากยิ่งขึ้น

จํานวน 8 เครื่อง

12 เครื่องสูบน้ําแบบทอพญานาค เพื่อใชในการสูบน้ําระบายน้ํา แบบทอสูบน้ําพญานาค 85,000 จํานวนเครื่อง การปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดฯ

ในยามเกิดภัยแลง และอุทก 1) เปนทอสูบน้ําแบบทอพญานาค ขนาด 8 งบ อบต. มือเครื่องใช มีประสิทธิภาพ

ภัย(น้ําทวม)  นิ้ว ชนิดเพลาใน หัวโต ที่ทันสมัย มากยิ่งขึ้น

2) ใชเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน

 ระบายความรอนดวยน้ํา

3) มีกาลังไมนอยกวา 11 แรงมา ที่ 2,400 

รอบตอนาที

4) ขนาดทอสูบน้ํามีเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 -

ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ดานการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร

สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  59



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

5.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 นิ้ว ความยาวไมนอยกวา 6 เมตร

5) ตัวทอสูบนาทาดวยสแตนเลสแท 

เสนผาศูนยกลางของแกนเพลไมนอยกวา 1 นิ้ว

6) ตัวเครื่องติดตั้งบนแทนเหล็กหนาแข็งแรง

ขับเคลื่อนดวยระบบมูเลยและสายพาน

7) อุปกรณประกอบ (1) แทนเหล็กเพื่อติดตั้ง

เครื่องสูบน้ํา มีลอสาหรับเคลื่อนยาย 2 ลอ

ขนาดกระทะลอไมนอยกวา 14 นิ้ว

(2) สายสงน้ําชนิดผาใบ ขนาด 8 นิ้ว ยาวไม

นอยกวา 10 เมตร

หนาที่  60

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 -

ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ดานการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร

สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ

ที่



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

5.1 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการซอมบํารุงรถยนต อีซูซุ เพื่อซอมแซมและบํารุง ซอมแซมและบํารุง เครื่องยนต เปลี่ยนอะไหลที่ 80,000 รถยนตมี รถยนตมีสภาพ กองการศึกษาฯ

หมายเลขทะเบียน บม 4533 สวนที่สึกหรอหรือเสียให สึกหรอหรือเสียทั่วทั้งคัน งบ อบต. ประสิทธิภาพใน ที่พรอมใชงานได

ราชบุรี สามารถใชงานไดตามปกติ การใชงานได อยางมีประสิทธิภาพ

รอยละ 90

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 -

ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ดานการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร

สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนาที่  61



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

5.2 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต พัฒนาระบบเว็บไซตของ อบต.คูบัว 70,000 50,000 30,000 ระดับความ เว็บไซดของ อบต. สํานักงาน

ระบบเว็บไซตของ อบต. ของ อบต.คูบัว ใหมี จํานวน 1 ครั้งตอป งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. พึงพอใจของ คูบัว มีขอมูลเนื้อหา ปลัดฯ

ประสิทธิภาพ คนทั่วไป ที่เปนประโยชน

ที่มีตอเว็บไซต แกประชาชนมาก

อบต.คูบัว ยิ่งขึ้น

2 โครงการจัดอบรมใหความรูแก เพื่อใหความรูแกประชาชน ประชาชนผูเสียภาษี จํานวน 300 คน 40,000 40,000 40,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมี กองคลัง

ประชาชนเกี่ยวกับการชําระภาษี เกี่ยวกับกฎหมาย และ (ปละ 100 คน) งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. มีความรู ความรูความเขาใจ

หนาที่ของประชาชนผูเสีย ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎหมาย

ภาษี เกี่ยวกับการชําระ และหนาที่ในการ

ภาษีเพิ่มขึ้น ชําระภาษี

3 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 1 ครั้ง ตอป 100,000 100,000 100,000 อัตราการชําระ การจัดเก็บภาษี กองคลัง

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

มากยิ่งขึ้น

4 โครงการจัดทําวารสารรายงาน เพื่อเปนการประชาสัมพันธ จัดทําวารสารประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน 80,000 80,000 80,000 จํานวนประชาชน ประชาชนไดรับ สํานักงาน

