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คํานํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน เปนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนดวิสัยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด ตลอดจน
สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนา
ทองถ่ินนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เปน
กรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในสวนท่ีเก่ียวของ

องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน อยางเปนข้ันตอน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘
รวมถึงแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 25๖๑ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และมีการจัดการประชุมประชาคมเพ่ือบูรณาการแผน
ชุมชนตําบลคุงน้ําวน ประจําป ๒๕6๒ ซึ่งมีประชาชนและกลุมภาคีพัฒนาในเขตองคการบริหารสวนตําบล
รวมระดมความคิดในการเสนอโครงการพัฒนา ตามสภาพปญหา ความตองการสวนรวมของชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน หวังเปนอยางยิ่งวาประชาชนและหนวยงานตางๆขององคการ
บริหารสวนตําบล จะไดรับประโยชนจากแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) ขององคการบริหาร
สวนตําบลคุงน้ําวน เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานอยางรอบคอบ และใชทรัพยากรการบริหารอยางมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และสามารถพัฒนาชุมชน สังคมใหมีความยั่งยืนตอไป จึง
อนุมัติแผนพัฒนาทองถ่ิน ฉบับนี้

(นายพิชิต  บํารุงทรัพย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน
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สวนท่ี ๑
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน

1.1.1 ประวัติความเปนมา

ตําบลคุงน้ําวน เปนตําบลเกาแกดั้งเดิมตําบลหนึ่งของอําเภอเมืองราชบุรี  ตั้งข้ึนเม่ือประมาณ
ป พ.ศ. 2441 (รศ.117) หรือราวสมัยรัชกาลท่ี 3 ซึ่งไดเลาสืบตอกันมาวา ตําบลคุงน้ําวนท่ีมีชื่อเรียกดังกลาว
เนื่องจากแมน้ําแมกลองท่ีไหลผานตําบลบริเวณท่ีเปนโคงน้ํา เม่ือน้ําไหลลงมามากๆ  น้ําจะพุงแรงปะทะกับชาย
ตลิ่งบริเวณโคงทําใหเกิดตลิ่งพังเวาเขาไปเรียกวา “คุง” และน้ําในแมน้ําท่ีไหลเขาไปบริเวณนั้นปะทะกับตลิ่ง
ตรงบริเวณคุงจะมีลักษณะหมุนวนตามคุงกอนจะไหลออกและผานไป จึงไดตั้งชื่อตําบลวา “ตําบลคุงน้ําวน”
บริเวณคุงท่ีเกิดน้ําวนจะอยูบริเวณใตวัดโคกพิกุลเรียงและอยูบริเวณเหนือวัดราชคามข้ึนไป

ตําบลคุงน้ําวน ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. 2457 ตอมามีการจัดตั้ง
สภาตําบลคุงน้ําวน ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 22/2499 ลงวันท่ี 8  มีนาคม 2499 เรื่อง ระเบียบ
บริหารราชการสวนตําบลและหมูบาน และตอมาไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน
มีสภาพเปนนิติบุคคล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับท่ัวไป เลม 113 ตอนท่ี 9 ง ลงวันท่ี 30 มกราคม 2539 มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม
2539 มีสถานะเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก และปรับขนาดข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาด
กลาง เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2551

การจัดรูปแบบองคการบริหารสวนตําบล เปนการปกครองสวนทองถ่ินรูปหนึ่งท่ีใชอยูในปจจุบันนี้
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี
6) พ.ศ. 2552 มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน จึงนับเปนมิติใหมท่ีรัฐบาลไดมีการ
กระจายอํานาจจากสวนกลางใหกับทองถ่ินอยางแทจริง เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบและมีสวน
รวมในการบริหารทองถ่ินตนเอง เพ่ือใหตอบสนองตอความตองการและสามารถแกไขปญหาของประชาชนได
อยางแทจริง และยังเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลางและ
ภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเปนหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล

1.1.2 ลักษณะท่ีตั้ง / อาณาเขตและเขตการปกครอง

(1) เนื้อท่ี
องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวนมีเนื้อท่ี ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,375 ไรมี

จํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 1,106ครัวเรือน มีประชากรท้ังสิ้น 3,635คน แยกเปนชาย 1,673คน หญิง 1,962
คน  มีความหนาแนนเฉลี่ย 242.33คน : ตารางกิโลเมตร

1.1  ดานกายภาพ



2

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลบางปา  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลสี่หม่ืน  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี

ทิศใต ติดตอกับตําบลบางยี่รงค  อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

ทิศตะวันตก ติดตอกับคุงกระถิน  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ท่ีตั้งสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน ตั้งอยูในพ้ืนท่ีบานวัดโคก หมูท่ี 3 ตรงขามวัดโคก
พิกุลเรียง  โดยไดยายมายังอาคารสํานักงานใหมตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2553

(2) ลักษณะภูมิประเทศ
ตําบลคุงน้ําวน มีลักษณะเปนท่ีราบลุมริมแมน้ําติดกับแมน้ําแมกลองพ้ืนท่ีใชในการเกษตรเปนดินรวน

ปนดินเหนียว อุมน้ําไดดี ในฤดูแลงอากาศคอนขางรอน แตเนื่องจากมีคลองอยูในพ้ืนท่ีหลายสาย โดยเชื่อมตอ
กับแมน้ําแมกลอง ทําใหมีน้ําเพียงพอใชในการเกษตร ประชาชนใชน้ําอุปโภคบริโภคจากประปาหมูบาน โดยมี
ท้ังประปาผิวดินและประปาบาดาล ในฤดูฝนมีฝนตกมาก ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 6 และหมูท่ี 7 พ้ืนท่ีลาดลงฝงแมน้ํา
และคอนขางต่ํากวาบริเวณอ่ืนทําใหมักเกิดปญหาน้ําทวมเปนระยะเวลาสั้นๆ ข้ึนอยูกับวาน้ําในแมน้ําแมกลอง
หลากมากนอยเพียงใด

(3) ลักษณะภูมิอากาศ
ตําบลคุงน้ําวน  มีสภาพอุณหภูมิท่ัวไปรอนจัด  ฝนไมคอยตก  และไมหนาวจัด ตําบลคุงน้ําวนอยูใน

เขตรองมรสุม อากาศรอนชื้นโดยเฉพาะในฤดูแลง  อากาศคอนขางรอน โดยมีชวงฤดูเริ่มจาก
- ฤดูรอน  ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – เดือนพฤษภาคมของทุกป
- ฤดูฝน ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคมของทุกป
- ฤดูหนาว  ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ ของทุกป

1.2.1 เขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน มีพ้ืนท่ีเขตการปกครองจํานวน 7 หมูบาน ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน

ชุมชนของประชากรยังเปนลักษณะหมูบานชนบท เปนกลุมบานรวมตัวกันอยูเปนหมูบาน และมีพ้ืนท่ีใชในการ
ทําการเกษตรอยูติดกับหมูบาน ประชากรในเขตตําบลคุงน้ําวนสวนใหญมีเชื้อสายเขมรลาวเดิม

หมูท่ี  1  บานคุงกระถิน
หมูท่ี  2  บานมาลาย
หมูท่ี  3  บานวัดโคก
หมูท่ี  4  บานทาใหญ
หมูท่ี  5  บานบางพังขาม
หมูท่ี  6 บานคลองตาจา
หมูท่ี  7  บานคลองตาจา

1.2.2 โครงสรางองคกร และอัตรากําลัง
โครงสรางหรือการแบงสวนบริหารงานราชการขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน ประกอบดวย ๒

ฝาย คือ ๑) ฝายนิติบัญญัติ ซึ่งเปนสภาองคการบริหารสวนตําบล และ ๒) ฝายบริหาร ประกอบดวย นายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล

1.2 ดานการเมือง/การปกครอง
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ซึ่งสองฝายมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง สําหรับการปฏิบัติงานของหนวยงาน มีพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเปนผูปฏิบัติตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย โดยมี
รายละเอียดดังกลาวดังกลาวดังนี้

ฝายนิติบัญญัติ
ซึ่งเปนสภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล รวม ๑๔ คน ซึ่งไดรับการ
เลือกตั้งจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล และมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับการ
คัดเลือกจากสภาองคการบริหารสวนตําบลใหปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

โครงสรางฝายนิติบัญญัติ

ฝายบริหาร
ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ๒ คน เลขานุการ

นายกองคการบริหารสวนตําบล ๑ คน และท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบล ๒ คน ซึ่งนายกองคการ
บริหารสวนตําบลมาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและ
ควบคุมกํากับการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบายและท่ีกฎหมายกําหนดไว โดย
มีปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล

นายสมุทร  อุณหะ
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๗

นายประหยัด ทัศนัยนา
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๗

นายประทีป เทศเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖

นางเจียมจิต  บัวงาม
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๖

นายสมศักด์ิ เอี่ยมละมัย
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕

นางพิสมัย หุตะจิตต
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔

นายวิรุธ  เกษมสุข
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔

นายธนกฤต  ทองสุข
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓

นายดนัย เกิดดวง
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓

นายวิชัย คลายโพธ์ิทอง
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒

นายสมจิตร  เสารเกิด
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๒

นางสุรางค อินปน
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑

นายประพันธ รตันบุตร
รองประธานสภาอบต.

นายสุชาติ อันตนนา
ประธานสภาองคการบริหารสวนตาํบล

นายอุกฤษฏ  กรับทอง
เลขานุการสภาอบต.
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โครงสรางฝายบริหาร

ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  เปนองคการบริหารสวนตําบล ขนาดกลาง ประกอบดวยสวน
ราชการภายในองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน ท้ัง 4 สวนราชการ ดังนี้

สํานักงานปลัด อบต. มีหนาท่ีดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานท่ัวไป งานนโยบายและแผน งาน
กฎหมายและคดี งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน และงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

กองคลัง มีหนาท่ีดําเนินงานเก่ียวกับงานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได และงาน
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

กองชาง มีหนาท่ีดําเนินงานเก่ียวกับงานกอสราง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสาน
สาธารณูปโภค งานผังเมือง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาท่ีดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานการศึกษา งาน
สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการโรงเรียน

อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน

สวนราชการ
ประเภท

รวม
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตาม

ภารกจิ พนักงานจางท่ัวไป

สํานักงานปลัด อบต. 6 4 4 14
กองคลัง 3 3 - 6
กองชาง 1 2 4 7
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1 1 5

รวม 13 10 9 32
ท่ีมา : สํานักงานปลัด อบต.คุงน้ําวน (เดือน ตุลาคม ๒๕61)

1.2.3 อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 ดังนี้

มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

มาตรา 67 ภายใตบังคับกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล  ดังตอไปนี้

นายอุกฤษฏ  กรับทอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

นายสําเริง  เล็บครุฑ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

นายชัยชนะ  ออนละมูล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

นายพิชิต  บํารุงทรัพย
นายกองคการบริหารสวนตําบล
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(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา  ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ
(7) คุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
(9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลกรใหตามความ

จําเปนและสมควร
มาตรา 68 ภายใตบังคับกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหาร

สวนตําบล  ดังตอไปนี้
(1) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร
(2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน
(3) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(4) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(10) ใหมีตลาด  ทาเทียบเรือ และทาขาม
(11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย
(12) การทองเท่ียว
(13) การผังเมือง

 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542ดังนี้

มาตรา 16 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้

(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง
(2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ํา
(3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขาม  และท่ีจอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การสงเสริม  การฝก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย  และการสงเสริมการลงทุน
(8) การสงเสริมการทองเท่ียว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
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(12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย
(13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
(14) การสงเสริมการกีฬา
(15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน
(17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(18) การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย
(19) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(23) การรักษาความปลอดภัย  ความเปนระเบียบเรียบรอย  และการอนามัยโรงมหรสพและ

สถานท่ีอ่ืนๆ
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(25) การผังเมือง
(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน
(31) กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

ประชากร โดยประชากรใน ป พ.ศ. 2562

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวน
ครัวเรือน

จํานวนประชากร จํานวน
ประชากรรวม หมายเหตุ

ชาย หญิง
1 บานคุงกระถิน 197 291 353 644
2 บานมาลาย 135 205 240 445
3 บานวัดโคก 111 222 215 437
4 บานทาใหญ 139 207 268 475
5 บานบางพังขาม 97 135 171 306
6 บานคลองตาจา 185 264 302 566
7 บานคลองตาจา 248 345 408 753

รวม 1,112 1,669 1,957 3,626
ท่ีมา : สํานักงานทะเบียนอําเภอเมืองราชบุรี (ณ มกราคม 2562)

1.3  ประชากร
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ตําบลคุงน้ําวน มีจํานวน 7 หมูบาน มีประชากรจํานวน 3,626 คน แยกเปน ชาย 1,669 คน คิด
เปนรอยละ 46.03 หญิง 1,957 คน คิดเปนรอยละ 53.97

แผนภูมิแสดงจํานวนประชากร ป 2556 – 2562

แผนภูมิแสดงจํานวนครัวเรือน  ป 2556 – 2562

จํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือน ตําบลคุงน้ําวน ระหวางป พ.ศ. 2556 – 2562 มีแนวโนม
อัตราการเพ่ิมข้ึนเปนประจําทุกป

จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูจริง แยกตามชวงอายุ
ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สรุปจํานวนท่ีอาศัยอยูจริง  ณ  เดือนพฤษภาคม  2562
มีครัวเรือนท้ังหมด 730 ครัวเรือน

จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูจริงท้ังหมด 2,034 คน
เพศชาย 918 คน
เพศหญิง 1,116 คน

จําแนกจากชวงอายุในขอมูล  จปฐ.

ชวงอายุ
เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน) รวม

คน % คน % คน %
1 เดือน – 5 เดือน 0 0.00 0 0.00 0 0.00
6 เดือน – 1 ป 0 เดือน 0 0.00 0 0.00 0 0.000

3,550

3,600

3,650

3,700

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

ประชากร

950

1,000

1,050

1,100

1,150

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

ครัวเรือน

3,683 3,6912
3,700

3,672

1,034
1,034 1,066 1,083

3,626
3,636

3,674

1,091 1,097
1,112
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ชวงอายุ เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน) รวม
คน % คน % คน %

1 ป 1 เดือน – 2 ป 2 0.10 6 0.29 8 0.39
3 ป – 5 ป 14 0.69 26 1.28 40 1.97
6 ป – 12 ป 55 2.70 55 2.70 110 5.41
13 ป – 14 ป 20 0.98 15 0.74 35 1.72
15 ป – 18 ป 36 1.77 40 1.97 76 3.74
19 ป – 25 ป 67 3.29 72 3.54 139 6.83
26 ป – 34 ป 96 4.72 80 3.93 176 8.65
35 ป – 49 ป 192 9.44 212 10.42 404 19.86
50 ป – 59 ป 168 8.26 181 8.90 349 17.16
60 ป ข้ึนไป 268 13.18 429 21.09 697 34.27

รวม 918 45.13 1,116 54.87 2,034 100.00
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองราชบุรี (จปฐ. ประจําป 2562 เดือนพฤษภาคม 2562)

1.4.1 การศึกษา
มีโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลคุงน้ําวน  จํานวน 4 แหง  ดังนี้
- สถานศึกษาท่ีอยูในสังกัดของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี (สพฐ.) เขต 1

จังหวัดราชบุรี จํานวน 3 แหง ดังนี้

โรงเรียน
จํานวน
บุคลากร

ครู

จํานวนนักเรียน
รวม

นักเรียนกอนปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

โรงเรียนวัดคุงกระถิน 7 คน - - 14 21 22 13 70
โรงเรียนวัดเหนือวน(ประชาอุทิศ) 4 คน - - 1 3 13 7 24
โรงเรียนจันทคามวิทยา 0 คน - - - - - 1 1

รวม 11 คน - - 15 24 35 21 95
- สถานศึกษาท่ีอยูในสังกัดขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน จํานวน 1 แหง ดังนี้

โรงเรียน
จํานวน
บุคลากร

ครู

จํานวนนักเรียน
รวม

นักเรียนกอนปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คุงน้ําวน 2 คน 9 13 - - - - 22
รวม 2 คน 9 13 - - - - 22

ท่ีมา : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.คุงน้ําวน (เดือน มิถุนายน 2561)

1.4  สภาพทางสังคม
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จํานวนประชากรจําแนกตามระดับการศึกษา ป 2562

ระดับการศึกษา
เพศชาย เพศหญิง รวม

คน % คน % คน %
ไมเคยศึกษา 7 0.34 9 0.44 16 0.79
อนุบาล/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 11 0.54 25 1.23 36 1.77
ต่ํากวาชั้นประถมศึกษา 40 1.97 29 1.43 69 3.39
จบชั้นประถมศึกษา (ป. 4, ป.7, ป.6) 285 14.01 487 23.94 772 37.95
มัธยมศึกษาตอนตน (มศ.1-3, ม.1-3) 183 9.00 187 9.19 370 18.19
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(มศ.4-5, ม.4-6, ปวช.)