ผลการดําเนินงานของ อบต. ใหประชาชนไดรับทราบ ของ อบต.คูบัว ในรอบปที่ผานมา จํานวน 1 ครั้ง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่รับทราบขอมูล ทราบขอมูลขาวสาร ปลัดฯ

ในรอบปที่ผานมา ผลการดําเนินงานของ อบต. ตอป ขาวสารของ ของ อบต.คูบัว

คูบัว ในรอบปที่ผานมา อบต.เพิ่มขึ้น อยางทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

สงเสริมการบริหารงานองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

 -

ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ดานการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร

หนาที่  62



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

5.2 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการสนับสนุนศูนยประสาน เพื่อสนับสนุนศูนยประสาน สนับสนุนศูนยประสานงานฯ จํานวน 1 ครั้งตอป 17,000 17,000 17,000 จํานวนครั้ง เพิ่มประสิทธิภาพ อปท.ในเขต

งานการดําเนินงานตามอํานาจ งานการดําเนินงานตาม งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ใหการสนับสนุนฯ การทํางานของ อําเภอเมือง

หนาที่ของ อปท.อําเภอเมือง อํานาจหนาที่ของ อปท. ศูนยประสานงาน ราชบุรี

ราชบุรี อําเภอเมืองราชบุรี การดําเนินงาน

ตามอํานาจหนาที่

6 โครงการสํารวจความพึงพอใจ เพื่อสํารวจความพึงพอใจ ประชาชนในตําบลคูบัว จํานวน 1,000 คน 20,000 20,000 20,000 จํานวนประชาชน ไดผลจากการสํารวจ สํานักงาน

ของประชาชนในการดําเนินงาน ของประชาชนในการ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่พึงพอใจใน มาปรับปรุงแกไข ปลัดฯ

และการใหบริการของอบต.คูบัว ดําเนินงานและการให การดําเนินงาน การดําเนินงาน

บริการของ อบต.คูบัว และการใหบริการ ของ อบต.คูบัว

ของ อบต. ใหมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น มากยิ่งขึ้น

7 โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียง ทดแทนของเดิมที่สูญหาย เครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณครบชุด 20,000 จํานวนประชากร มีเครื่องขยายเสียง กองชาง

หมูที่ 4 งบ อบต. หมูที่ 4 ไดรับทราบ ทดแทนของเดิมที่

ขาวสารอยางทั่วถึง สูญหาย

หนาที่  63

ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ดานการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร

สงเสริมการบริหารงานองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 -



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

5.2 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล ประชาชนในตําบลคูบัว 2,500 คน 60,000 60,000 60,000 จํานวนประชาชน ไดดําเนินงานพัฒนา สํานักงาน

ของ อบต.คูบัว ใหเปนไปตามระเบียบ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่เขารวมประชุม ตําบลคูบัวใหเปนไป ปลัดฯ

ไมนอยกวารอยละ ตามนโยบายของ

70 ของประชากร รัฐและตามความ

เปาหมาย ตองการของ

ประชาชน

9 โครงการสงเสริมความรูการพัฒนา เพื่อใหประชาชนและบุคลา บุคลากรของอบต.คูบัวและผูนําชุมชน 20,000 20,000 20,000 บุคลากรและผูนํา บุคลากรอบต.คุบัว สํานักงานปลัดฯ

ประชาธิปไตย และระบบการเลือก กรของอบต.คูบัวไดมีการ งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ชุมชนรอยละ80 และผูนําชุมชนมี

ตั้งที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาองคความรูใหมๆและ เขารวมกิจกรรม ความรูใหมเกี่ยวกับ

การประชาสัมพันธการเลือก กฏหมายใหมๆ

ตั้ง

10 โครงการติดตั้งเสียงไรสายของ เพื่อใหประชาชนไดรับความ ติดตั้งเสียงไรสายของ อบต.  หมูที่ 1 - 15 250,000 250,000 250,000 จํานวนประชาชน ประชาชนไดรับ สํานักงานปลัดฯ

อบต.คูบัว หมูที่ 1 - 15 ขอมูลขาวสารของทาง จํานวน 15 เครื่อง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ไดรับทราบ ทราบขอมูล