233 11.46 201 9.88 434 21.34

อนุปริญญา หรือเทียบเทา 42 2.06 41 2.02 83 4.08
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 114 5.60 135 6.64 249 12.24
สูงกวาปริญญาตรี 3 0.15 2 0.10 5 0.25

รวม 918 45.13 1,116 54.87 2,034 100.00
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองราชบุรี (จปฐ. ประจําป ๒๕62 เดือนพฤษภาคม 2562)

1.4.2 การสาธารณสุข
มีหนวยงานดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีตําบลคุงน้ําวน  จํานวน  2  แหง  ดังนี้
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคุงน้ําวน ตั้งอยูหมูท่ี 6 ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมืองราชบุรี

จังหวัดราชบุรี ผู อํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคุงน้ําวน คือ นายสกล  เรืองศรี และ
มีเจาหนาท่ี จํานวน 4 คน

2. กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน ตั้งอยูท่ีองคการบริหารสวนตําบล
คุงน้ําวน หมูท่ี 3 ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประธานกรรมการคือ นายพิชิต บํารุงทรัพย
และมีคณะกรรมการดําเนินงานกองทุนฯ  จํานวน  16  คน

1.4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
1. ท่ีพักสายตรวจตํารวจชุมชนตําบลคุงน้ําวน จํานวน 1 แหง หัวหนาสายตรวจ คือ ดาบตํารวจธนัศ

พงศ  เกียรติยศวรากุล
2. ศูนยอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน (ศูนย

อปพร.) จํานวน 1 แหง ตั้งอยู ณ หนาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน หมูท่ี 3 ตําบลคุงน้ําวน
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีประธานศูนยอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําองคการ
บริหารสวนตําบลคุงน้ําวน (ศูนย อปพร.) คือ นายพงศศักดิ์ หุตะจิตต และสมาชิก อปพร. จํานวน 22 คน

3. ศูนยประสานงานรักษาความปลอดภัยประจําตําบลคุงน้ําวน (ศปถ.ต.คุงน้ําวน) จํานวน 1 แหง
ตั้งอยู ณ หนาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน หมูท่ี 3 ตําบลคุงน้ําวน อําเภอเมืองราชบุรีจังหวัด
ราชบุรี มีประธานคณะกรรมการ คือ นายพิชิต บํารุงทรัพย และมีคณะกรรมการท้ังหมด จํานวน 42 คน
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1.5.1 การคมนาคม
องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวนเปนองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งในจํานวน 17 องคการบริหาร

สวนตําบลของอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อยูหางจากอําเภอเมืองราชบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร
มีเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ โดยมีถนนสายหลักและสายรองดังนี้

ถนนสายหลัก
ถนนลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต ของกรมทางหลวงชนบท สาย รบ–สส 4013 (ราชบุรี–

สมุทรสงคราม)  ซึ่งเปนถนนท่ีเชื่อมการคมนาคมระหวางอําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรีซึ่งผานตําบลคุง
กระถิน และตําบลคุงน้ําวน เพ่ือเชื่อมตอกับตําบลบางยี่รงค อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี
ระยะทางในเขตตําบลคุงน้ําวน ประมาณ 7 กิโลเมตร

ถนนสายรอง
1. ถนนลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต ของกรมโยธาธิการ สาย รบ 2009 (บานคลองสนอง – บาน

คลองตาจา) เชื่อมตอกับถนนสายราชบุรี – สมุทรสงครามท่ีบริเวณหมูท่ี 1 ลัดเลาะไปตามขางคลองสนอง เขา
เขตหมูท่ี 7 กอนจะไปบรรจบกับถนนสายคลองตาจา – โรงหวี ท่ีบริเวณศาลาอเนกประสงคเฉลิมพระเกียรติ
หมูท่ี 7 กอนจะมาบรรจบกับถนนสายคุงกระถิน–คุงน้ําวน ท่ีบริเวณวัดจันทคาม หมูท่ี 6 รวมระยะทาง
7.815 กิโลเมตร (ปจจุบันถนนสายดังกลาวไดถายโอนมาอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
คุงน้ําวนแลว)

2. ถนนลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต ของกรมโยธาธิการ สาย รบ 4168 (บานเหนือวน–บานคลอง
สนอง) เชื่อมตอกับถนนสายราชบุรี – สมุทรสงคราม บริเวณบานอาบู หมูท่ี 2 บรรจบกับถนนสายบานคลอง
สนอง–บานคลองตาจา บริเวณสะพานสวนกลวยไม หมูท่ี 1 รวมระยะทาง 1.648 กิโลเมตร(ปจจุบันถนนสาย
ดังกลาวไดถายโอนมาอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน)

3. ถนนลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต ของกรมโยธาธิการ สาย รบ 2101 (บานคลองสนอง – บานคุง
น้ําวน) เชื่อมตอกับถนนสายบานคลองสนอง – บานคลองตาจา บริเวณหมูท่ี 5 บรรจบกับถนนสายม่ิงโมฬี  หมู
ท่ี 4 รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตร (ปจจุบันถนนสายดังกลาวไดถายโอนมาอยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลคุงน้ําวนแลว)

4. ถนนลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต ของกรมโยธาธิการ สาย รบ 2108 (ประชาสามัคคี – ขาง
คลองศาลตาเพ็ชรหมูท่ี 6) เชื่อมตอกับถนนสายบานคลองตาจา – โรงหวี  บริเวณขางคลองศาลตาเพ็ชร หมูท่ี
6 รวมระยะทาง 0.718 กิโลเมตร (ปจจุบันถนนสายดังกลาวไดถายโอนมาอยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลคุงน้ําวนแลว)

ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน มีเสนทางคมนาคมภายในพ้ืนท่ีแยกไวตามประเภทดังนี้
๑. จํานวนถนนลาดยาง จํานวน 50 สายรวมระยะทาง  29,689  เมตร
๒. จํานวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 17 สายรวมระยะทาง    5,316  เมตร
๓. จําวนถนนลูกรัง/หินคลุก จํานวน 21 สายรวมระยะทาง    7,173  เมตร

รวมระยะทางถนนท้ัง ๓ ประเภท  จํานวน ๔๒,178 เมตร
ท่ีมา : กองชาง อบต.คุงน้ําวน (เดือนตุลาคม 2561)

1.5  ระบบบริการพื้นฐาน
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1.5.2 การไฟฟา
การติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามจุดเสี่ยงตางๆ ของตําบลคุงน้ําวน จํานวน 17 จุดมีการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางครบทุกจุด และมีการติดตั้งโคมไฟสองสวางตามแนวถนน แนวคลอง จุดตัดทางแยกทางรวมและสถานท่ี
สําคัญ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนผูสัญจรไปมาในเวลากลางคืน และลดอุบัติเหตุบนทองถนน รวมถึง
ลดปญหาอาชญากรรมดวย โดยการติดตั้งไฟฟาสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลคุงน้ําวน ดังนี้

๑) ติดตั้งบนถนนสายหลัก เสน สส.๔๐๑๓ ราชบุรี–สมุทรสงคราม จํานวน ๑2๔ จุด
๒) ติดตั้งบนถนนสายรอง จํานวน ๘๕ จุด
๓) ติดตัง้บริเวณถนนซอย จํานวน ๑๙6 จุด

ท่ีมา : กองชาง อบต.คุงน้ําวน (เดือนตุลาคม 2561)

1.5.3 การโทรคมนาคม
มีโทรศัพทเขาถึงท้ังโทรศัพทสาธารณะและโทรศัพทบานพ้ืนฐาน โดยคูสายของบริษัท ทีโอที จํากัด

(มหาชน) และบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) มีผูประกอบการท่ีใหบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนด คือ
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

ขอมูลรานคา บริษัท  หางรานในเขตตําบลคุงน้ําวน

ลําดับท่ี ประเภท จํานวน(แหง) หมายเหตุ
1 รานคา 19
2 โรงทํากระบะกลวยไม 1
3 โรงเก็บมะพราว 3
4 โรงทํามะพราวขาว – ดํา 10
5 รานซอมรถจักรยานยนต 5
6 โรงเพาะเห็ด 2
7 รานตัดผม 2
8 โรงดองผลไม 1
9 โรงงานผลิตแปงทากันยุง 1

10 หองเชา 2
11 เสารับสงสัญญาณโทรศัพท 5
12 โรงทํามะพราวตม 3
13 โรงทํากระเปาหนัง 1
14 รีสอรท 1

1.6 ระบบเศรษฐกิจ
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ลําดับท่ี ประเภท จํานวน(แหง) หมายเหตุ
15 รับทํา พ.ร.บ. 1
16 โรงทําเสนขนมจีน 1
17 รานอาหารตามสั่ง 11
18 รานขายมะพราวเผา 1
19 รานขายสมตํา 2
20 รานปะ ผุ เคาะ พนสี 1
21 โรงทําเฟอรนิเจอร 1
22 รานรับซอมเครื่องใชไฟฟา 1
23 ทําน้ํามันมะพราวสกัดเย็น 1
24 รานกวยเตี๋ยว 12

ท่ีมา : กองคลัง อบต.คุงน้ําวน (เดือนตุลาคม 2561)

รายงานรายไดเฉลี่ยครัวเรือน ป 2562

พ้ืนที่ จํานวน
ครัวเรือน

จํานวน
คน

แหลงรายไดครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ป) รายได
ครัวเรือน

เฉลี่ย
(บาท/ป)

รายได
บุคคล
เฉลี่ย

(บาท/ป)
อาชีพ
หลัก

อาชีพ
รอง รายไดอ่ืน ปลูก เลี้ยง

หาเอง
หมูท่ี 1 บานคุงกระถิน 144 377 235,152.78 2,777.78 3,180.56 0.00 241,000.00 92,095.49

หมูท่ี 2 บานมาลาย 87 239 260,367.82 1,724.14 1,990.80 0.00 264,082.76 96,130.54

หมูท่ี 3 บานวัดโคก 75 259 244,133.33 0.00 0.00 0.00 244,133.33 70,694.98

หมูท่ี 4 บานทาใหญ 96 265 212,500.00 0.00 1,770.83 0.00 214,270.83 77,622.64

หมูท่ี 5 บานบางพังขาม 65 161 228,307.69 0.00 1,076.92 0.00 229,384.62 92,608.70

หมูท่ี 6 บานคลองตาจา 109 265 219,816.51 1,834.86 1,100.92 0.00 222,752.29 91,622.64

หมูท่ี 7 บานคลองตาจา 154 468 163,409.09 5,422.08 12,467.53 194.81 181,493.51 59,722.22

รวม 730 2,034 218,067.12 2,171.23 3,987.95 41.10 224,267.40 80,489.28

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองราชบุรี (จปฐ. ประจําป 2562 เดือนพฤษภาคม 2562)

สภาพเศรษฐกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน โดยภาพรวมอยูในเกณฑดี ประชากรสวน
ใหญสําหรับทิศทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีพบวา มีอัตราการขยายตัวพอประมาณ ในสวนรายไดของประชากรพบวา

- ครัวเรือนมีรายไดไมต่ํากวา 4๐,๐๐๐.- บาทตอป รอยละ ๑๐๐
- ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได รอยละ ๑๐๐
- ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน รอยละ ๑๐๐
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จํานวนประชากรจําแนกตามประเภทอาชีพ ป 2562

ประเภทอาชีพ
เพศชาย เพศหญิง รวม

คน % คน % คน %
เกษตรกรรม – ทํานา 2 0.10 2 0.10 4 0.20
เกษตรกรรม – ทําไร 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เกษตรกรรม – ทําสวน 121 5.95 151 7.42 272 13.37
เกษตรกรรม – ประมง 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เกษตรกรรม – ปศุสัตว 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รับราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 71 3.49 49 2.41 120 5.90
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 0.05 3 0.15 4 0.20
พนักงานบริษัท 39 1.92 49 2.41 88 4.33
รับจางท่ัวไป 404 19.86 384 18.88 788 38.74
คาขาย 50 2.46 195 9.59 245 12.05
ธุรกิจสวนตัว 40 1.97 27 1.33 67 3.29
อาชีพอ่ืน 3 0.15 22 1.08 25 1.23
กําลังศึกษา 157 7.72 162 7.96 319 15.68
ไมมีอาชีพ 30 1.47 72 3.54 102 5.01
รวม 1,248 100.00 1,440 100.00 2,688 100.00
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองราชบุรี (จปฐ. ประจําป 2562 เดือนพฤษภาคม 2562)

ประชากรในตําบลคุงน้ําวนสวนใหญประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป จํานวน 788 คน คิดเปนรอยละ
38.74 ซึ่งเกษตรกรสวนใหญในพ้ืนท่ีตําบลคุงน้ําวน (ทําสวน) ท้ังทําสวนไมยืนตน โดยมีไมมะพราวเปนพืชหลัก
รองลงมา คือ กลวย มะมวง ชมพู มะละกอ มีการทําสวนไมลมลุกบางสวน เชน กลวยไม แกวมังกร นอกจากนี้
ยังมีการประกอบอาชีพเสริม ไดแก การเลี้ยงปลาในกระชัง และการทําผลิตภัณฑจากมะพราว รายไดของ
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67 25
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กราฟแสดงจํานวนประชากรจําแนกตามประเภทอาชีพ ป 2562



14

ประชากรอยูในเกณฑปานกลาง อุตสาหกรรมสวนใหญเปนลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน การผลิต
กระบะมะพราวสําหรับปลูกกลวยไม การผลิตกระเปาหนัง การทํามะพราวขาว เปนตน
ลําดับ

ที่
ชื่อกลุม/องคกร/
แกนนํา/กองทุน

จํานวน
สมาชิก

ประธานกลุม/องคกร/
แกนนํา/กองทุน

ที่ตั้งกลุม/องคกร/
แกนนํา/กองทุน

1 กลุมผลิตภัณฑ
กระเปาหนัง

คุณสมเกียรติ เสริมสิริปญญา บานเลขที่ 96 หมูที่ 4

2 กลุมผลิตดอกไมประดับ
สําหรับงานมงคล งานราชพิธี
รัฐพิธี

หมูที่ 3

3 กลุมเปลือกมะพราว
(ผลิตเปลือกมะพราวอัด
กระบะสาํหรับปลูกกลวยไม)

นายประเสริฐ หลิมปญญา หมูที่ 2

4 สภาเด็กและเยาวชนตาํบล
คุงน้ําวน

21 คน นางสาวฐิตินันท ออนละมูล ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลคุงน้ําวน หมูที่ 3

5 กลุมสตรีอาสาพฒันาตาํบล
คุงน้ําวน

252 คน นางอัญชัญ ไพศาลนันท ที่ทําการกลุมสตรีอาสาพฒันา
ตําบลคุงน้าํวน หมูที่ 3

6 กลุมชมรมผูสูงอายุตําบล
คุงน้ําวน

815 คน นายคมกฤษ  สุขศรี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
คุงน้ําวน หมูที่ 6

7 กลุมชมรมทูบนีัมเบอรวัน 722 คน - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
คุงน้ําวน หมูที่ 6

8 กลุมอาสาสมัครสาธารณ
สุขมูลฐานตําบลคุงน้ําวน

42 คน นางสุวณีย เหลาสุวรรณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
คุงน้ําวน หมูที่ 6

9 กลุมวิสาหกิจชุมชนธรรม
เกษตร

220 คน นายพิศิษฐ  ปตินันทพิบูล บานเลขที่ 118 หมูที่ 6

10 กลุมกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตําบลคุงน้าํวน

503 คน นางเจียมจิต บัวงาม หมูที่ 6

11 กลุมออมทรัพยเพื่อการเกษตร 67 คน นายสันติ พุทธวงศ หมูที่ 6
12 กลุมชมรมผูพิการตําบล

คุงน้ําวน
นายชัยมณฑล บัวนารี หมูที่ 7

13 กองบุญวันละบาทตําบลคุง
น้ําวน

976 คน นายฉัตรพล  เจียมเจริญ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
คุงน้ําวน หมูที่ 3

14 กองทุนหมูบาน
บานคุงกระถิน

200 คน นายเสนาะ  นพแกว ที่ทําการกองทุนหมูบาน
บานคุงกระถิน หมูที่ 1

15 กองทุนหมูบาน
บานมาลาย

125 คน นายวิชัย  คลายโพธิ์ทอง ที่ทําการกองทุนหมูบาน
บานมาลาย บานเลขที่ 31 หมูที่ 2

16 กองทุนหมูบาน
บานโคกพิกุลเรียง

223 คน นายนอย ตระกูลลีวัฒนา ที่ทําการกองทุนหมูบาน บานโคก
พิกุลเรียง บานเลขที่ 50/2 หมูที่ 3

17 กองทุนหมูบาน
บานทาใหญ

250 คน นายอุบล เอ่ียมละมัย ที่ทําการกองทุนหมูบาน บานทา
ใหญ บานเลขที่ 79 หมูที่ 4

18 กองทุนหมูบาน
บานบางพังขาม

116 คน นางวัฒนาวรรณ คัมมกสิกิจ ที่ทําการกองทุนหมูบาน บานบาง
พังขาม หมูที่ 5
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ลําดับ
ที่

ชื่อกลุม/องคกร/
แกนนํา/กองทุน

จํานวน
สมาชิก

ประธานกลุม/องคกร/
แกนนํา/กองทุน

ที่ตั้งกลุม/องคกร/
แกนนํา/กองทุน

19 กองทุนหมูบาน
บานคลองตาจา

116 คน นายวิชัย บัวงาม ที่ทําการกองทุนหมูบาน บานบาง
พังขาม หมูที่ 6

20 กองทุนหมูบาน
บานคลองตาจา

197 คน นายสัญญา สุทธิประเสริฐ ที่ทําการกองทุนหมูบาน บานบาง
พังขาม หมูที่ 7

21 กลุมเลี้ยงไกไข
(กลุมเศรษฐกิจชุมชน)

5 คน นายเสนาะ นพแกว บานเลขที่ 50 หมูที่ 1
ตําบลคุงน้าํวน

22 กลุมมะพราวขาว
(กลุมเศรษฐกิจชุมชน)

5 คน นายจรัล รุจิเรก บานเลขที่ 74 หมูที่ 2
ตําบลคุงน้าํวน

23 กลุมผลิตภัณฑอาหารแปร
รูป(กลุมเศรษฐกิจชุมชน)

9 คน นางสาวอุทุมพร  ประชากร บานเลขท่ี 18 หมูท่ี 3
ตําบลคุงน้ําวน

24 กลุมเลี้ยงนกและไก
(กลุมเศรษฐกิจชุมชน)

5 คน นายเจียมรัตน ไกรจร บานเลขท่ี 28 หมูท่ี 3
ตําบลคุงน้ําวน

25 กลุมเลี้ยงปลากระชัง
(กลุมเศรษฐกิจชุมชน)

6 คน นายเสนี รุจิเรก บานเลขท่ี 34 หมูท่ี 4
ตําบลคุงน้ําวน

26 ชมรมคนรักษสุขภาพ 278 คน พ.ท.สินชัย เชาวโน หมูท่ี 2 ตําบลคุงน้ําวน

๒.๖.๓ รายไดขององคการบริหารสวนตําบล (รายไดรวมเงินอุดหนุนท่ัวไป)
ปงบประมาณ รายรับ รายจาย
พ.ศ. 2557 17,407,820.76 15,580,760.69
พ.ศ. 2558 19,309,651.76 17,050,709.96
พ.ศ. 2559 18,115,545.08 15,091,846.28
พ.ศ. 2560 27,015,849.10 23,019,981.99
พ.ศ.2561 27,403,561.19 23,553,578.67

แผนภูมิแสดงรายไดขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  (รายไดรวมเงนิอุดหนุนทั่วไป)
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มีวัดในเขตพ้ืนท่ีตําบลคุงน้ําวน จํานวน 6 แหง ดังนี้
1. วัดคุงกระถิน หมูท่ี 1
2. วัดทาสุวรรณ หมูท่ี 2
3. วัดเหนือวน หมูท่ี 2
4. วัดโคกพิกุลเรียง หมูท่ี 3
5. วัดราชคาม หมูท่ี 4
6. วัดจันทคาม หมูท่ี 6

ศูนยปฏิบัติธรรม  จํานวน 1 แหงดังนี้
1. ศูนยปฏิบัติธรรมผาสุกวนิช หมูท่ี 5

ศาลเจา  จํานวน  1  แหง  ดังนี้
1. ศาลเจาปุนเถากงปุนเถามา หมูท่ี  6

จํานวนประชากรจําแนกตามศาสนา ป 2562

ศาสนา
เพศ

รวม (คน) %ชาย (คน) % หญิง (คน) %
พุทธ 914 44.94 1,111 54.62 2,025 99.56
คริสต 4 0.20 5 0.25 9 0.44
อิสลาม 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ซิกส 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ฮินดู 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อ่ืนๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 918 45.13 1,116 54.87 2,034 100.00

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองราชบุรี (จปฐ. ประจําป 2562 เดือนพฤษภาคม 2562)
ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน สวนมากนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.56 และ

ศาสตรคริสต  รอยละ 0.44 ของจํานวนประชากรตําบลคุงน้ําวน

1.9.1 แหลงน้ํา
(1.1) แหลงน้ําธรรมชาติ มีแหลงน้ําธรรมชาติ  ไดแก
- แมน้ําแมกลอง
- คลองสาธารณะสายตางๆ  จํานวน ๒๗ สาย ดังนี้

1.9 ทรัพยากรธรรมชาติ

1.8 ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม
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ชื่อคลอง หมูที่ ระยะทาง
(เมตร)

ขนาดคลอง
หมายเหตุ

กวางบน กวางลาง ลึก
1. คลองซอยเทคโน 1 700 5.00 2.50 2.50
2. คลองศาลตาเพ็ชร 1 1,200 4.00 2.00 3.00
3. คลองชางเทือง 1 2,000 5.00 3.00 3.00
4. คลองสนอง 1 3,000 6.00 3.00 3.00
5. คลองรวมใจ 2 1,500 3.00 1.50 3.00
6. คลองรองสวน 1 2,3 3,857 3.00 1.50 2.00
7. คลองผวา 4 2,000 6.00 3.00 3.00
8. คลองผวาตอนปลายชวงสวนนายเท 4 2,000 3.00 2.00 2.00
9. คลองผวาตอนปลายชวงสวนตานิล
(ตานี้ตอนปลาย)

4 1,800 3.00 2.00 2.00

10. คลองรองสวน 2 4 2,505 4.00 2.00 2.00
11. คลองปงเค้ียง 5 781 3.00 1.00 2.00
12. คลองยายโอ 5 1,000 5.00 2.50 3.00
13. คลองตานี้ 5,6 2,617 3.00 1.50 2.00
14. คลองครูชํานาญ 6 2,028 4.00 2.00 2.50
15. คลองหมอปลีก 6 1,500 5.00 2.50 3.00
16. คลองตาแบน 6 710 4.00 2.00 2.00
17. คลองผูใหญประเสริฐ 6 700 4.00 2.00 2.00
18. คลองตาเคง 6 1,989 5.00 2.50 2.00
19. คลองฝร่ัง 7 240 4.00 1.60 2.00
20. คลองตาจาเชื่อมคลองรางยายบัว 7 5,100 6.00 3.00 3.00
21. คลองตาเหลียงเซง 7 831 4.00 1.60 2.00
22. คลองจําเรียง 7 1,689 5.00 2.00 2.00
23. คลองตาแฟง 7 250 5.00 2.00 2.00
24. คลองโคกคุณตา 7 800 4.00 2.00 2.00
25. คลองครูทวี 7 1,330 4.00 2.00 2.00
26. คลองตาชั้น 7 400 3.00 1.50 2.00 คลองดอน
27. คลองอิสระพงษ 7 1,000 4.00 2.00 2.00
ท่ีมา : กองชาง อบต.คุงน้ําวน (เดือนตุลาคม 2561)



18

(1.2) น้ําประปา มีระบบประปาหมูบานท้ังหมด ๕ แหง  ไดแก
- หมูท่ี 1 บานคุงกระถิน (ประปาระบบผิวดิน)  กอสรางเม่ือป พ.ศ. 2541 โดยกรมอนามัย มีผูใชน้ํา

ท้ังหมด 265 หลังคาเรือน 1,341 คน มีผูใชน้ํารวมคือ หมูท่ี 1 ตําบลคุงกระถิน จํานวน 110 หลังคาเรือน
และหมูท่ี 7 ตําบลคุงน้ําวน 50 หลังคาเรือน บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน

- หมูท่ี 3 บานวัดโคก (ประปาระบบผิวดิน) กอสรางเม่ือป พ.ศ. 2537  โดยกรมอนามัย  มีผูใชน้ํา
ท้ังหมด 175 หลังคาเรือน 903 คน โดยมีผูใชน้ํารวมคือ หมูท่ี 2 บานมาลาย บริหารงานโดยคณะกรรมการ
หมูบาน

- หมูท่ี 4 บานทาใหญ (ประปาระบบบาดาลแบบสูบจายตรง) กอสรางเม่ือป พ.ศ. 2534 โดยกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล มีผูใชน้ําท้ังหมด 97 หลังคาเรือน 392 คน บริหารงานโดยคณะกรรมการหมูบาน

- หมูท่ี 4 บานทาใหญ (ประปาระบบแบบผิวดินขนาดใหญมาก บานทาใหญ) กอสรางเม่ือป พ.ศ. 25
๕๖ มีผูใชน้ํา 131 ท้ังหมด 378 หลังคาเรือน โดยงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
บริหารงานโดยองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน

- หมูท่ี 6 บานคลองตาจา (ประปาระบบผิวดิน) กอสรางเม่ือป พ.ศ. 2540 โดยกรมอนามัย  มีผูใช
น้ําท้ังหมด 168 หลังคาเรือน โดยมีผูใชน้ํารวมคือ หมูท่ี 5 บานบางพังขาม และหมูท่ี 6 บานคลองตาจา
บริหารงานโดยองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน
ท่ีมา : กองชาง อบต.คุงน้ําวน (เดือนตุลาคม 2561)

(2) ขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน ซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเองมี

ปริมาณ 3 ตันตอวัน หรือประมาณครัวเรือนละ 2 กิโลกรัมตอวัน ( 20 ลูกบาศกเมตร/วัน) รวมแลวมีขยะจาก
บานเรือนในเขตองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน ปริมาณเดือนละ 60 ตัน จากแนวโนมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ มีการประกอบกิจการพาณิชยและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  มีแนวโนมการขยายตัวของชุมชนและการตั้ง
บานเรือนเพ่ิมข้ึน  ทําใหปริมาณขยะมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนในแตละป  ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน
ไดจางเหมาเอกชนในการกําจัดขยะมูลฝอยโดยไมมีขยะตกคางเหลืออยูในพ้ืนท่ี (โดยดําเนินการจัดเก็บขยะวัน
เวนวัน หรือทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันเสาร) ซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวนดําเนินการบริหาร
จัดการขยะโดยการจางเหมาบริษัทเอกชนดําเนินการจัดเก็บ ขน ท้ิง ใหครอบคลุมในพ้ืนท่ีตําบลคุงน้ําวน
ท่ีมา : สํานักงานปลัด อบต.คุงน้ําวน (เดือนพฤษภาคม 2562)
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สวนท่ี ๒
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.๑.๑แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. 2561– 2580)
1.1วิสัยทัศนประเทศไทย

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจน ประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ ตอผลประโยชน
แหงชาติอันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของ สถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม
และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม
ระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุก
มิติท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศท่ีมีความม่ันคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ  ศาสนา
พระมหากษัตริย มีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหยี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคง
เปนกลไกนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความ
ม่ันคงในช ีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขาสู
กลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู ดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการ
สหประชาชาติไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมี
ความสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหง
อนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศในภูมิภาคเอเชียเปนจุดสําคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีมีเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษา การฟนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน

2.1  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
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ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน สวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ ื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
สรางการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน
สวนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย

1)  ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2)  ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4)  ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5)  ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ

1.2  ประเด็นยุทธศาสตรชาติ
เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรจุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง

ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปาหมายการ
พัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว ท่ีจะทําใหประเทศไทยมี
ความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย ภายในและภายนอกประเทศในทุก
มิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนา
ยกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิม และพัฒนากลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายไดของประชาชนใน
ภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตางๆ ไดอยางเหมาะสม คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดีเกง มี
วินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะหสามารถ “รูรับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมได
อยางตอเนื่อง สามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไม
มีใครถูกท้ิงไวขางหลัง

การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติจะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความ
ม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละ
ยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้

1.2.1  ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตยและมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ
และทุกระยะความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะ
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เกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกร
ท่ีไมใชรัฐ รวมประเทศเพ่ือบานและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน
ตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืนๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด

1.2.2  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปท่ีรากเหงาของเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ี
หลากหลายรวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรยีบเทียบของประเทศ ในดานอ่ืนๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสู
อนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานของประเทศในมิติตางๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสงโครงสราง
พ้ืนฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริหาร
อนาคต และ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดานการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต บนพ้ืนฐาน
ของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสราง
ฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและ
กากรินดีอยูดีรวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน

1.2.3  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยมีเปาหมายการพัฒนา
ท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกงและมีคุณภาพโดยคนไทย มีความพรอมท้ังกายใจ
สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปน
ในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและ
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกรรม นักคิด ผูประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

1.2.4  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาท่ีให
ความสําคัญกับการดึงเองพลังของภาคสวนตางๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาคมสังคม ชุมชน ทองถ่ิน มารวมขับเคลื่อน
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิด รวมทํา เพ่ือสวนรวม การกระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปน
ประชากรท่ีมีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐให
หลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง

1.2.5  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใช
พ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรง
ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการบนพ้ืนบานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุน
ตอไปอยางแทจริง

1.2.6  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเปาหมายการ
พัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐทียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชนสวนรวม”
โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับ
หรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีสมรรถนะสูงยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
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ทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปน
ดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง
เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความ
มัธยัสถและสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย
ตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลด
ความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรมไมเลือก
ปฏิบัติและการอํานวยความยุตธรรมตามหลักนิติธรรม

2.๑.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒(พ.ศ. 2560 – 2564)
2.1 ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

การพัฒนาประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) อยูในหวงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแกไขปญหาพ้ืนฐานหลายดานท่ีสั่งสมมานานทามกลาง
สถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดมากข้ึน การแขงขันดานเศรษฐกิจจะเขมขนมากข้ึน
สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกลชิดกันมากข้ึนเปนสภาพไรพรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเปนอยูในสังคมและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมาก ขณะท่ี
ประเทศไทยมีขอจํากัดของปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรเกือบทุกดานและจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาท่ีชัดเจน
ข้ึน ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 นับเปนจังหวะเวลาท่ีทาทายอยางมากท่ีประเทศไทยตองปรับตัวขนาดใหญ โดย
จะตองเรงพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมใหเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาในทุกดานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยทามกลางการแขงขันในโลกท่ีรุนแรง
ข้ึนมากแตประเทศไทยมีขอจํากัดหลายดาน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ํา แรงงาน สวนใหญมีปญหาท้ังในเรื่ององค
ความรู ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ําสูงท่ีเปนอุปสรรคตอการยกระดับศักยภาพการ
พัฒนาโครงสรางประชากรเขาสูสังคมสูงวัยสงผลใหขาดแคลนแรงงานจํานวนประชาชนวัยแรงงานลดลงตั้งแตป
2558 และโครงสรางประชากรจะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็รอยหรอเสื่อมโทรมอยางรวดเร็วซึ่งเปนท้ังตนทุนในเชิงเศรษฐกิจและ
ผลกระทบรายแรงตอคุณภาพชีวิตประชาชนในขณะท่ีการบริหารจัดการภาครัฐยังดอยประสิทธิภาพ ขาดความ
โปรงใส และมีปญหาคอรัปชั่นเปนวงกวาง จึงสงผลใหการผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไมเกิดผลสัมฤทธิ์เต็มท่ี บาง
สาวนของสังคมจึงยังถูกท้ิงอยูขางหลัง ทามกลางปญหาทาทายหลากหลายท่ีเปนอุปสรรคสําหรับการพัฒนา
ประเทศในระยะยาวดังกลาว ก็เปนท่ีตระหนักรวมกันในทุกภาคสวนวาการจะพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปน
ประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในระยะยาวไดนั้น ประเทศตองเรงพัฒนาปจจัยพ้ืนฐาน เชิง
ยุทธศาสตรในทุกดาน ไดแก การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ซึ่งตองดําเนินการควบคูกับการเรงยกระดับทักษะฝมือแรงงานกลุมท่ีกําลังจะเขาสูตลาดแรงงานและ
กลุมท่ีอยูในตลาดแรงงานในปจจุบันใหสอดคลองกับสาขาการผลิตและบริการ เปาหมายและการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมใหเปนคนท่ีสมบูรณในทุกชวงวัยท่ีสามารถบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเปนสภาพแวดลอมการดําเนินชีวิตไดอยางดีโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทุนมนุษยจากการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขใหท่ัวถึงในทุก
พ้ืนท่ี พรอมท้ังตองสงเสริมบทบาทสถานบันทางสังคมในการกลอมเกลาสรางคนมี มีวินัย มีคานิยมท่ีดีและมีความ
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รับผิดชอบตอสังคม นอกจากนั้นในชวงเวลาตอจากนี้ไปการพัฒนาตองมุงเนนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและเพ่ิมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของเมืองตางๆ ใหสูงข้ึนภายใตการใชมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ลักษณะการใชท่ีดี การจัดระเบียบผัง
เมืองและความปลอดภัยตามเกณฑเมืองนาอยูท่ีเหมาะสมเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหท่ัวถึงและ
เปนการสรางฐานเศรษฐกิจและรายไดจากพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมมากข้ึน ซึ่งจะชวยลดความเหลื่อมล้ําภายในสังคมไทย
ลง และในขณะเดียวกันก็เปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันจากการพัฒนาเมืองใหนาอยูเปนพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจใหมท้ังตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลัก

นอกจากนั้น 5 ปตอจากนี้ไปนับวาเปนชวงจังหวัดเวลาสําคัญท่ีประเทศไทยยังจะตองผลักดันใหการคา
การลงทุนระหวางประเทศขยายตัวตอเนื่องและเปนแรงขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีสําคัญควบคูไปกับการสงเสริม
ลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจําเปนท่ีจะตองทําความตกลงดานการคาและการลงทุนและ
การรวมมือกับมิตรประเทศเพ่ือการพัฒนาใหขยายวงกวางข้ึนท้ังในรูปของความตกลงทวิภาคี กรอบพหุภาคีตางๆ
ควบคูกับการผลักดันใหความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคมีความสมบูรณมากข้ึน รวมท้ังการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุก
ในการสงเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาค กรอบแนวทางความรวมมือระหวางประเทศในทุกระดับดังกลาวจะ
เปนประตูแหงโอกาสของประเทศไทยในการใชจุดเดนในเรื่องท่ีตั้งเชิงภูมิศาสตรใหเกิดผลเต็มท่ีและสามารถจะ
พัฒนาไปสูการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการคาท่ีสําคัญแหงหนึ่งของภูมิภาค ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี
12 จึงใหความสําคัญกับการผลักดันใหความเชื่อมโยงดานกฎระเบียบและในเชิงสถาบันระหวางประเทศมีความ
คืบหนาและชัดเจนในระบบปฏิบัติการและในแตละจุดเชื่อมโยงระหวางประเทศ ควบคูกับการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานเชิงกายภาพท่ีตองเชื่อมโยงเครือขายภายในประเทศและตอเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบานในขณะเดียวกันก็
ตองเตรียมความพรอมเพ่ือใหประเทศไทยเปนประตูไปสูภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ใหความสําคัญอยางยิ่งกับการตอยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสูการพัฒนาพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตางๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและ
การกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัด และเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนท่ีเชื่อมโยงอ่ืน
ภายในประเทศ และนับวาเปนชวงเวลาท่ีประเทศไทยจะตองดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการสรางสังคม
ผูประกอบการและสงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศอยางจริงจังเพ่ือสรางผลตอบแทนจากทุน
และศักยภาพทางธุรกิจ รวมท้ังเปนการสงเสริมการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาในภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม
ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และในอาเซียน ความรวมมือระหวางประเทศท่ีจะเปนแนว
ทางการพัฒนาสําคัญสําหรับประเทศไทยในชวงตอจากนี้ไปเปนความรวมมือทางการคาและการลงทุนทาง
เศรษฐกิจ ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทางสังคม สิ่งแวดลอม และความรวมมือดานความม่ันคงในมิติตางๆ ในทุก
กรอบความรวมมือท้ังระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลกท้ังการผลักดันใหเกิดการใชประโยชนอยางเต็มท่ี
จากกรอบความรวมมือทวิภาคีและพหุภาคีท่ีมีอยูแลว ในปจจุบันและการทําขอตกลงใหมๆ ในระยะตอไปภายใต
แนวคิดการคาเสรีและอาเซียนกับหุนสวนการพัฒนานอกอาเซียน ท้ังนี้ โดยสงเสริมความรวมมือเพ่ือการพัฒนา
ในทุกดานใหเปนบทบาทท่ีสรางสรรคของประเทศไทย และการสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนและลด
ความเหลื่อมล้ําในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการนํากฎเกณฑระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานสากลท้ังใน
ดานคุภาพสินคาและบริการ สิทธิแรงงาน ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ความม่ันคง ความโปรงใส และอ่ืนๆ มา
เปนแนวปฏิบัติและบังคับใชสําหรับประเทศไทย