ราชการอยางทั่วถึง ขอมลขาวสาร ขาวสารของทาง

จากทางราชการ ราชการอยางทั่วถึง

เพิ่มขึ้น

หนาที่  64

ดานการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร

สงเสริมการบริหารงานองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 -

ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

5.2 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการเสียงตามสาย เพื่อใหประชาชนไดรับความ จํานวน 1 จุด บริเวณบานนางชาง 20,000 จํานวนประชาชน ประชาชนไดรับ สํานักงานปลัดฯ

ภายในหมูบาน หมูที่ 11 ขอมูลขาวสารของทาง งบ อบต. ที่ไดรับทราบ ทราบขอมูล

ราชการอยางทั่วถึง ขอมลขาวสาร ขาวสารของทาง

จากทางราชการ ราชการอยางทั่วถึง

เพิ่มขึ้น

12 โครงการปรับปรุงหองประชุมเล็ก เพื่อปรับปรุงหองประชุมให ปรับปรุงหองประชุมขนาดกวาง 7.00 เมตร 100,000 หองประชุมมีสภาพ มีสถานที่รองรับการ สํานักงานปลัดฯ

เปนสัดสวนและมีสภาพการ ยาว 11.00 เมตร โดยทําการกั้นหองและปรับ งบ อบต. พรอมใชงาน ใชบริการประชาชน

ใชงานที่ดีขึ้น ปรุงหองน้ํา

13 โครงการปรับปรุงหองประชุมใหญ เพื่อปรับปรุงหองประชุมให ปรับปรุงหองประชุมขนาดกวาง 9.00 เมตร 200,000 หองประชุมมีสภาพ มีสถานที่รองรับการ สํานักงานปลัดฯ

เปนสัดสวนและมีสภาพการ ยาว 11.80 เมตร โดยทําการปรับปรุงเพดานและ งบ อบต. พรอมใชงาน ใชบริการประชาชน

ใชงานที่ดีขึ้น ฉากดานหลังประธานในที่ประชุม และติดตั้งระบบ

ฉายภาพ

14 โครงการติดตั้งเครื่องเสียงพรอม เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพรอมพาวเวอรแอม ลําโพง 250,000 จํานวนเครื่องขยาย มีเครื่องอํานวยความ สํานักงานปลัดฯ

อุปกรณครบชุด ทรุดโทรม ไมลโคโฟน พรอมอุปกรณครบชุด งบ อบต. เสียงอุปกรณครบชุด สะดวกที่ทั่วถึง

15 โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต เพื่อใชในการตัดกิ่งไมตนไมที่ เลื่อยโซยนตประเภทเครื่องยนต แบบ 2 จังหวะ 36,000 จํานวนเลื่อยโซยนต สามารถตัดกิ่งไมหรือ สํานักงานปลัดฯ

ยื่นออกมากีดขวางตามถนน กําลังไมนอยกวา 5 แรงมา แผนบังคับโซยาวไม งบ อบต. 1 เครื่อง ตนไมที่กีดขวางถนน

นอยกวา 24 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

หนาที่  65

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 -

ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ดานการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร

สงเสริมการบริหารงานองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

5.3 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดฝกอบรมและศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู ความ คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 200,000 200,000 200,000 จํานวนบุคลากร บุคลากรมีความรู สํานักงาน

ดูงานของพนักงานสวนตําบล เขาใจในการปฏิบัติงาน และ พนักงานจาง จํานวน 50 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ไดรับความรูจาก ความสามารถและ ปลัดฯ

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง และการใหบริการประชาชน การฝกอบรม มีความชํานาญ

ของ อบต.คูบัว ไดอยางถูกตองตามระเบียบ ผานเกณฑวัดผล ในงานและหนาที่ที่

และกฎหมาย ไมนอยกวารอยละ รับผิดชอบ

70

2 โครงการจัดอบรมสัมมนาและ เพื่อเพิ่มพูนความรู และ คณะผูบริหาร , สมาชิกสภา อบต.  350,000 350,000 350,000 จํานวนบุคลากร การบริหารจัดการ สํานักงาน

ศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร ประสบการณใหแก ผูอํานวยการกอง , หัวหนาสวนทุกสวน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ไดรับความรูจาก องคกรและ ปลัดฯ

สมาชิกสภา อบต. และเจาหนาที่ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 50 คน การฝกอบรม การบริการประชาชน

ที่เกี่ยวของ อบต. และเจาหนาที่ที่ ผานเกณฑวัดผล เปนไปอยางมี

เกี่ยวของ ไมนอยกวารอยละ ประสิทธิภาพ

70

3 โครงการเพิ่มศักยภาพในการ เพื่อเพิ่มพูนความรู คณะผูบริหาร , บุคลากรทางการศึกษา 50,000 50,000 50,000 จํานวนบุคลากร บุคลากรมีความรู กองการศึกษาฯ

ปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร ความเขาใจในการปฏิบัติ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 20 คน งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ไดรับความรูจาก ความสามารถและ

บุคลากรทางการศึกษา และ ของผูบริหาร บุคลากรทาง การฝกอบรม มีความชํานาญ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ การศึกษา และเจาหนาที่ ผานเกณฑวัดผล ในงานและหนาที่ที่

ที่เกี่ยวของ ไมนอยกวารอยละ รับผิดชอบ

70

หนาที่  66

ดานการบริหารจัดการองคกรและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 -

ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว



ผ 01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

5.3 แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการอบรมใหความรูแก เพื่อเพิ่มพูนความรู ความ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 20,000 20,000 20,000 จํานวนบุคลากร บุคลากรมีความรู สํานักงาน

บุคลากรของ องคการบริหารสวน เขาใจในการปฏิบัติงาน และ พนักงานจาง งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ไดรับความรูจาก ความสามารถและ ปลัดฯ

ตําบลคูบัวเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม และการใหบริการประชาชน การฝกอบรม มีความชํานาญ

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ ไดอยางถูกตองตามระเบียบ ผานเกณฑวัดผล ในงานและหนาที่ที่

พ.ศ.2540 และกฎหมาย ไมนอยกวารอยละ รับผิดชอบ

70

5 โครงการอบรมใหความรูแก เพื่อใหประชาชนมีความรู ประชาชนหรือผูนําชุมชนทั้ง 15 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมีความรู สํานักงาน

ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูล ความเขาใจในเรื่องพ.ร.บ. งบ อบต. งบ อบต. งบ อบต. ที่ไดรับความรูจาก และเขาใจใน ปลัดฯ

ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ขอมูลขาวสาร การฝกอบรม พ.ร.บ.ขอมูลขาว

ผานเกณฑวัดผล สาร อยางทั่วถึง

ไมนอยกวารอยละ

70

หนาที่  67

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 -

ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ดานการบริหารจัดการองคกรและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ 02

หนวยงานที่

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม รับผิดชอบ

1 โครงการขุดลอกคลองกําจัดวัชพืชคลองระบายน้ํา หมูที่ 12 ผานหมูที่ 6,5,4 3,000,000 3,000,000 อบจ.ราชบุรี

ถึงหมูที่ 3 ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตหมูที่ 1 บานตากแดด อําเภอเมือง 4,000,000 4,000,000 อบจ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี ถึงเขตติดตอตําบลบานไร

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตหมูที่ 8 บานหนองยายแกว ถึงหมูที่ 5,400,000 5,400,000 อบจ.ราชบุรี

11 บานโพธิ์ ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 11 บานโพธิ์ถึงหมูที่ 9 บานฟากหวย ตําบลคูบัว 1,900,000 1,900,000 อบจ.ราชบุรี

อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 14 บานหนามพุงดอ ตําบลคูบัว 2,000,000 2,000,000 อบจ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

6 โครงการกอสรางอาคารผลิตปุยหมักชีวภาพบานหนามพุงดอ หมูที่ 14 ตําบลคูบัว 2,400,000 2,400,000 อบจ.ราชบุรี

อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

7 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค 10 ลอ 2 เพลา บรรจุน้ําปริมาตร 6,900,000 6,900,000     อบจ.ราชบุรี

ไมนอยกวา 10,000 ลิตร รวมกับอบต.คูบัว

25,600,000 0 0 25,600,000

หนาที่  68

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกรองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ดานที่ 1,4