ดังนั้น ภายใตเงื่อนขอจํากัดของปจจัยพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกดานดังกลาว
ทามกลางแนวโนมโลกท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมกาวหนาอยางรวดเร็ว และประเทศตางๆ กําลังเรงพัฒนา
นวัตกรรมและนํามาใชในการเพ่ิมมูลคาผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือการอาวุธสําคัญในการตอสูใน
สนามแขงขันของโลกและการใชในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเปนความทาทายอยางยิ่งสําหรับ
ประเทศไทยท่ีจะตองเรงพัฒนาปจจัยพ้ืนบานทางยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแก การลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
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พัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสรางพ้ืนบานและระบบโลจิสติกส ให
เปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทุนมนุษย และการปฏิรูปใหการบริหาร จัดการมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับปรุงดานกฎระเบียบและระบบการ
บริหารราชการแผนดิน โดยท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มุงเนนการนําความคิดสรางสรรคและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือทําใหเกิดสิ่งใหมท่ีมีมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจท้ังในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ
และบริการใหมๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการดําเนินธุรกิจและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผูคนใน
สังคมท้ังท่ีเปนการเปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคนและการพัฒนาตอยอด รวมถึงการใชนวัตกรรมสําหรับ
การพัฒนาสินคาและบริการท้ังในระดับพ้ืนบานจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิต และความเปนอยูของ
ประชาชนในวงกวาง ดังนั้น การพัฒนาในชวง 5 ปตอการนี้ไปจะเปนชวงท่ีมุงเนนการพัฒนาบนฐานภูมิปญญา
ท่ีเกิดจากการใชความรูและทักษะ การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรม
นํามาใชในทุกดานของการพัฒนา การพัฒนามีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกรอบเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนมีความเปนธรรมโดยมีท่ียืนสําหรับทุกคนในสังคมและไมท้ิงใครไวขางหลัง และเปนการ
พัฒนาท่ีเกิดจากการผนึกกําลังในการผลักดันขับเคลื่อนรวมกันของทุกภาคสวน (Thailand 4.0)

ท้ังนี้ เพ่ือใหการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตแนวคิดและแนวทางดังกลาวขางตนเกิดผลสัมฤทธิ์ไดตาม
เปาหมายในชวงระยะเวลาตางๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไดเนนย้ําถึงความจําเปนท่ีจะตองปรับเปลี่ยนกลไก
การบริหารราชการแผนดินสําคัญๆ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายดาน รวมถึงการปรับการ
บริหารจัดกรใหมีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอรรัปชั่น และปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยในทุกภาคสวน
ใหมีคานิยมท่ีดีงาม มีวนิัย มีความรับผิดชอบ และมีความพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
โดยยึดหลักการรักษาผลประโยชนของสวนรวม และดวยสภาพปญหาท่ีเรื้อรังและเชื่อมโยงกันซับซอนในขณะท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกประเทศท่ีจะสงผลตอการพัฒนาประเทศไทยมากข้ึน การพัฒนาเชิงรุก
เพ่ือเสริมจุดแข็งและการแกปญหาจุดออนดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลไดอยางจริงจังนั้นตองเปนการเปลี่ยนแปลง
อยางขนานใหญสําหรับประเทศไทยท่ีมีแผนแมบทการพัฒนาระยะยาวเปนกรอบแนวทางท่ีจะกํากับทิศทาง
ดังนั้น ภาคสวนตางๆ ในสังคมไทยจึงมีความตระหนักรวมกันวาประเทศไทยจําเปนตองมีการจัดทํายุทธศาสตร
ชาติใหเปนแผนแมบทท่ีกําหนดเปาหมายอนาคตประเทศในระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยวาง
แนวทางการพัฒนาหลักท่ีตองดําเนินการภายใตทุกรัฐบาลอยางตอเนื่องเพ่ือจะบรรจุเปาหมายอนาคตของ
ประเทศท่ีวางไว โดยท่ีแผนแมบทการพัฒนาระยะยาวจะเปนกรอบท่ีชวยกํากับใหการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในมิติตางๆ มีบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะดานในระดับตางๆ มีความเชื่อมโยงเปนลําดับท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกันภายใตยุทธศาสตรชาติ และการกําหนดเปาหมายในระยะยาวท่ีชัดเจนสงผลใหตอง
มีความตอเนื่องในการแกไขปญหารากเหงาและการพัฒนาพ้ืนฐานใหแข็งแกรง รวมท้ังตองมีปรับระบบการ
ติดตามและประเมินผลใหสามารถกํากับใหเกิดความเชื่อมโยงจากระดับยุทธศาสตรสูการจัดสรรงบประมาณ
และการดําเนินงานในระดับปฏิบัติท่ีสอดคลองกับเปาหมายท่ีเปนผลผลิต ผลลัพธและผลสัมฤทธิ์ในท่ีสุด

การพัฒนาภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงเปน 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2560 -2579) สูการปฏิบัติ โดยท่ียุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ
ไทย ใหมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยไดกําหนดเปาหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ 20 ป พรอมท้ัง
ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางหลักท่ีจะขับเคลื่อนไปสูเปาหมายระยะยาวของประเทศท่ีไดกําหนดไวโดยมี
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เปนเครื่องมือหรือกลไกสําคัญท่ีสุดท่ีถายทอดยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 –
2579) สูการปฏิบัติในลําดับแรกท่ีขับเคลื่อนไปสูการบรรจุเปาหมายในระยะยาวไดในท่ีสุด โดยมีกลไก
ตามลําดับตางๆ และกลไกเสริมอ่ืนๆ ในการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย ท้ังนี้ แผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไดกําหนดเปาหมายท่ีตองบรรลุใน 5 ปแรกอยางชัดเจนท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุในระยะ 5 ปนั้นไดพิจารณาและวิเคราะหถึงการตอยอดให
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เกิดผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินการตอไปอีกใน 3 แผน จวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 15 ในชวงป  พ.ศ.
2575 – 2579 ซึ่งเปนชวงสุดทายของยุทธศาสตรชาติการพัฒนาท่ีจะบรรลุเปาหมายอนาคตประเทศไทยเปน
ประเทศท่ีพัฒนาแลวภายในป 2579 ท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี 12 ท้ังในระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเปนรายละเอียดและองคประกอบของเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปทุกดาน โดยท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ ไปก็จะกําหนดเปาหมายและแนวทางการ
พัฒนามารับชวงเม่ือผาน 5 ปแรกของชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ผานไป
2.2 หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)

การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ 5 ป ท่ีจะ
สามารถตอยอดในระยะตอไปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมี
หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 เพ่ือใหเกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงท่ีดีซึ่งเปนเงื่อนไขจําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยมุงเนนการพัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ี
สมบูรณ สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ สรางโอกาสและมีท่ียืนใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตท่ีดี มีความสุข
และอยูรวมกันอยางสมานฉันทในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ
และมีเสถียรภาพ การกระจายความม่ังค่ังอยางท่ัวถึงและเปนธรรมเปนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต คานิยม ประเพณีและวัฒนธรรม

2. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทยพัฒนาคน
ใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบตอ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ
รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยู กับสิ่ งแวดลอมอยางเ ก้ือกูล อนุรักษ  ฟนฟู ใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม

3. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 วินัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ังคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดยท่ี
วิสัยทัศนดังกลาวสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ ไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขต
อํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลาง
พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความ
อยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร
และน้ํา ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจดอยกวา

4. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปน
กรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา โดยท่ีเปาหมายและ
ตัวชี้วัดในดานตางๆ มีความสอดคลองกับกรอบเปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs) ท้ังนี้ เปาหมายประเทศไทยในป
2579 ซึ่งเปนการยอมรับรวมกันนั้นพิจารณาจากท้ังประเด็กหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ
ผลิตและบริการสําคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยท่ีพึงปรารถนา และกลุมเปาหมายใน
สังคมไทย โดยกําหนดไวดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา ท่ี
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ยั่งยืน สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนพลเมืองท่ีมีวินัย
ตื่นรูและเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต มีความรู มีทักษะและทัศนคติท่ีเปนคานิยมท่ีดี มีสุขภาพรางกายและ
จิตใจท่ีสมบูรณ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม มีความเปน
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจ
ตั้งอยูบนฐานของการใชนวัตกรรมนําดิจิทัล สามารถแขงขันในการผลิตไดและคาขายเปน มีความเปนสังคม
ประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเดน เปนท่ีตองการในตลาดโลก เปนฐาน
การผลิตและบริการท่ีสําคัญ เชน การใหบริการคุณภาพท้ังดานการเงิน ระบบโลจิสติกส บริการดานสุขภาพ
และทองเท่ียวคุณภาพ เปนครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะ
ท่ีเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ีใชนวัตกรรม ทุนมนุษยทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาตอยอดฐานการ
ผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหมๆ เพ่ือนําประเทศไทยไปสูการมี
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเปนอัจฉริยะ”

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มุงเนนการสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุมประชากรข้ันกลางใหกวางข้ึนโดย
กําหนดเปาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายไดของกลุมประชากรรายไดต่ําสุดรอย
ละ 40 ใหสูงข้ึน นอกจากนี้ การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเปน
หัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะตอไปสําหรับทุกภาคสวนในสังคมไทย โดยท่ีเสนทางการพัฒนาท่ี
มุงสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวนั้นกําหนดเปาหมายท้ังในดานรายได ความเปนธรรม การลดความเหลื่อมล้ําและ
ขยายฐานคนชั้นกลางการสรางสังคมท่ีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

6. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปน
เปาหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนาฯ เปนกลไกเชื่อมตอในลําดับแรกท่ีจะกําหนดและสงตอแนวทางการ
พัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใหเกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตละดานอยางสอดคลองกัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงใหความสําคัญกับการใชกลไกประชารัฐท่ีเปนการรวมพลังขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ
เอกชนและประชาชน และการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูง และไดกําหนดใน
ระดับแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีจะตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาไดอยางแทจริง รวมท้ังการกําหนดเปาหมาย
และตัวชี้วัดท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายติมากกวาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผานๆมา ในการกําหนดเปาหมายได
คํานึงถึงความสอดคลองกับเปาหมายระยะยาวของยุทธศาสตรชาติและการเปนกรอบกํากับเปาหมายและตัวชี้วัด
ในระดับยอยลงมาท่ีจะตองถูกสงตอและกํากับใหสามารถดําเนินการใหเกิดข้ึนอยางมีผลสัมฤทธิ์ภายใตกรอบการ
จัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดินและการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการรวมท้ังการพัฒนาระบบราชการท่ีสอดคลองเปนสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงกําหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเปนแนวทางสําคัญประกอบการจัดสรร
งบประมาณแผนดิน รวบรวมและกําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญในระดับปฏิบัติและกําหนดจุดเนนในการพัฒนา
เชิงพ้ืนท่ีในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดท่ีเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในดานตางๆ
2.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ดังนี้

1) ยุทธศาสตรท่ี  1  การเสริมเสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
1. วัตถุประสงค

1.1  เพ่ือปรับเปลี่ยนใหคนสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม
1.2  เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษท่ี 21
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1.3  เพ่ือสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดชวงชีวิต
1.4  เพ่ือเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งเอ้ือตอการพัฒนาคนและประเทศ

2. เปาหมายและตัวช้ีวัด
2.1 เปาหมายการพัฒนา

2.1.1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน
2.1.3 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ

เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
2.1.4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน
2.1.5 สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ

เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถานบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน
2.2  ตัวช้ีวัด

2.2.1 ประชากรอายุ 13 ปข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏิบัติท่ีสะทอนการมีคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ิมข้ึน

2.2.2 คดีอาญามีสัดสวนลดลง
2.2.3 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 85
2.2.4 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
2.2.5 เด็กรอยละ 70 มีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
2.2.6 จํานวนผูเรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 30 ตอป
2.2.7 ผูท่ีไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาติเพ่ิมข้ึน
2.2.8 การออมสวนบุคคลตอรายไดพึงจับจายใชสอยเพ่ิมข้ึน
2.2.9 การมีงานทําของผูสูงอายุ (อายุ 60 – 69 ป) เพ่ิมข้ึน
2.2.10 ผลคะแนนสอบ PISAในแตละวิชาไมต่ํากวา 500
2.2.11 การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการอานหาความรูเพ่ิมข้ึน
2.2.12 การอานของคนไทยเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 85
2.2.13 จํานวนแรงงานท่ีขอเทียบโอนประสบการณและความรูเพ่ือขอรับวุฒิ ปวช.

และ ปวส. เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 20 ตอไป
2.2.14 ประชากรอายุ 15 – 79 ปมีภาวะน้ําหนักเกิดลดลง
2.2.15 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ํากวา 18 คนตอประชากรแสนคน
2.2.16 ประชาชนเลนกีฬาและเขารวมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมข้ึน
2.2.17 อัตราการฆาตัวตายสําเร็จตอประชากรแสนคนลดลง
2.2.18 การคลอดในผูหญิงกลุมอายุ 15 – 19 ปลดลง
2.2.19 รายจายสุขภาพท้ังหมดไมเกินรอยละ 5 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
2.2.20 ผูสูงอายุท่ีอาศัยในบานท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเปนรอยละ 20
2.2.21 ดัชนีครอบครัวอบอุนอยูในระดับดีข้ึน
2.2.22 ประชากรอายุ 13 ปข้ึนไปมีการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนาเพ่ิมข้ึน
2.2.23 ธุรกิจท่ีเปนวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน
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3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ี

พึงประสงค
3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
3.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
3.4  ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ
3.5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง

ดานสุขภาพ
3.6  พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย
3.7  ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง

2) ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
1. วัตถุประสงค

1.1  เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกกลุมประชานรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุด
1.2 เพ่ือใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพไดอยางท่ัวถึง
1.3  เพ่ือสรางความเขมแข็งใหชมุชน

2. เปาหมายและตัวช้ีวัด
2.1 เปาหมายการพัฒนา

2.1.1 ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมท่ีแตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน

2.1.2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ
2.1.3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชน

พ่ึงตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน
2.2  ตัวช้ีวัด

2.2.1 รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุด เพ่ิมข้ึนไม
ต่ํากวารอยละ 15 ตอป

2.2.2 คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini coefficient) ดานรายไดลดลงเหลือ
0.41 เม่ือสิ้นสุดแผน

2.2.3 การถือครองสินทรัพยทางการเงินของกลุมประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายได
ต่ําสุดเพ่ิมข้ึน

2.2.4 สัดสวนประชากรท่ีมีอยูใตเสนความยากจนลดลงเหลือรอยละ 6.5 ณ สิ้นแผนฯ
2.2.5 สัดสวนหนี้สินตอรายไดท้ังหมดของครัวเรือนของกลุมครัวเรือนท่ียากจน

ท่ีสุดลดลง
2.2.6 อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทากับ

รอยละ 90 โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและ
ระหวางพ้ืนท่ี

2.2.7 สัดสวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนน
รอยละ 50 มีจํานวนเพ่ิมข้ึน และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพ้ืนท่ีและภูมิภาคลดลง

2.2.8 สัดสวนแรงงานนอกระบบท่ีอยูภายใตประกันสังคม (ผูประกันตนตามมาตรา
40) และท่ีเขารวมกองทุนการออมแหงชาติตอกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน

2.2.9 ความแตกตางของสัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากรระหวางพ้ืนท่ีลดลง



29

2.2.10 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุมประชาชนท่ีมีฐานะยากจนเพ่ิมข้ึน
2.2.11 สัดสวนครัวเรือนท่ีเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ิมข้ึน
2.2.12 ดัชนีชุมชนเขมแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค
2.2.13 มูลคาสินคาชุมชนเพ่ิมข้ึน

3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึง

บริการท่ีมีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ
3.2 กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ

ใหครอบคลุมและท่ัวถึง
3.3  เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็ง

การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดมีสิทธิในการจัดการ
ทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชน

3) ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน
1. วัตถุประสงค

1.1  สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
1.2  สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขา

2. เปาหมายและตัวช้ีวัด
2.1 เปาหมายการพัฒนา

2.1.1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2.1.2 การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา

2.2  ตัวช้ีวัด
2.2.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในชวงแผนฯ 12 ไมต่ํากวารอยละ 5

รายไดตอหัวไมต่ํากวา 8,200 ดอลลาร สรอ. ณ สิ้นแผนฯ 12 และรายไดสุทธิของรัฐบาลตอมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศไมต่ํากวารอยละ 19.0

2.2.2 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวารอยละ 10 ตอป และ
อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไมต่ํากวารอยละ 7.5 ตอป

2.2.3 อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0
2.2.4 ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตไมต่ํากวารอยละ 2.5 ตอป ผลิตภาพ

การผลิตของปจจัยแรงงานไมต่ํากวารอยละ 2.5 ตอป
2.2.5 อัตราเงินเฟอระยะปานกลางอยูท่ีรอยละ 2.5 ± 1.5 หนี้สาธารณะคงคาง

ณ สิ้นแผนฯ 12 ไมเกินรอยละ 55 ของ GDP ดุลบัญชีเดินสะพัดไมเกินรอยละ 2 ตอ GDP
2.2.6 การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการ

โครงสรางพ้ืนฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท
2.2.7 จํานวนการยื่นแบบเพ่ือชําระภาษีประชาชนและผูประกอบการท่ีเชาขาย

ตองเสียภาษีเพ่ิมข้ึน
2.2.8 อันดับความสามารถในการแขงขันของไทยโดย IMD เลื่อนไปอยูในกลุม 1

ใน 25 ของประเทศแรกท่ีไดรับการจัดอันดับท้ังหมด
2.2.9 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจาก

บริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 3, 4.5 และ 6 ตอป ตามลําดับ
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2.2.10 รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนเปน 59,460 บาทตอครัวเรือนใน
ป 2564 พ้ืนท่ีการทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึนเปน 5 ลานไร ในป 2564

2.2.11 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศจํานวน 15 พ้ืนท่ี
2.2.12 รายไดจากการทองเท่ียวไมต่ํากวา 3 ลานลานบาท อันดับความสามารถใน

การแขงขันดานการทองเท่ียว ไมต่ํากวาอันดับท่ี 30
2.2.13 สัดสวน GDP SMEs ตอ GDP ท้ังประเทศเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 45

เม่ือสิ้นสุดแผนฯ 12
2.2.14 อันดับขีดความสามารถในการแขงขันในภาคการเงินปรับตัวดีข้ึน คะแนน

ทักษะทางการเงินของคนไทยเทากับคะแนนเฉลี่ยของโลก สัดสวนการกูเงินนอกระบบลดลง เพ่ิมปริมาณการ
ใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปน 200 ครั้ง/ป/คน

3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
3.2  การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ

4) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน
1. วัตถุประสงค

1.1 รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม
1.2 สรางความม่ันคงดานน้ําของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบใหมี

ประสิทธิภาพ
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดลอมและลดมลพิษใหมีคุณภาพดีข้ึน
1.4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ
2. เปาหมายและตัวช้ีวัด

2.1 เปาหมายการพัฒนา
2.1.1 การรักษา และฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม เพ่ือการ

อนุรักษปาเศรษฐกิจและปาชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แกไขปญหาการบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐและจัดท่ีทํากินใหผูยากไรโดยใหสิทธิรวม

2.1.2 สรางความม่ันคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังน้ําผิวดินและน้ําใตดิน
ใหมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ําในระดับลุมน้ําใหมีความสมดุลระหวางความตองการใชน้ําทุกิจกรรมกับ
ปริมาณน้ําตนทุน เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา และลดจํานวนประชาชนท่ีประสบปญหาจากการขาด
แคลนน้ํา ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําท้ังภาคการผลิตและการบริโภค ปองกันและลดความเสียหาย
จากอุทกภัยและภยัแลง

2.1.3 สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฟนฟูคุณภาพแหลงน้ําสําคัญของประเทศ และแกไขปญหาวิกฤติหมอกควัน

2.1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในดานตางๆ หรือในพ้ืนท่ีหรือสาขาท่ีมีความเสี่ยงจะไดรับผลกระทบสูง

2.1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพยสินท่ีเกิดจากสาธารณภัยลดลง
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2.2  ตัวช้ีวัด
2.2.1 สัดสวนพ้ืนท่ีปาไมเปนรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ เปนพ้ืนท่ีปาเพ่ือการ

อนุรักษรอยละ 25 และพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ รอยละ 15 พ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 ลานไร เปน 1.58 ลาน
ไร พ้ืนท่ีปลูกและฟนฟูปาตนน้ําเพ่ิมข้ึน

2.2.2 จํานวนชนิดพันธุและประชากรของสิ่งมีชีวิตท่ีอยูในภาวะถูกคุกคาม หรือ
ใกลสูญพันธุ

2.2.3 แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ ท่ีแลวเสร็จมีการประเทศใชและจํานวนพ้ืนท่ีจัด
ท่ีดินทํากินใหชุมชน

2.2.4 มีระบบประปาหมูบานครบทุกหมูบาน
2.2.5 ลุมน้ําสําคัญของประเทศ 25 ลุมน้ํา มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยาง

สมดุล ระหวางความตองการการใชน้ํากับปริมาณน้ําตนทุน และมีการแปลงไปสูการปฏบิัติท่ีเปนรูปธรรม
2.2.6 ประสิทธิภาพการใชน้ําในพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน
2.2.7 ประสิทธิภาพของการใชน้ําท้ังภาคการผลิตและการบริโภคเพ่ิมข้ึน
2.2.8 พ้ืนท่ีและมูลคาความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลงมีแนวโนมลดลง
2.2.9 พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึนปละ 350,000 ไร
2.2.10 ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองและนําไปใชประโยชนไม

นอยกวารอยละ 75 ของเสียอันตรายชุมชนท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกตองไมนอยกวารอยละ 30 และกาก
อุตสาหกรรมอันตรายท้ังหมดเขาสูระบบการจัดการท่ีถูกตอง

2.2.11 คุณภาพน้ําของแมน้ําสายหลักท่ีอยูในเกณฑดีเพ่ิมข้ึน
2.2.12 คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตหมอกควันไดรับการแกไขและมีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐาน
2.2.13 การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงาน คมนาคมขนสงลดลงภายในป

2563 ไมนอยกวารอยละ 7 ของการปลอยในกรณีปกติ
2.2.14 ตนทุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวย (บาทตอตันคารบอนได

ออกไซตเทียบเทา) มีแนวโนมลดลง
2.2.15 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

รายสาขาท่ีจําเปน เชน การจัดการน้ํา เกษตร สาธารณสุข และปาไม
2.2.16 การจัดตั้งกลไกการปรับตัวเพ่ือสนับสนุนดานการเงิน เทคโนโลยีและการ

เสริมสรางศักยภาพ
2.2.17 ระบบพยากรณและเตือนภัยลวงหนาสําหรับภาคเกษตรและการจัดการภัย

พิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
2.2.18 สัดสวนของพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ีไดรับการจัดตั้งเครือขายเฝาระวังภัยธรรมชาติ
2.2.19 จํานวนผูเสียชีวิตและมูลคาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ คาใชจายในการ

ชดเชยผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยซ้ําซากลดลง
3. แนวทางการพัฒนา

3.1 การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนและเปนธรรม

3.2เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุลและยั่งยืน
3.3  แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม
3.4  สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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3.5  สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.6  บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ
3 .7   พัฒนาระบบการบริหารจั ดการและกลไกแก ไขปญหาความ ขัดแย งด าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.8  การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเภท

5) ยุทธศาสตรท่ี 5  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ันคั่ง
และย่ังยืน

1. วัตถุประสงค
1.1  เพ่ือปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสรางความม่ันคงภายใน รวมท้ังปองกัน

ปญหาภัยคุกคาม ท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
1.2 เพ่ือสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวนใหมีขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการดานความม่ันคง และมีศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณท่ีเกิดจากภัยคุกคามท้ังภัยทางทหาร
และภัยคุกคามอ่ืนๆ

1.3  เพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชนของชาติ

1.4  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายดานความม่ันคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความเปนเอกภาพ

2. เปาหมายและตัวช้ีวัด
2.1 เปาหมายการพัฒนา

2.1.1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ
2.1.2 สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู

รวมกันไดอยางสันติ ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคง
2.1.3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมี

โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน
2.1.4 ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงในกลุม

ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคูไปกับ
การรักษาผลประโยชนของชาติ

2.1.5 ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคาม ท้ังภัยคุกคามทางทหาร
และภัยคุกคามอ่ืนๆ

2.1.6 แผนงานดานความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2  ตัวช้ีวัด
2.2.1 จํานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยเพ่ิมข้ึน
2.2.2 จํานวนกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวของกับโครงการพระราชดําริเพ่ิมข้ึน
2.2.3 ดัชนีความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง
2.2.4 จํานวนผูเสียชีวิตจากความขัดแยงภายในประเทศลดลง
2.2.5 จํานวนกิจกรรมท่ีประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคงเพ่ิมข้ึน
2.2.6 มูลคาความเสียหายและจํานวนการกอเหตุรายท่ีมีมูลเหตุจากความไมสงบลดลง
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2.2.7 รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอคนและจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตเพ่ิมข้ึน

2.2.8 จํานวนกิจกรรมสาธารณประโยชนท่ีประชาชนทุกศาสนารวมดําเนินการเพ่ิมข้ึน
2.2.9 ดัชนีความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมข้ึน (ดัชนีสันติภาพโลก)
2.2.10 จํานวนคดีท่ีเก่ียวของกับภัยคุกคามขามชาติลดลง
2.2.11 จํานวนเหตุการณการกระทําผิดกฎหมายทางทะเลลดลง
2.2.12 จํานวนคดีท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดลดลง
2.2.13 ระยะเวลาในการระดมสรรพกําลังเม่ือเกิดภัยคุกคาม
2.2.14 อันดับความเสี่ยงจากการกอการรายต่ํากวาอันดับท่ี 20 ของโลก
2.2.15 อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอร/ต่ํากวาอันดับท่ี 10 ของโลก
2.2.16 จํานวนแผนงานดานความม่ันคงท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน
3. แนวทางการพัฒนา

3.1 การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ

3.2  การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือ
ภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ

3.3  การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคงเพ่ือบูรณาการความรวมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ

3.4  การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซึ่งอํานาจอธิปไตย
และสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล

3.5  การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง
แผนงานท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน

6) ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

1. วัตถุประสงค
1.1 เพ่ือใหภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดี และไดมาตรฐานสากล
1.2 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหารจัดการและใหบริการแกประชาชนใน

ทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปรงใสตรวจสอบได
1.3  เพ่ือลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
1.4  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอํานวยความสะดวกดวย

ความรวดเร็วและเปนธรรมแกประชาชน
2. เปาหมายและตัวช้ีวัด

2.1 เปาหมายการพัฒนา
2.1.1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
2.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.1.3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน
2.1.4 ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผูท่ีไดกระทําความผิด
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2.2  ตัวช้ีวัด
2.2.1 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยูใน

อันดับสองของอาเซียน เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12
2.2.2 อันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจ จัดทําโดยธนาคารโลก อยูในอับ

ดับสองของอาเซียน เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12
2.2.3 สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรของรัฐตองบประมาณรายจายประจําปลดลง
2.2.4 สัดสวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละประเภทท่ีไดรับรางวัลการ

บริหารจัดการท่ีดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดเพ่ิมข้ึน
2.2.5 ขอรองเรียนและคดีเก่ียวกับการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลง
2.2.6 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50 เม่ือสิ้นสุดแผนฯ

ฉบับท่ี 12
2.2.7 จํานวนคดีท่ีรัฐดําเนินคดีกับผู มิไดกระทําความผิดซึ่งตองชดเชยความ

เสียหายลดลง
3. แนวทางการพัฒนา

3.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความ
โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา

3.2  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ

3.3  เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล
3.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
3.5  ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.6  ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลอง

กับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
7) ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส

1. วัตถุประสงค
1.1  เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกดานคมนาคมขนสงและการคา

จัดตั้ง/ปรับปรุงองคกรกํากับดูแลการประกอบ/กิจการขนสง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน

1.2 เพ่ือสรางความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสงเสริมการใช
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการบริการโครงสรางพ้ืนฐานดิติทัลใหท่ัวถึงในราคาท่ี
เหมาะสมเปนธรรม สงเสริมธุรกิจดิจิทัลใหมและนวัตกรรม พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอรและ
คุมครองสิทธิสวนบุคคลแกผูใชบริการ

1.4  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานน้ําประปาเชิง
ปริมาณและคุณภาพใหครอบคลุมท่ัวประเทศ ลดอัตราน้ําสุญเสียในระบบประปา และสรางกลไกการบริหาร
จัดการการประกอบกิจการน้ําประปา

1.5  เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือลดการ
นําเขาจากตางประเทศ และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ
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2. เปาหมายและตัวช้ีวัด
2.1 เปาหมายการพัฒนา

2.1.1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสในภาพรวม
2.1.2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบคมนาคมขนสง
2.1.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส
2.1.4 การพัฒนาดานพลังงาน เพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการ

ใชพลังงาน ข้ันสุดทายและลดการพ่ึงพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา
2.1.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิทัล ขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงให

ครอบคลุมท่ัวประเทศและสรางผูประกอบการธุรกิจดิติทัลรายใหมเพ่ิมข้ึนพัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยทาง
ไซเบอรใหมีประสิทธิภาพมาตรฐานสากลรับมือภัยคุกคามทางออนไลน

2.1.6 การพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ําประปา) เพ่ือขยายกําลังการผลิต
น้ําประปาและกระจายโครงขายการใหบริการน้ําประปาใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และบริหารจัดการลดน้ํา
สูญเสียในระบบสงน้ําและระบบจําหนายน้ํา

2.2  ตัวช้ีวัด
2.2.1 สัดสวนการใชพลังงานข้ันสุดทายตอ GDP ลดลงจาก 8.22 เปน 7.70

พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ/พันลานบาท
2.2.2 สัดสวนตนทุนโลจิสติกสลดลงจากรอยละ 15 เปนรอยละ 12 ของ GDP

ตนทุนคาขนสงสินคาต่ํากวารอยละ 7 ของ GDP
2.2.3 สัดสวนปริมาณขนสงสินคาทางรางตอปริมาณการขนสงสินคาท้ังหมด

ภายในประเทศเพ่ิมจากรอยละ 1.5 เปนรอยละ 4 และสัดสวนปริมาณขนสงสินคาทางน้ําตอปริมาณการขนสง
สินคาท้ังหมดภายในประเทศเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 12 เปนรอยละ 14

2.2.4 สัดสวนของผูใชระบบรถไฟฟาตอปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลจากรอยละ 5 เปนรอยละ 14

2.2.5 ความสามารถรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานในกรุงเทพและ
ภูมิภาคเพ่ิมข้ึนเปน 120 และ 55 ลานคนตอป

2.2.6 อันดับดัชนีความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสและประสิทธิภาพการ
อํานวยความสะดวกทางการคาดีข้ึน

2.2.7 จํานวนธุรกรรมการใหบริการนําเขาสงออกดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนรอย
ละ 100

2.2.8 ปริมาณสินคาท่ีผานเขา – ออกดานชายแดนท่ีสําคัญเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไมนอย
กวารอยละ 5 ตอป

2.2.9 สัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทายเพ่ิมข้ึน
จากรอยละ 12.94 เปนรอยละ 17.34

2.2.10 สัดสวนการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาลดลงจากรอยละ 65 เปนรอย
ละ 47

2.2.11 อันดับความพรอมใชของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีข้ึน
2.2.12 จํานวนหมูบานท่ีมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 30 เปน

มากกวารอยละ 85
2.2.13 จํานวนผูประกอบการธุรกิจดิติทัลเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 1,000 ราย
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2.2.14 จํานวนหนวยงานภาครัฐมีระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร เพ่ิมข้ึน
จากรอยละ 47 เปนมากกวารอยละ 80

2.2.15 จํานวนครัวเรือนในเขตนครหลวงไดรับบริการน้ําประปารอยละ 100
ภายในป 2561 และจํานวนครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลไดรับบริการน้ําประปาครอบคลุมมากกวารอยละ
80 ในป 2564

2.2.16 จํานวนหมูบานท่ัวประเทศไดรับบริการน้ําสะอาดรอยละ 100 ในป 2564
2.2.17 อัตราน้ําสูญเสียในระบบสงและจําหนายน้ําในเขตนครหลวงนอยกวารอยละ

20 และเขตภูมิภาค/เทศบาลนอยกวารอยละ 25
3. แนวทางการพัฒนา

3.1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง
3.2  การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง
3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส
3.4  การพัฒนาดานพลังงาน
3.5  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
3.6  การพัฒนาระบบน้ําประปา

8) ยุทธศาสตรท่ี 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
1. วัตถุประสงค

1.1  เพ่ือสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ัน
กาวหนาใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย

1.2 เพ่ือสรางโอกาสการเขาถึงและนําเทคโนโลยีไปใชใหกับเกษตรกรรายยอย วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย

1.3  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ีมุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดลอม

1.4เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให
สามารถดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

2. เปาหมายและตัวช้ีวัด
2.1 เปาหมายการพัฒนา

2.1.1 เพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
2.1.2 เพ่ิมความสามารถในการประยกุตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพ่ือยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.2  ตัวช้ีวัด

2.2.1 สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสูรอยละ 1.5 ของ GDP
2.2.2 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐ เพ่ิมเปน 70 : 30
2.2.3 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมาย

ของประเทศ
2.2.4 จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเปน 25 คนตอประชากร

10,000 คน
2.2.5 อันดับความสามารถการแขงขันโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและดาน

เทคโนโลยี
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2.2.6 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชท่ีถูกนําไปใชในการสรางมูลคาเชิง
พาณิชยใหกับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของผลงานท้ังหมด

2.2.7 มูลคาการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับคาใชจายวิจัยและพัฒนามี
จํานวนเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 20 ตอป

2.2.8 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุและผูพิการท่ีผลิตไดเอง
ภายในประเทศมีจํานวนเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 1 เทาตัว

3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม
3.2 พัฒนาผูประกอบกรใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี
3.3  พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

9) ยุทธศาสตรท่ี การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ
1. วัตถุประสงค

1.1  เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงมากข้ึน
1.2  เพ่ือพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุม
1.3  เพ่ือพัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
1.4  เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและ

การพัฒนาในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน
2. เปาหมายและตัวช้ีวัด

2.1 เปาหมายการพัฒนา
2.1.1 ลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรมมากข้ึน
2.1.2 เพ่ิมจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมใน

สังคม
2.1.3 พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม
2.1.4 เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน

2.2  ตัวช้ีวัด
2.2.1 ผลิตภัณฑภาคตอหัวระหวางภาคลดลง
2.2.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายไดระดับภาคลดลง
2.2.3 เมืองศูนยกลางของจังหวัดท่ีไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยูเพ่ิมข้ึน
2.2.4 คาเฉลี่ยสารอินทรียระเหยงายในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม

เกินเกณฑมาตรฐาน
2.2.5 ขอรองเรียนของประชาชนเก่ียวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนท่ี

ลดลง
2.2.6 มูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึนรอยละ 20
2.2.7 สถานประกอบการท่ีจดทะเบียนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมเพ่ิมข้ึน

3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง
3.2  การพัฒนาเมือง
3.3  การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
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10) ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
1. วัตถุประสงค