รวมทั้งสิ้นจํานวน  7    โครงการ

ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดกําหนด

ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



ผ. 03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1.  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

     แนวทางการพัฒนา

     1.1 พัฒนาระบบคมนาคม 10 16,045,900 14 9,574,600 1 285,000 25 25,905,500

     1.2 พัฒนาระบบระบายน้ํา 4 950,000 12 5,476,000 1 470,000 17 6,896,000

     1.3 พัฒนาระบบประปา 4 3,624,000 2 91,000 0 0 6 3,715,000

     1.4 พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ และไฟฟาสองสวาง 2 1,100,000 4 410,000 0 0 6 1,510,000

     1.5 พัฒนาสิ่งกอสรางชุมชน 2 550,000 1 450,000 0 0 3 1,000,000

รวม 22 22,269,900 33 16,001,600 2 755,000 57 39,026,500

2.  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

     แนวทางการพัฒนา

     2.1 สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห 9 13,668,000 8 13,648,000 8 13,648,000 25 40,964,000

     2.2 สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 12 3,565,000 11 1,165,000 11 1,165,000 34 5,895,000

     2.3 สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 7 1,115,000 7 1,115,000 7 1,115,000 21 3,345,000

     2.4 สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 9 8,393,000 5 1,160,000 4 260,000 18 9,813,000

รวม 37 26,741,000 31 17,088,000 30 16,188,000 98 60,017,000

หนาที่  69

สวนที่ 5  บัญชีสรุปโครงสรางการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป



ผ. 03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

3.  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

     แนวทางการพัฒนา

      3.1 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 11 4,318,000 10 4,230,000 10 4,230,000 31 12,778,000

      3.2 สงเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน 4 215,000 4 215,000 4 215,000 12 645,000

      3.3 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 7 515,000 7 515,000 7 515,000 21 1,545,000

      3.4 สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ 9 1,047,500 6 547,500 4 347,500 19 1,942,500

รวม 31 6,095,500 27 5,507,500 25 5,307,500 64 14,968,000

4.  การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     แนวทางการพัฒนา

     4.1 การจัดการขยะมูลฝอยภายในตําบลคูบัว 4 140,000 4 140,000 4 140,000 12 420,000

     4.2 การจัดการสิ่งแวดลอม และมลพิษตางๆ 4 190,000 4 190,000 4 190,000 12 570,000

     4.3 การบํารุงรักษาแหลงน้ําในตําบลคูบัว 3 5,610,000 3 2,995,000 2 2,610,000 8 11,215,000

รวม 11 5,940,000 11 3,325,000 10 2,940,000 32 12,205,000

5.  การพัฒนาดานการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร

     แนวทางการพัฒนา

     5.1 สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 12 1,372,600 1 52,500 0 0 13 1,425,100

     5.2 สงเสริมการบริหารงานองคกรใหมีประสิทธิภาพ 15 1,283,000 10 657,000 10 657,000 35 2,597,000

     5.3 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร 5 640,000 5 640,000 5 640,000 15 1,920,000

รวม 32 3,295,600 16 1,349,500 15 1,297,000 63 5,942,100

รวมทั้งสิ้น 133 64,342,000 118 43,271,600 82 26,487,500 314 132,158,600

หนาที่  70

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป

สวนที่ 5  บัญชีสรุปโครงสรางการพัฒนา



 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 4  
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวัดและการนําเสนอ 
-โดยความถ่ีท่ีใชวัด  :  หลงัจากท่ี อบต.จัดทําแผนเสร็จสมบูรณและประกาศใชอยางเปนทางการ 
-เกณฑการพิจารณา :  พิจารณาจาก มี/ไมมี การดําเนินการนั้น 
 

 
 
 

คําชี้แจง : แบบท่ี  1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจะทําการประเมินและรายงาน
ทุก ๆ  ครั้ง  หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ช่ือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุร ี

ประเด็นการประเมิน 
มี                           

การดําเนินงาน 
ไมมี                   

การดําเนินงาน 
สวนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3.  มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน 

     ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7.  มีการรวบรวมขอมลูและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจดัทําแผน   
9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพ 

     การพัฒนาทองถ่ิน 
  

10. มีการกําหนดวิสยัทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 

      ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสยัทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 

      ยุทธศาสตรจังหวัด 
  

12. มีการกําหนดจดุมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพฒันา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยทุธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   

 

แบบ 1 แบบกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 
4.2 กรอบและวิธีการในการและเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 
 

1.  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี  1    การพัฒนาดาน...............................                                                                                                                                                         

1) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ สํารวจความคิดเห็น......คน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพนัธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ /กิจกรรม  
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ /กิจกรรมใหประชาชนทราบ  
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ /กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  
8)  ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ /กิจกรรม  

ภาพรวม  

 

2. การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก  

ตัวชี้วัดที่เลือก หนวย 

ผลการดําเนินงาน 
กอน

ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1.      
2.      
3.      

3. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
เกณฑการพิจารณา : หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรของ อปท. ไมประสบความสําเร็จ หากคาคะแนนความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานใน
ยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบความสําเร็จปานกลาง และหากคาคะแนนเทากับ 10 หรือใกลเคียง แสดงวาผลดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด 

4. การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวัดท่ีเลือก 
เกณฑการพิจารณา : เปรียบเทียบกับขอมูลในปกอนหนานี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดท่ีเม่ือหนวยท่ีวัดเพ่ิม
แสดงวาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี เชน รายไดครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช เกณฑในการพิจารณาจะพิจารณาวา 
หลังดําเนินการตามแผนนั้นๆ แลวหนวยท่ีทําการวัดเพ่ิมข้ึนหรือไม ถาเพ่ิมแสดงวา อปท.สามารถดําเนินงานไดตาม
แผนท่ีกําหนด แตหากวาหนวยวัดเทาเดิม หรือลดลง แสดงวา อปท.ไมสามารถดําเนินงานไดตามแผน 
 



 
3 ตารางแสดงจํานวนความถี่ และรอยละของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ รวม 

จํานวน
(คน) 

รอย
ละ 

จํานวน
(คน) 

รอย
ละ 

จํานวน
(คน) 

รอย
ละ 

จํานวน 
(คน) 

รอย
ละ 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ /กิจกรรม 

        

2)  มีการประชาสัมพนัธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ /กิจกรรม 

        

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ /กิจกรรม 

        

4)  มีการรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ /
กิจกรรมตอสาธารณะ 

        

5)  มีความโปรงใสในการดําเนนิโครงการ /กิจกรรม         
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด         
7)  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหา  

        

8) การแกไขปญหา และการคอบสนองความตองการ
ของประชาชน 

        

9)  ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนนิ
โครงการ /กิจกรรม 

        

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม         

เกณฑการพิจารณา : หากสัดสวนของประชาชนท่ีพอใจและพอใจมากมีมากกวารอยละ 50 แสดงวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด แตถาหากมีรอยละของประชาชนท่ีพอใจปานกลาง
และพอใจมากนอยกวารอยละ 50 แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ี
กําหนด 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

 รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
การประเมินคุณภาพของแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 

แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปของ อปท. 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
10 

 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
25 

 

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
65 

 

3.1 วิสัยทัศน 
(5) 
 

3.2 พันธกิจ 
(5) 
 

3.3 ประเดน็ยุทธศาสตร 
(10) 

 

3.4 เปาประสงคของแตละประเดน็ยุทธศาสตร 
(5) 
 

3.5 ตัวชี้วดัและคาเปาหมายของแตละประเดน็ยุทธศาสตร 
(15) 

 

3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร 
(15) 

 

3.7 บัญชรีายการชุดโครงการของแตละประเดน็ยุทธศาสตร 
(10) 

 

รวม 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไป
ของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
- ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสราง
พ้ืนฐาน สถานท่ีทองเท่ียว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติท่ี
สําคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะ
คลายกัน 
-  การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
และ/หรือการใชขอมูล จปฐ. 

-  มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา(เพ่ือดูการ
ดําเนินงานในแตละปท่ีผานมามีการดําเนินการบรรลุ
เปาหมายของยุทธศาสตรของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด) 
 

10 
(3) 
 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 
 

 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดานเศรษฐกิจ 
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและมีการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญเพ่ือช้ีใหเห็น
ศักยภาพ ปญหาและความตองกา 

○ การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ. 