1.1  เพ่ือใชประโยชนจากจุดเดนของทําเลท่ีตั้งของประเทศไทยท่ีเปนจุดเชื่อมโยงสําคัญของ
แนวระเบียงเศรษฐกิจตางๆ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย

1.2  เพ่ือขยายโอกาสดานการคาการลงทุนระหวางประเทศ และยกระดับใหประเทศเปนฐาน
การผลิตและการลงทุนท่ีมีศักยภาพและโดดเดน

1.3  เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกดวยการสงเสริมบทบาทท่ีสรางสรรคของไทยใน
กรอบความรวมมือตางๆ รวมท้ังการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรองเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

2. เปาหมายและตัวช้ีวัด
2.1 เปาหมายการพัฒนา

2.1.1 เครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใช
ประโยชนไดเต็มศักยภาพ

2.1.2 ระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน
2.1.3 ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนท่ีสําคัญในภูมิภาค อนุ

ภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคใหครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต

2.1.4 ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังในทุกระดับ
2.2  ตัวช้ีวัด

2.2.1 ความสําเร็จของไทยในการผลักดันใหเกิดโครงขายความเชื่อมโยงทางดาน
โลจิสติกส ท่ีครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ํา ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพ่ืออํานวยความสะดวก ลด
ระยะเวลาและตนทุนในการขนสง

2.2.2 ความสําเร็จของการดําเนินงานภายใตความตกลงวาดวยการขนสงขาม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ณ ดานชายแดนระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน

2.2.3 ดัชนียอยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทย
ในดัชนีการอํานวยความสะดวกทางการคา

2.2.4 มูลคาสินคาชั้นกลางท่ีผานดานชายแดนระหวางประเทศ
2.2.5 มูลคาการคาการลงทุนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค
2.2.6 มูลคาการบริการของผูประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค
2.2.7 ปริมาณการขนสงสินคาและบริการเพ่ิมข้ึน
2.2.8 มูลคาการคาชายแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค
2.2.9 มูลคาการลงทุนของผูประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค
2.2.10 กฎหมายและระเบียบตางๆ ไดรับการปรับปรุงใหเอ้ือตอการเปนศูนยกลาง

การผลิต การลงทุน และบริการ
2.2.11 มูลคาการใหความชวยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
2.2.12 ความสําเร็จของโครงการพัฒนารวมกันระหวางประเทศในภูมิภาค
2.2.13 ความกาวหนาในการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ขยายความรวมมือทางการคา และการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม

สําหรับสินคาและบริการของไทย
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3.2  พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความ
รวมมือ อนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMF, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
อํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส

3.3  พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ีโดด
เดนในภูมิภาค

3.4 สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย
3.5  เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทาง

ยุทธศาสตรท้ังในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน
3.6  สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
3.7  เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค
3.8  สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคง
3.9  บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ
3.10สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ

2.๑.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานครในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคกลางและพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เปนภูมิภาคท่ีมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาค

ภายในประเทศ เนื่องจากเปนท่ีตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเปนท่ีตั้งของหนวยงานราชการระดับ
กระทรวง หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สถานบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุด
รวมท้ังสถาบันธุรกิจและสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมแมน้ําขนาด
ใหญท่ีมีความอุดมสมบูรณเปน “อูขาว อูน้ํา” ของประเทศ และเปนพ้ืนท่ีในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ท่ีเชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเปนเสนทางลัดโลจิสติกสเชื่อมโยงภูมิภาค
อาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก

ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสูความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” จําเปนตองรักษาความมีชื่อเสียงของ
กรุงเทพมหานครใหเปนเมืองชั้นนําระดับโลกตลอดไทย ควบคูไปกับการใชศักยภาพพ้ืนฐานดานความอุดม
สมบูรณของดินและน้ํา และความพรอมของสถาบันการศึกษาวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสูเกษตร
อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินคาและบริการท่ีมีมูลคาสูง รวมท้ังการเรงรัดผลักดัน
เสนทางลัดโลจิสติกสเชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือใหภาคกลางเปน
พ้ืนท่ียุทธศาสตรในการเชื่อมโยงเสนทางการคาการขนสงระหวางทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกในระยะยาว

2. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ภาคกลางเปนบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศเนื่องจากเปนท่ีตั้งของ

กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุด นอกจากนี้ ภาค
กลางยังมีแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง สภาพพ้ืนท่ีและระบบชลประทานท่ีอุดมสมบูรณ เปนฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศและเปนพ้ืนท่ีแนวระเบียบเศรษฐกิจตอนใตของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงท่ี
เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเปนเสนทางลัดโลจิสติกสเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตก
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และโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเปาหมายท่ีจะ “พัฒนากรุงเทพฯ สูมหานครทันสมัยและภาคกลางเปนฐาน
การผลิตสินคาและบริการท่ีมีมูลคาสูง”

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือรักษาภาพลักษณของกรุงเทพฯ ใหเปนเมืองท่ีมีความทันสมัย และเปนเมืองนาอยูนา

เท่ียวในลําดับตนๆ ของโลกตลอดไป
3.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีมีสุขท้ังสุขภาพกาย จิตใจ มีความม่ันคง

ดานอาชีพและรายได และมีสภาพแวดลอมท่ีดี
3.3 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ

ดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง
3.4 เพ่ือฟนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

และคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
4. เปาหมายและตัวช้ีวัด

4.1 กรุงเทพฯ ไดรับการจัดลําดับเปนเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตชั้นนําในโลกดีข้ึน
4.2 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดีข้ึน
4.3 รายไดการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน
4.4 มูลคาผลิตภัณฑภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน
4.5 มูลคาผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน
4.6 คุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาและทาจีนตอนลางอยูในเกณฑมาตรฐาน
4.7 ปริมาณขยะท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และ
สุพรรณบุรี) พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน)

1. จุดมุงเนน
1.1 การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย (ขาว พืชผัก ผลไม ปศุสัตว และการประมง)
1.2 การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร ภายใตอัตลักษณท่ีมีคุณภาพ
1.3 การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการคาชายแดน และการคาผานแดนภาคตะวันตก

2. วิสัยทัศน
“ศูนยกลางการผลิตและการตลาดสินคาภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การทองเท่ียว

คุณภาพ และการคาภาคตะวันตก”
3. พันธกิจ

1. ปรับโครงสรางการดําเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณ
และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม ใหมีความสามารถในการแขงขัน กาวทันเทคโนโลยี รูทันบริบทโลก รอดพน
กับดักรายไดปานกลางสูการมีรายไดท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน

2. สรางและประสานความรวมมือในการพัฒนาเครือขายระหวางภาคเอกชน ชุมชนประชาคม และ
ภาครัฐรวมถึงเครือขายภายใน ในการพัฒนาสงเสริมระบบดําเนินงานทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในกลุมจังหวัด

3. ปรับปรุง สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
ท่ีมีการเชื่อมโยงกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมกันของกลุมจังหวัด

4. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของ
กลุมจังหวัดใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค
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4. เปาประสงครวม
เศรษฐกิจม่ันคง ประชาชนม่ังค่ัง และความสุขท่ียั่งยืน โดย
เศรษฐกิจม่ันคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัด รอยละ 3.5
ประชาชนม่ังค่ัง ประเมินจากมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัว เพ่ิมข้ึนรอยละ 5
ความสุขท่ียั่งยืน ประเมินจากคาดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุมจังหวัด ตองไมนอย

กวาคาเฉลี่ยของป 2557 – 2558 (หรือไมนอยกวา 0.6229)
5. ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 พัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการดวย

นวัตกรรม สูมาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2 ศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษประวัติศาสตรภาคตะวันตกและอารย

ธรรมทวารวดี
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3 พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดนและการคาผานแดนใหมีศักยภาพ

ผลักดันเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนําไปสูการกระตุนใหเกิดการคาการลงทุนระหวางประเทศ
6. เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวช้ีวัด ตามประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 พัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการดวย

นวัตกรรม สูมาตรฐานสากล
เปาประสงค : (1) พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการใหไดคุณภาพสู

มาตรฐานสากล
(2) เพ่ิมศักยภาพผูผลิตและตลาดสินคาภาคการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

สูประเทศไทย 4.0
กลยุทธ : (1) เพ่ิมพ้ืนท่ีการทําเกษตร GAP และเตรียมความพรอมเพ่ือการทําเกษตรอินทรีย

(2) สงเสริมผูผลิต ผูประกอบการแรงงานภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
ใหมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตการบริหารจัดการตลาด และบริการโดยใชนวัตกรรม

(3) สงเสริมและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ สินคาและบริการ
(4) ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและบริหารจัดการแหลงน้ําเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัย

พิบัติเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินคา เกษตรอุตสาหกรรม และบริการ
ตัวช้ีวัด :

ตัวชี้วดั ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย
2559 2560 2562 2563 2564 2565 2562-2565

1. รอยละของผูเขารวมโครงการท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐาน (GAP/GFM/Organic/PGS)
เทียบกับผูเขารวมโครงการ

N/A N/A ไดรับเพ่ิมขึ้น
รอยละ 5

ไดรับเพ่ิมขึ้น
รอยละ 10

ไดรับเพ่ิมขึ้น
รอยละ 15

ไดรับเพ่ิมขึ้น
รอยละ 20

ไดรับเพ่ิมขึ้น
รอยละ 12.5/ป

2. มูลคาสินคาภาคการเกษตรท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐานเทียบกับสินคาท่ัวไป

N/A N/A มูลคาเพ่ิมขึ้น
รอยละ 10

มูลคาเพ่ิมขึ้น
รอยละ 10

มูลคาเพ่ิมขึ้น
รอยละ 10

มูลคาเพ่ิมขึ้น
รอยละ 10

มูลคาเพ่ิมขึ้น
รอยละ 10/ป

3. จํานวนนวัตกรรมภาคเกษตรกรรมพาณิช
ยกรรม อุตสาหกรรม สินคาชุมชน
ท่ีใชนวัตกรรม

N/A N/A เพ่ิมขึ้น 10
นวัตกรรม

เพ่ิมขึ้น 10
นวัตกรรม

เพ่ิมขึ้น 10
นวัตกรรม

เพ่ิมขึ้น 10
นวัตกรรม

เพ่ิมขึ้น 40
นวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2 ศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษประวัติศาสตรภาคตะวันตกและอารย
ธรรมทวารวดี

เปาประสงค : เพ่ิมรายไดและจํานวนนักทองเท่ียว
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กลยุทธ : (1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว
ของกลุมจังหวัด

(2) สนับสนุนกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ เพ่ือสงเสริมกิจกรรมการ
ทองเท่ียวของกลุมจังหวัด

(3) พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหเติบโตอยางยั่งยืนดวยการยกระดับการทองเท่ียงเชิง
คุณภาพ

(4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว ท้ังผูประกอบการดานการทองเท่ียว
และผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับชุมชนในแหลงทองเท่ียว
ตัวช้ีวัด :

ตัวชี้วดั ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย
2559 2560 2562 2563 2564 2565 2562-2565

1. รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการ
ทองเท่ียวเฉล่ีย 3 ป ยอนหลัง

19.17% 16.59% 15% 17% 20% 22% 18.5%

2. รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจํานวนนักทองเท่ียว
เฉล่ีย 3 ป ยอนหลัง

7.67% 8.49% 6% 7% 8% 9% 7.5%

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3 พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดนและการคาผานแดนใหมีศักยภาพ
ผลักดันเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนําไปสูการกระตุนใหเกิดการคาการลงทุนระหวางประเทศ

เปาประสงค : รายไดจากการจําหนายสินคาและบริการเพ่ิมข้ึน
กลยุทธ : (1) พัฒนาระบบอํานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกสและเครือขายคมนาคมเพ่ือ

กระตุนใหเกิดการคาการลงทุนเชื่อมโยงการคาสูเอเชีย
(2) พัฒนาดานชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(3) สงเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ
(4) พัฒนาสินคาผลิตภัณฑและบริการเพ่ือการสงออก
(5) ยกระดับผูประกอบการและแรงงานของกลุมจังหวัดใหมีความสามารถในการ

แขงขันและสามารถประกอบธุรกิจระหวางประเทศได
(6) พัฒนาระบบสงเสริมและกระตุนใหเกิดการคา การลงทุนในกลุมจังหวัดและ

ผลักดันใหมีการลงทุนในตางประเทศ
ตัวช้ีวัด :

ตัวชี้วดั ขอมูลปฐาน คาเปาหมาย
2559 2560 2562 2563 2564 2565 2562-2565

1. จํานวนท่ีเพ่ิมขึ้นของผูประกอบการ (SME,
OTOP YEC BIZCLUB) ท่ีไดรับการสงเสริม
ในกลุมจังหวัด

N/A 204 N/A 100 ราย 100 ราย 100 ราย 300 ราย

2. รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการ
จําหนายสินคาของผูประกอบการท่ีไดรับการ
สงเสริม

N/A 6,000
ลานบาท

N/A 5% 5% 5% 5% ตอป

แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561–2565 (ฉบับทบทวน) ประจําป พ.ศ. 2563
1. วิสัยทัศน
“เมืองเกษตรสีเขียว  เศรษฐกิจม่ันคง  สังคมมีความสุข”
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2. เปาประสงคโดยรวม
1. จังหวัดมีการขยายตัวและความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแขงขันเพ่ิมข้ึน
2. ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีม่ันคงและลดความเหลี่อมล้ําการพัฒนาท่ัวถึงท้ังจังหวัด
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน มีตนแบบการพัฒนาให

เปนเมืองนาอยู และเมืองท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง
3. ประเด็นยุทธศาสตร

เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุในเปาประสงครวมท้ัง 3 ขอ จังหวัดราชบุรีจึงไดกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร 4 ประเด็น และซึ่งแตละประเด็นยุทธศาสตรมีการใหน้ําหนักในการพัฒนาในรอบ 4 ป (พ.ศ.
2564 – 2564) ระยะทบทวน พ.ศ. 2562 ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพท่ีเติบโต
อยางม่ันคง

- กลยุทธท่ี  1  พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา ดิน และนวัตกรรมการทําการเกษตรเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

- กลยุทธท่ี  2  ยกระดับการพัฒนาผลผลิต สินคาเกษตรและอาหารสูมาตรฐานเมืองอาหาร
เมืองสมุนไพรระดับสากล

- กลยุทธท่ี  3 สรางสรรคองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 รองรับ
การเกษตรแหงยุคดิจิทัล และการเกษตรแหงอนาคต

- กลยุทธท่ี  4 สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรูปธรรมท่ัวทุกพ้ืนท่ีเพ่ือความม่ันคงทางอาหารและการเกษตรท่ีพ่ึงตนเอง

- กลยุทธท่ี  5  พัฒนาเกษตรกร กลุมเกษตรกรใหเขมแข็งดวยตนเอง และมีสมรรถนะท่ีเทากัน
การเปลี่ยนแปลงและแขงขันได

- กลยุทธท่ี  6  สรางและพัฒนาการตลาดการเกษตรท่ีมีคุณคาและมูลคาเพ่ิมแบบครบวงจร
หนุนเสริมเศรษฐกิจเพ่ิมคาจากฐานการเกษตร

- กลยุทธท่ี  7  สรางคุณคา มูลคาเพ่ิมจากฐานการเกษตรกาวหนาแบบครบวงจรสูอุตสาหกรรม
การเกษตรเติบโตอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2การเสริมสรางความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจการคา การบริการการทองเท่ียว
ดวยนวัตกรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง

- กลยุทธท่ี  1 เสริมสรางความเขมแขงของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ท่ีเติบโตจากชุมชน
เชื่อมโยงการทองเท่ียวอาเซียนและเสริมสรางเศรษฐกิจฐานการทองเท่ียวดวยบริการท่ีมีมูลคาสูง

- กลยุทธท่ี  2 เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และเมือง
การคาท่ีมีศักยภาพท้ังฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม เพ่ือสงเสริมใหเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอยาง
เขมแข็ง

- กลยุทธท่ี  3 สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางอาชีพจากฐานธรรมชาติ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน

- กลยุทธท่ี  4 สรางสรรคนวัตกรรมทางการคา การลงทุน การบริการ การทองเท่ียว รอบรับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสูสังคมดิจิทัล

- กลยุทธท่ี  5 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเมืองการคมนาคม การขนสง การโลจิสติกสใหมีความ
ปลอดภัย รอบรังการทองเท่ียว การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงการคาชายแดน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชีวิตดวยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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- กลยุทธท่ี  1 เสริมสรางวิถีชีวิตชุมชนเขมแข็ง ชุมชนนาอยู สันติสุขตามแนวทางของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- กลยุทธท่ี  2 พัฒนาคนคุณภาพ เสริมสรางขีดความสามารถประชาชนตลอดชวงวัย ดวย
ความรู และการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต

- กลยุทธท่ี  3 เสริมสรางคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ํา ดวยคุณภาพการบริการรัฐ และ
ระบบสวัสดิการชุมชน มุงสูความเปนเมืองสุขภาพวะ

- กลยุทธท่ี  4 พัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนมีความสงบ
เรียบรอย นาอยู

- กลยุทธท่ี  5 พัฒนาระบบการบริหาร การบริการรัฐท่ีทันสมัย มีคุณภาพรองรับการเติบโต
ของจังหวัด การเชื่อมโยงสากล และการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือประชาชนเชื่อมม่ัน และวางใจ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสมดุล และใชประโยชน
อยางย่ังยืน

- กลยุทธท่ี  1 เพ่ิมความม่ันคงทางทรัพยากรทางธรรมชาติ ใหมีความอุดมสมบูรณของระบบ
นิเวศ

- กลยุทธท่ี  2 พัฒนาการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร การจัดการน้ําทวม น้ําแลง เพ่ือให
เกิดความสมดุลและยั่งยืน

- กลยุทธท่ี  3 เสริมสรางความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน เกษตรกร และ
พลังงานเพ่ือการสงเสริมการผลิตของอุตสาหกรรมสีเขียว