 -  ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ 
 -  มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญ 

ของจังหวัดและแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญหา 
○ การวิเคราะหขอมูลสังคม   

 -  ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดานสังคมเชน 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน 
-  มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญ 
ของ อปท. และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญหา 

○ การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
    -  ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลทีสําคัญ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  -  มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกของ อปท. 
 

25 
 
 
 
4 
 

(2) 
(2) 
 
 

5 

(3) 
 
 

(2) 
 
 

5 
 

(2) 
 

(3) 
 

 

 
 



 
 

 
 
 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

 
 

○ SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ 
อปท. 
    -  การวิเคราะหตองสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูล
พ้ืนฐาน 
  -  มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอก
อยางถูกตอง 

○ สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชน
เชิงพ้ืนท่ี 
    -  มีการประมวลปญหาและความตองการของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีโดนชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของ
ปญหาความรองการ 
    - มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพ้ืนท่ีหรือ
กลุมเปาหมายท่ีชัดเจน 
    - การใชแผนชมุชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบใน
การจัดทําแผนพัฒนา 

5 
 

(3) 
 

(2) 
 

6 

(2) 

 

(2) 
 

(2) 
 

 

3. ยุทธศาสตร 
3.1 วิสัยทัศน 

○ มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท.ตองการจะเปนหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   -  จุดเนนและสิ่งท่ีตองการเปนสอดคลองกับขอมูลท่ี
นําเสนอ 
   -   มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 
 

65 
 
 

(3) 
 

(2) 

 

3.2 พันธกิจ    -   แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน เพ่ือนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน 
   -  มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

  

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร 

○ มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเง่ือนไข
เฉพาะของพ้ืนท่ี 
   -   ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   -   ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคลองกันและตอบสนอง
ปญหา ศักยภาพของ อปท. 
  -   มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท. 
 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

 

 



 
 

 
 
 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
3.4 เปาประสงค ○ สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 

   -   มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
   -   มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความ
ตองการท่ีจะบรรลุอะไรในชวง 5 ป 

5 
(3) 
(2) 

 

3.5 ตัวช้ีวัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
○ ตัวช้ีวัด 
   -   มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงคและสะทอน
ผลลัพธตามเปาประสงค 
   -   สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

○ คาเปาหมาย 
   -   แสดงถึงความกาวหนาในแตละป 
   -   มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถท่ีทําไดท้ังใน
ดานปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 

(3) 

(3) 

 

3.6 กลยุทธของแต
ละประเด็น
ยุทธศาสตร 

○ มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ี
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของ
แตละประเด็นยุทธศาสตรและสอดคลองกับ
ลักษณะเฉพาะของแตละพ้ืนท่ี 
  - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองกัน
และมีการบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการ
บรรลุเปาประสงคและยุทธศาสตร 
   - มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจน
เพ่ือนําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ 
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3.7 บัญชีรายการ/
ชุดโครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย 

○ โครงการ/กิจกรรม 
   - มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอ
สิง่แวดลอมของโครงการฯ กอนบรรจุในแผน 
   - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
   - การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม 

○ โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยาง
ชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธ
อยางชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
   - มีโครงการฯ ครบถวนท้ัง 3 ป(ในภาพรวมของแผน) 
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หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมนิผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เก่ียวของ 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนาํประเดน็การพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ 
        ไปเปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปได   



 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคูบัว 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕๖1)  

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ องคการบริหารสวนตําบลคูบัวไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕๖1) โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล และสภาองคการบริหารสวนตําบลคูบัว ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๕8 
เม่ือวันท่ี ๒4 มิถุนายน ๒๕๕8 ไดมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕๖1) เปนท่ี 
เรียบรอยแลว                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลคูบัว จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕59 - 
๒๕๖1) เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคูบัว และใชเปนกรอบในการจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว ตอไป 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   25  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

 

                                                     

     (นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 
                                                             นายกองคการบริหารสวนตําบลคูบัว 
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