- กลยุทธท่ี  4 พัฒนานิเวศนเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดขยะ ลดน้ําเสีย ลดมลพิษ ดวย
กลไกชุมชน และการจัดการแบบมีสวนรวม

2.๑.4 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2561 – 2565)
1. วิสัยทัศน

“เมืองนาอยู เกษตรสูสากล คนและชุมชนเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี การศึกษา สาธารณสุขเดน
การทองเท่ียวท่ียั่งยืน”

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
(1) ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาระบบการตมนาคม การจัดการขนสงและไฟฟาสาธารณะ
- พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค–บริโภคและเกษตร ตลอดจนการปองกันน้ําทวมและภัยแลง
- พัฒนาการวางผังการใชท่ีดินใหเปนเมืองนาอยู
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
- สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม
- สงเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู
- สงเสริมการสาธารณสุขสวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ
- สงเสริมอาชีพและการดําเนินงานดานแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย
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แนวทางการพัฒนา
- สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- สงเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพและหนาท่ีของประชาชนเพ่ือความเปนพลเมือง
- การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
(4) ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ
การทองเท่ียว
แนวทางการพัฒนา
- การวางแผน การประสาน แผนและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน
- สงเสริมการทองเท่ียวทองถ่ินและการคาชายแดน
- การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
- สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนการพาณิชยกรรมและการเสริมสรางความเขมแข็งในภาคการเกษตร

และอุตสาหกรรม
- การพัฒนาองคกรและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
(5) ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาระบบการกําจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม
- พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย
- การบริหารจัดการ อนุรักษ ฟนฟู และปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดลอม
- การจัดการทลพิษตางๆ
(6) ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
- การสงเสริมและอนุรักษศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
- สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

2.๑.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี
(พ.ศ. 2561 – 2565)

1. วิสัยทัศน
“เมืองนาอยู เกษตรสูสากล คนและชุมชนเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี การศึกษาสาธารณสุขเดน การ

ทองเท่ียวท่ียั่งยืน”
2. พันธกิจ
(1) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(2) สงเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู
(3) สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู
(4) สงเสริมและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสีย
(5) การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
(6) สงเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
(7) สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถ่ิน
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(8) สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม
(9) สงเสริมพัฒนาระบบการศึกษา
(10) สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
(11) สงเสริมภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
(12) สงเสริมการสาธารณสุข
(13) สงเสริมการศึกษา
(14) สงเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
(15) การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
(16) การประสานแผนพัฒนาทองถ่ินและการบูรณาการการทํางานรวมกัน
(17) สงเสริมภาคเกษตรท่ีปลอดภัย
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนสง และไฟฟาสาธารณะ
- พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค – บริโภคและเกษตร ตลอดจนการปองกันน้ําทวมและภัยแลง
- พัฒนาการวางผังการใชท่ีดินใหเปนเมืองนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
- สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม
- สงเสริมการกีฬา การศึกษา และการเรียนรู
- สงเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ
- สงเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา
- สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหนาท่ีของประชาชนเพ่ือความเปนพลเมือง
- การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว
แนวทางการพัฒนา
- การวางแผน การประสานแผนและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน
- สงเสริมการทองเท่ียวทองถ่ินและการคาชายแดน
- การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชยและการเสริมสรางความเขมแข็งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
- การพัฒนาองคกรและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  5  ดานการบริหารจดัการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาระบบการกําจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย
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- การบริหารจัดการ อนุรักษ ฟนฟูและปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การจัดการมลพิษตางๆ
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  6  ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
- การสงเสริมและอนุรักษศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
- สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

1. วิสัยทัศน
“คุงน้ําวนคนคุณภาพชีวิตดี มีโครงสรางพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะไดมาตรฐานท่ัวถึง

มุงสูความเปนเลิศงานบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มีการดํารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน”
2. ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย/กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต
เปาประสงค
1. ประชาชนไดรับการบริการสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรคอยางมี

ประสิทธิภาพท่ัวถึงและเทาเทียม
2. สนับสนุนการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม แกเด็ก สตรี คนชรา หรือผูดอยโอกาส 100

เปอรเซ็นต และสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามนโยบายรัฐบาล รัฐ 1 สวน องคกร 1 สวนและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 1 สวน

3. สงเสริมกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร และจัดกิจกรรม จัดอบรมใหความรูในการประกอบอาชีพ
หลักและอาชีพเสริมแกประชาชนโดยยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

4. จัดกิจกรรม ใหความรู สนับสนุนเก่ียวกับการกีฬา นันทนาการ แกประชาชนและมีสถานท่ี
พักผอนหยอนใจหรือสถานท่ีออกกําลังกาย ไดมาตรฐานและท่ัวถึง

5. บริหารการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบแกประชาชน และบริหารจัดการศึกษาของเด็ก
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและท่ัวถึง

6. มีบริหารจัดการท่ีเก่ียวกับท่ีอยูอาศัยสําหรับผูดอยโอกาสหรือคนไรท่ีพ่ึง
แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุน พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข สงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค
2. สงเสริมการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม และสนับสนุนสวัสดิการชุมชน
3. สงเสริมกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร ใหความรูในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม
4. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการและสถานท่ีพักผอนหยอนใจหรือสถานท่ีออกกําลังกาย
5. สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบแกประชาชนและ

บริหารจัดการศึกษาของเด็กและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
6. บริหารจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัยสําหรับผูดอยโอกาสหรือคนไรท่ีพ่ึง
ตัวช้ีวัด
1. รอยละของประชาชนท่ีไดรับการบริการสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค

อยางมีประสิทธิภาพท่ัวถึงและเทาเท่ียว

2.2  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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2. รอยละของเด็ก สตรี คนชรา หรือผูดอยโอกาส ท่ีไดรับสนับสนุนการสังคมสงเคราะหหรือ
สวัสดิการสังคม

3. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
4. จํานวนการสงเสริมสนับสนุนและจัดตั้งกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรเพ่ิมข้ึน
5. ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใหความรูในการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริมและ

การมีงานทํา
6. การดําเนินการเก่ียวกับการกีฬา นันทนาการ สถานท่ีพักผอนหยอนใจหรือสถานท่ีออกกําลังกาย

ไดมาตรฐานและท่ัวถึง
7. ระดับความพึงพอใจของประชาชนในดานการกีฬา นันทนาการและการสงเสริมการออกกําลังกาย
8. การจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบและบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี

ประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานและท่ัวถึง
9. มีการดําเนินการเก่ียวกับการดูแลผูดอยโอกาสหรือคนไรท่ีพ่ึง

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. สนับสนุนพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
สงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค

- จํานวนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูทําหนาท่ีผูดูแลสุขภาพในชุมชน/
หมูบาน (อสม.,แกนนําสุขภาพ,ผูนําองคกรในชุมชน ฯลฯ)
- จํานวนกิจกรรมท่ีไดความรูแกประชาชนในการสงเสริมสุขภาพและปองกัน
รักษาโรค

2. สงเสริมการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม
และสนับสนุนสวัสดิการชุมชน

- จํานวนกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน
- จํานวนกิจกรรมท่ีจัดเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ
- จํานวนกิจกรรมท่ีจัดเพ่ือพัฒนาไมใหมีคนไรท่ีพ่ึง
- รอยละของผูสูงอายุ ผูพิการท่ีไดรับเบี้ยยังชีพตามระยะเวลาท่ีกําหนด

3. สงเสริมกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร ใหความรูใน
การประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม

- จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการหรือสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาสตรีในพ้ืนท่ี
- จํานวนประเภทอาชีพท่ีจัดใหมีการฝกอบรมแกประชาชน
- จํานวนกิจกรรมการสงเสริมอาชีพ (นอกเหนือการฝกอบรม)

4. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ
และสถานท่ีพักผอนหยอนใจหรือสถานท่ีออกกําลังกาย

- รอยละของการใชจายงบประมาณเพ่ือการสงเสริมกีฬา
- จํานวนหมูบานท่ีดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีลานกีฬา/สนามกีฬาหรือ
สนับสนุนการจัดกีฬา
- รอยละของลานกีฬา/สนามกีฬาท่ีประชาชนสามารถเลนกีฬาในเวลา
กลางคืน

5. สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาท้ัง
ในระบบและนอกระบบแกประชาชน และบริหารจัด
การศึกษาของเด็กและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- รอยละของเด็กอายุ 3-5 ป ท่ีไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน
- จํานวนประเภทกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของอบต.คุงนํ้าวนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานเปน
ท่ียอมรับ

6. บริหารจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัยสําหรับผูดอย
โอกาสหรือคนไรท่ีพ่ึง

- มีการแตงตั้งคณะทํางานสํารวจคนไรท่ีพ่ึงเปนประจํา
- จํานวนครั้ง/ชองทางในการรณรงคประชาสัมพันธเกณฑการใหความ
ชวยเหลือสําหรับคนไรท่ีพ่ึงหรือผูดอยโอกาส

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เปาประสงค
1. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง
2. ใหมีการจัดตั้งหรือกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการพ้ืนฐาน
3. ใหกาบริการพ้ืนท่ีเปนไปตามผังเมืองและการควบคุมอาคารตามประกาศกฎกระทรวงและใหมี

ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของตําบลคุงน้ําวน
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แนวทางการพัฒนา
1. กอสรางและปรับปรุงระบบบริการทางคมนาคมพรอมระบบทอหรือรางระบายน้ํา
2. ปรับปรุง ขยายเขตระบบไฟฟาสองสวางสาธารณะ ขยายเขตไฟฟา
3. ปรับปรุง ขยายระบบการใหบริการน้ําประปา
4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพ้ืนฐาน
5. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค
6. บริหารและควบคุมการกอสรางตามประกาศผังเมืองรวมและการควบคุมอาคาร
ตัวช้ีวัด
1. ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไดมาตรฐานและท่ัวถึง
2. จํานวนการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3. จํานวนบานเรือนหรือโรงงานท่ีขออนุญาตเปนไปตามผังเมืองและการควบคุมอาคารตามประกาศ

กฎกระทรวง และใหมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของตําบลคุงน้ําวน
4. ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรับการบริการในดานโครงสรางพ้ืนฐานในชุมชน
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

1. กอสรางและปรับปรุงระบบบริการทางคมนาคม
พรอมระบบทอหรือรางระบายนํ้า

- รอยละมีการดูแลรักษาถนนในความรับผิดชอบใหสามารถใชงานไดดีตลอดป
- จํานวนความยาวของถนนคอนกรีต/ถนนลาดยางเพ่ิมข้ึน
- รอยละของถนนไดรับการจดทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน
- จํานวนถนนท่ีมีระบบระบายนํ้า
- จํานวนเสนทางคมนาคมมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึนและท่ัวถึง

2. ปรับปรุงหรือขยายเขตระบบไฟฟาสองสวาง
สาธารณะ ขยายเขตไฟฟา

- ครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน
- รอยละของถนนสายหลักท่ีมีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามจุดเสี่ยง
- รอยละของถนนสายหลักท่ีมีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะตลอดสาย

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
3. ปรับปรุง ขยายเขตระบบการใหบริการนํ้าประปา - จํานวนทอเมนการบริการนํ้าประปาเพ่ิมข้ึน

- รอยละของครัวเรือนมีนํ้าประปาใช
- นํ้าเพ่ือการอุปโภคไดมาตรฐานและเพียงพอ

4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
พ้ืนฐาน

- มีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าอุปโภค บริโภค และมีผลดําเนินการสืบเน่ืองจาก
การตรวจสอบ
- มีการจัดตั้งตลาดนัดชุมชนอยางนอย 1 แหง
- จํานวนการติดตั้งปายจราจรหรือสัญญาณไฟจราจรในจุดเสี่ยงอันตราย

5. พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค - จํานวนโครงการคลองท่ีไดรับการขุดลอกเพ่ือการอุปโภค บริโภค
6. บริหารและควบคุมการกอสรางตามประกาศผัง
เมืองรวมและการควบคุมอาคาร

- จํานวนผูท่ีขออนุญาตปลูกสรางท่ีปฏิบัติถูกตองตามประกาศผังเมืองรวมและ
การควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนา การบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
เปาประสงค
1. มีการจัดกิจกรรม จัดอบรมใหความรู สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ บํารุงรักษา ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน
2. มีการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
3. ไมมีปญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะภายในทองถ่ิน
4. เปนองคกรท่ีเปนเลิศดานบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานแก

บุคลากรทองถ่ินและประชาชนอยางสมํ่าเสมอ
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5. เครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน การบริการและการสนองตอบความตองการแก
ประชาชน เพียงพอและมีคุณภาพ การบริการสาธารณะแกประชาชนสะดวกรวดเร็ว ท่ัวถึงและไดมาตรฐาน

แนวทางการพัฒนา
1. คุมครอง ดูแล บํารุงรักษา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. บริหารจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ
3. ดูแลรักษาท่ีสาธารณะภายในทองถ่ิน
4. พัฒนาองคกรและระบบการบริการดวยหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานแกบุคลากรทองถ่ินและประชาชน
5. ปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมเครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน การบริการ และการ

สนองตอบความตองการแกประชาชน
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมศักยภาพการบริการขอมูลขาวสารของทางราชการ ชอง

ทางการประชาสัมพันธ และการพัฒนารายไดของทองถ่ิน
ตัวช้ีวัด
1. มีการจัดกิจกรรม จัดอบรมใหความรู สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ บํารุงรักษา ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน
2. มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
3. ไมมีปญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะภายในทองถ่ิน
4. ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานและการบริการของอบต.คุงน้ําวน
5. รอยละของประชาชนและบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน
6. จํานวนเครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานและการบริการท่ีไดรับการดูแลรักษาใหใชงาน

ไดดีอยูเสมอ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

1. คุมครอง ดูแล บํารุงรักษา อนุรกัษทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

- จํานวนกิจกรรมใหความรูประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- จํานวนกิจกรรมในการรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. บริหารจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ - จํานวนกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะตามหลักการจัดการขยะครบถวนทุก
ประเภทและมีกิจกรรมเพ่ิมข้ึน
- จํานวนกิจกรรมเพ่ือการจัดการนํ้าเสียครบถวนตาม มาตรา 80 แหง
พ.ร.บ.สงเสริมสุขภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

3. ดูแลรักษาท่ีสาธารณะภายในทองถ่ิน - ไมมีการบุกรุกท่ีดินสาธารณะหรอืลํานํ้า
- จํานวนผูมาขอใหรับรองแนวเขตไมมีการรุกล้ําท่ีสาธารณะ

4. พัฒนาองคกรและระบบการบรกิารดวยหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานแก
บุคลากรทองถ่ินและประชาชน

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการเผยแพรความรูทางกฎหมายแก
ประชาชน
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมใหบุคลากรไดรบัการเพ่ิมพูน
ความรู

5. ปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมเครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปนใน
การปฏิบัติงาน การบริการและการสนองตอบความตองการ
แกประชาชน

- จํานวนเครื่องมือเครื่องใชท่ีเพ่ิมข้ึน
- จํานวนเครื่องมือเครื่องใชท่ีใชงานไดดีและเพียงพอตอบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานการบริการ

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ิมศักยภาพการ
บริการขอมลูขาวสารของทางราชการ ชองทางการ
ประชาสมัพันธ และการพัฒนารายไดของทองถ่ิน

- ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการจัดเก็บคาบริการ
- จํานวนชองทางการประชาสัมพันธท่ีไดรับการดูแลรักษาเพ่ิมข้ึน
- รอยละของรายไดท่ีจดัเก็บเองเพ่ิมข้ึน
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ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
เปาประสงค
1. แผนพัฒนาทองถ่ินและการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินมีประสิทธิภาพ และมีการสงเสริม

สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชนและแผนตําบลทุกข้ันตอน
2. การบริหารศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรมีประสิทธิภาพ และใชเทคโนโลยีในการเกษตรและ

การบริการตางๆเพ่ิมข้ึน
3. สงเสริมกลุมอาชีพ กลุมเกษตรกร กลุมองคกรในชุมชน ครบ 100 เปอรเซ็นต และมีการจัดตั้ง

กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายไดเพ่ิมจากการขยายการลงทุน การพาณิชยกรรม การ
อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมครัวเรือน มีการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามเกณฑ

4. สถานท่ีสําคัญไดรับการพัฒนาและเชื่อมโยงกับแหลงทองเท่ียวภายในทองถ่ินและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มีการจัดตั้งศูนยบริการการทองเท่ียวอยางนอย 1 แหง และมีการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ
การเขาสูประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการวางแผนพัฒนาทองถ่ินโดยหลักการมีสวนรวมและการประสานการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน และสนับสนุน สงเสริมกระบวนการจัดทําแผนชุมชนและแผนตําบล
2. สนับสนุนการใชเทคโนโลยีการเกษตรและการบริการตางๆ
3. สงเสริม พัฒนาการลงทุนและพาณิชยกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม

ครัวเรือน สนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย กองทุนชุมชน ศูนยกาเรียนรูชุมชน ฯลฯ
4. สงเสริม พัฒนาสถานท่ีและเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวภายในทองถ่ินและองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอ่ืน และเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC)
ตัวช้ีวัด
1. แผนพัฒนาทองถ่ินและการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินมีประสิทธิภาพ และมีการสงเสริม

สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชนและแผนตําบลทุกข้ันตอน
2. การบริหารศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรมีประสิทธิภาพ และใชเทคโนโลยีในการเกษตรและ

การบริการตางๆ เพ่ิมข้ึน
3. รอยละของการสงเสริมกลุมอาชีพ กลุมเกษตรกร กลุมองคกรในชุมชน และมีการจัดตั้งกลุมอาชีพ

หรือกลุมเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายไดเพ่ิมจากการขยายการลงทุน การพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม
เกษตร อุตสาหกรรมครัวเรือน มีการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามเกณฑ

4. สถานท่ีสําคัญไดรับการพัฒนาและเชื่อมโยงกับแหลงทองเท่ียวภายในทองถ่ินและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืนมีศูนยบริการการทองเท่ียวอยางนอย 1 แหง และมีการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. ส งเสริมการวางแผนพัฒนาทอง ถ่ินโดย
หลักการมีสวนรวมและการประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาทอง ถ่ินและส นับส นุนส ง เสริ ม
กระบวนการจัดทําแผนชุมชนและแผนตําบล

- จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวม รวมทํา รวมดําเนินการแกไขปญหา และรวมติดตาม
ประเมินผล
- ระดับความสําเร็จในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
- รอยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
- จํานวนประชาชนท่ีเขารวมประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินแตละดาน
เพ่ิมข้ึน

2. สนับสนุนการใชเทคโนโลยีการเกษตรและการ
บริการตางๆ

- จํานวนเกษตรกรท่ีสามารถศึกษาหาความรูจากการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
3. สงเสริม พัฒนาการลงทุน การพาณิชยกรรม
และพัฒนาอุตาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
ครัวเรือน สนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ กลุมออม
ทรัพย กองทุนชุมชน ศูนยการเรียนรูชุมชน ฯลฯ

- สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนอยางนอย 1 สวนตามนโยบายรฐับาล
- จํานวนอาชีพท่ีมีการรวมกลุมหรอืมีการจดทะเบียนจดัตั้งเปนกลุมออมทรัพยหรือ
กองทุนชุมชน
- จํานวนศูนยการเรยีนรูท่ีสนับสนุนการดําเนินการกอสรางและการบริหารจดัการ

4. สงเสริม พัฒนาสถานท่ีและเช่ือมโยงแหลง
ทองเท่ียวภายในทองถ่ินและอปท.อ่ืน และเตรียม
ความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน (AEC)

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาสถานท่ีและเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียว
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนครบทุกดาน
- มีการจัดตั้งศูนยบริการการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
เปาประสงค
1. มีกิจกรรมการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ และสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ

เสารีภาพของประชาชนใหมีความเทาเทียมและเปนธรรม
2. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกดานและการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐานท่ัวถึง
3. ประชาชนมีความม่ันคง และชุมชนไดรับการดูแลใหมีความสงบเรียบรอย ดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินแกประชาชนใหมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง รวมท้ังมีการรณรงค การปองกันการแพรระบาด
ของยาเสพติด

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการปกปอง

สถาบันสําคัญของชาติ สรางความปรองดองสมานฉันท
2. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน
3. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. สรางความม่ันคง และรักษาความสงบเรียบรอย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกประชาชน
5. สนับสนุนแนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
ตัวช้ีวัด
1. ประชาชนตระหนักถึงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ การสงเสริมประชาธิปไตย และตระหนัก

ถึงความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพท่ีเทาเทียมและเปนธรรม
2. จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินทุกดาน และการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง
3. ประชาชนมีความม่ันคงและชุมชนไดรับการดูแลใหมีความสงบเรียบรอย ประชาชนไดรับการดูแล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง
4. อบต.คุงน้ําวนเปนพ้ืนท่ีท่ีไมมีการแพรระบาดของยาเสพติด

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค สิทธิเสรภีาพของประชาชน และ
การปกปองสถาบันสําคัญของชาต ิสราง
ความปรองดองสมานฉันท

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการหรือสนับสนุน สงเสรมิการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการปกปอง
สถาบันสําคญัของชาติ และการสรางความปรองดองสมานฉันท

2. สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถ่ิน

- จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน
- จํานวนดานการพัฒนาท่ีประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา เชน ดานการศึกษา ดาน
สาธารณสุข ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานบริหารจัดการ ดานการพัฒนารายได ฯลฯ เปนตน
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
3. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีใหความรูเก่ียวกับภัยและการปองกันภยัแกประชาชน
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือปองกันสาธารณภยั (ภยัธรรมชาติ) แก
ประชาชน
- ดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยครบถวนตามมาตรฐานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
- จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินเพ่ือปองกันอัคคีภัยแกประชาชนนอกเหนือจากการใหความรู
- จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือปองกันภัยทางถนนแกประชาชน นอกเหนือจากการ
ใหความรู
- จํานวนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีปองกันบรรเทาสาธารณภัยหรือ อปพร.

4. สรางความมั่นคง และรักษาความสงบ
เรียบรอยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินแกประชาชน

- รอยละของประชาชนท่ีมีความมั่นคงและไดรับการดูแลรักษาความสงบเรียบรอย
- รอยละของประชาชนท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

5. สนับสนุนแนวทางการปองกันและแกไข
ปญหายาเพสติดตามนโยบายรัฐบาล

- มีแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการหรือสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค
1. สถานท่ีทางศาสนาและสถานท่ีสําคัญในทองถ่ินไดรับการดูแลและบํารุงรักษาใหคงอยู
2. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับการสนับสนุน สงเสริมอนุรักษและ

ฟนฟูอยางตอเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน
2. สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา และการจัดการดูแล และบํารุงรักษาสถานท่ีทางศาสนาและสถานท่ี

สําคัญในทองถ่ิน
3. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษหรือสงเสริมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
ตัวช้ีวัด
1. สถานท่ีทางศาสนาและสถานท่ีสําคัญในทองถ่ินไดรับการดูแลและบํารุงรักษาใหคงอยู
2. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการสนับสนุน สงเสริม อนุรักษและ

ฟนฟูอยางตอเนื่อง
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

1. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการหรือสงเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน

2. สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการจัดการดูแล และ
บํารุงรักษาสถานท่ีทางศาสนาและสถานท่ีสําคัญในทองถ่ิน

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมศาสนาท่ีสําคัญ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการหรือสนับสนุนสงเสริมการ
จัดการดูแลและบํารุงรักษาสถานท่ีทางศาสนาและสถานท่ีสําคัญ

3. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษหรือสงเสริมจารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการหรือสนับสนุนสงเสริมจารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
- จํานวนภูมิปญญาทองถินท่ีไดรับการสงเสริม
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จุดยืนทางยุทธศาสตร
จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน

1.ดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- มีถนนสายหลักในการคมนาคมทางบกเชื่อมตอระหวางอําเภอเมืองราชบุรี กับอําเภอบางคนที

จังหวัดสมุทรสงคราม เปนเสนทางขนสงสินคาทางการเกษตรสูตลาดกลางสินคา
- ทุกครัวเรือนในตําบลคุงน้ําวนมีไฟฟา และประปาใชทุกครัวเรือน
2. ดานคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข การศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
- ตําบลคุงน้ําวนอยูใกลสถานบริการโรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี และสถานบริการพยาบาลอ่ืนๆใน

อําเภอเมืองราชบุรี อีกท้ังยังมีสถานพยาบาลยอยๆอีกหลายแหง ในการใหบริการดานสุขภาพ
- เด็กกอนวัยเรียน เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน

และไดรับการสงเสริม สนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ
- สถานท่ีออกกําลังกายและสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬาครบทุกหมูบาน
- ผูสูงอายุ ผูพิการไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพอยางท่ัวถึงไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
- เด็กนักเรียนไดรับการสงเคราะหใหเรียนฟรี ๑๒ ป ตามนโยบายของรัฐบาล
3. ดานจัดระเบียบชุมชน สรางความเขมแข็งและการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน
- มีศูนยอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลคุงน้ําวน (อปพร.) และสมาชิกไดรับการ

พัฒนาใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีอยูเสมอ
4. ดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
- ประชาชนสวนใหญมีรายไดจากการทําการเกษตร
- ผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีตําบลคุงน้ําวนมีคุณคาทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญไดแก มะพราว กลวย

และเปนท่ีตองการของตลาด
5. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- สภาพพ้ืนท่ีทางกายภาพของตําบลคุงน้ําวน มีความอุดมสมบูรณ มีดินและแหลงน้ําทางธรรมชาติ

โดยมีแมน้ําแมกลอง และคลองยอยตางๆ จํานวนมาก
- ตําบลคุงน้ําวนยังคงมีความเปนชนบท ยังไมมีอุตสาหกรรมขนาดใหญในพ้ืนท่ี จึงยังไมมีแหลงกําเนิด

ผลกระทบทางมลพิษ
6.ดานการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรและการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี
- อบต.มีงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลและการจัดเก็บเอง บริหารจัดการไดตามอํานาจ

หนาท่ีไดอยางอิสระแตอยูภายในกฎหมายท่ีกําหนด
- อบต.มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอิสระและอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการภายใตระเบียบกฎหมายท่ี

กําหนด ซึ่งนายก อบต. มีอํานาจในการตัดสินใจบริหารจัดการภายในเขต อบต.ไดอยางรวดเร็ว
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ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตรในภาพรวม
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน มีความเช่ือมโยงของ

ยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้

การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน ไดใชการวิเคราะห SWOT

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม
ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะหศักยภาพ เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis เพ่ือประเมิน
ศักยภาพของทองถ่ินและกําหนดแนวทางในการตัดสินใจโดยพิจารณาถึงปจจัยภายใน ซึ่งไดแก จุดแข็ง
(Strengths–S) จุดออน (Weakness–W) ปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส (Opportunities–O) และอุปสรรค
(Threats–T) ซึ่งตองนํามาเพ่ือวิเคราะหตอไป

1. มีถนน ไฟฟา และสะพานครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบล
๒. มีเสนทางการคมนาคมท่ีสะดวกเชื่อมตอระหวางตัวเมือง และระหวางจังหวัดสมุทรสาคร
3. มีการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมทุกป จึงทําใหประชาชนในทองถ่ินยังคงมีการสืบทอดขนบธรรมเนียม

ประเพณีตลอดจนเทศกาลตางๆ ไวเปนอยางดี
4. มีการสงเสริมและจัดการกีฬาดวยการจัดใหมีสถานท่ีออกกําลังกายและสนับสนุนวัสดุอุปกรณการกีฬา
5. สนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูพิการและผูปวยเอดส ท่ัวถึงเปนธรรม

จุดแข็ง (Strength)

2.3 การวิเคราะหเพือ่พัฒนาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.

เปาประสงค

ตัวช้ีวัด

คาเปาหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร
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6. ประชาชนสวนใหญมีอาชีพ มีรายไดในการทําเกษตรกรรม มีการสงเสริม สนับสนุนอาชีพหลักและอาชีพ
เสริมใหแกประชาชน

7. มีอาหารกลางวันใหแกเด็กตั้งแตอนุบาลและประถมศึกษาปท่ี 1–6 เพ่ือเปนการแบงเบาคาใชจาย
ใหแกผูปกครอง

8. มีศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบล ในการใหบริการรับแจงเหตุและบรรเทาเหตุตางๆ
9. มีการรวมมือกับประชาชน สวนราชการในเขตองคการบริหารสวนตําบลในการรณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด
10. ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณ ท้ังดิน

ดีและมีแหลงน้ําธรรมชาติเพ่ือใชในการเกษตร
11. มีการรณรงค การคัดแยกขยะ และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนประจํา
๑2. มีการกระจายอํานาจการบริหารรวมกับชุมชนมีการจัดโครงสรางภายในท่ีเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ
13. มีการบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล มีการแบงงาน/มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบภายใน

องคการบริหารสวนตําบล
14. ประชาชนมีสวนรวมในการการพัฒนาทองถ่ินรวมกับ อปท.
15. สภาพพ้ืนท่ีเปนแหลงเกษตรกรรม แบบพ่ึงตนเอง
16. บุคลากรมีความรู ความสามารถ และมีศักยภาพในการปฏิบัติราชการ
17. ผูนําชุมชน มีความเขมแข็ง มีความเสียสละตอสวนรวม มีความสามัคคีปรองดองในหมูคณะ และเปน

ชุมชนท่ีเขมแข็ง
18. มีการจัดกิจกรรมท่ีมีประโยชนตอประชาชนในพ้ืนท่ี
19. มีสถานท่ีออกกําลังกายประจําหมูบานทุกหมูบานภายในตําบลคุงน้ําวน
20. ประชาชนสวนใหญมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
21. มีการอบรมใหความรูดานการเกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
22. มีสถานท่ีทางศาสนา  โบราณสถานท่ีเกาแกเชิงอนุรักษหลายแหลงในพ้ืนท่ี

1. ไฟฟาสาธารณะบางจุดชํารุดเสียหายบอย
2. เสนทางคมนาคมมีการซอมบํารุงบอยครั้งเนื่องจากเปนเสนทางท่ีใชในการขนสงผลิตผลทางการเกษตร

และเปนทางผานไปจังหวัดใกลเคียง
3. ระบบน้ําประปาและไมไดมาตรฐานเนื่องจากมีตะกอนสนิม
4. ไมมีตลาดกลางในชุมชน ทําใหประชาชนตองไปซื้อสินคานอกพ้ืนท่ี
5. ประชาชนบางสวนไมใสใจตอความสําคัญของสุขภาพ
6. สถานศึกษามีเด็กนักเรียนจํานวนนอย เนื่องจากตําบลคุงน้ําวนเปนพ้ืนท่ีติดตอกับโรงเรียนระดับจังหวัด

ผูปกครองจึงนําเด็กนักเรียนเขารักการศึกษาในตัวเมือง
7. การสงเสริมสนับสนุนอาชีพไมสอดคลองกับวัตถุดิบและความตองการของประชาชน
8. การจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนดานเศรษฐกิจ การลงทุนยังมีสัดสวนท่ีนอยเม่ือเทียบกับการพัฒนา

ดานอ่ืนๆ
9. ไมมีบุคลากรในการสงเสริมการเกษตรในการจัดอบรมใหมีความรูเพ่ิมเติมแกเกษตรกร
10. ผูท่ีเคยติดยาเสพติดกลับไปเสพยาอีกเนื่องจากขาดการบําบัดท่ีดี และสภาพแวดลอมเดิมท่ีจูงใจ

จุดออน (Weakness)
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11. ประชาชนบางสวนยังขาดจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรน้ําท่ีสําคัญ ยังมีการท้ิงขยะและสิ่งปฏิกูลลง
ในแมน้ําลําคลอง

12. แหลงน้ําในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนมากทําใหใชงบประมาณท่ีสูงในการแกไขปญหา
13. ความตองการและคาดหวังของประชาชนมีสูง แตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล

ตอบสนองไดนอยมีจํานวนจํากัด
14. การประสานงานระหวางหนวยงานไมท่ัวถึง ในการจัดกิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนตําบล
15. ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีนอย งบประมาณมีจํานวนนอยและจํากัด มีผลทําใหผลงานมี

ประสิทธิภาพและไมเกิดประสิทธิผลเทาท่ีควร
16. บุคลกรขาดจิตสาธารณในการชวยเหลือผูอ่ืน
17. กิจกรรมหรือโครงการท่ีดําเนินการแลว เม่ือหลังจากเสร็จสิ้นประชาชนไมไดนําไปใชประโยชนท่ี

แทจริง และขาดการพัฒนาตอยอด
18. ประชาชนสวนใหญขาดการดูแลรักษาสุขภาพดวยการออกกําลังกาย
19. สภาพพ้ืนท่ีการเกษตรบางพ้ืนท่ีประสบปญหาภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม  ภัยแลง
20. บุคลากรขาดความรูความเขาใจเรือ่ง กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
21. ประชาชนยังใชสารเคมีในการทําการเกษตรโดยไมคํานึงถึงผลเสียในอนาคต
22. ไมมีการพัฒนาสถานท่ีโบราณอันเกาแก เปนแลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

1. อบจ.ราชบุรีและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ใหการสนับสนุนโครงการท่ีเกินศักยภาพของ อบต.
2. รัฐบาลใหการสนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและดานอ่ืนๆ
3. มีวัด และสถาบันทางศาสนาจํานวนมาก ซึ่งสามารถเสริมสรางความพรอมใหเปนแหลงพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมและการศึกษาใหกับเยาวชน และประชาชนได
4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีกาวหนาเพ่ิมโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหกับประชาชน
5. รัฐบาลสนับสนุนโดยขยายโอกาสทางการศึกษา
6. รัฐบาลและจังหวัดใหการสนับสนุนนโยบายดานการเกษตร การทองเท่ียว สอดคลองกับยุทธศาสตรตําบล
7. นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีกาวหนาเพ่ิมโอกาสและพัฒนาคุณภาพใหกับประชาชน
8. รัฐบาลสนับสนุนการดําเนินการรณรงค ปองกัน และปราบปรามปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ
9. รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญในการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสีย
10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 มุงเนนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมและเนนคนเปนศูนยกลาง
11. แนวโนมของรายไดมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับตามแผนการกระจายอํานาจฯ และการจัดเก็บ

รายไดขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน
1๒. ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทําใหมีความสะดวก คลองตัว และมีประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมข้ึน

1. โครงการขนาดใหญท่ีเกินศักยภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลไมเขาเกณฑท่ีจะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด หรือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

2. คานิยมตะวันตกมามีอิทธิพลตอคนไทยมากทําใหวัฒนธรรม การแตงกาย ศาสนา และคุณธรรม
จริยธรรมของคนไทยเสื่อมคุณคาลง

3. ภาวะการเมืองการปกครองประเทศไมมีความม่ันคง

อุปสรรค (Threat)

โอกาส(Opportunity)



58

4. ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตกต่ําการลงทุนจากตางประเทศมีนอยลง
5. รัฐบาลใหการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการดานอาชีพและการพัฒนาทองถ่ินนอยลง
6. ปญหาอาชญากรรม ลักขโมย มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
7. อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายมีมาก แตมีขอจํากัดเก่ียวกับระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีปฏิบัติทําใหการ

บริการประชาชนขาดความคลองตัว
8. การกระจายอํานาจสูทองถ่ินเปนไปดวยความลาชาไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
9. กฎหมายบางเรื่องไมชัดเจนเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ีและใหความชวยเหลือประชาชน
10. มีระเบียบ/กฎหมายใหมๆ จํานวนมากทําใหการปฏิบัติของบุคลากรไมทันตอเหตกุารณ
11. รัฐบาลและจังหวัดใหการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการถายโอนภารกิจแกองคการบริหาร

สวนตําบลลดลง
12. ประชาชนขาดความรูความเขาใจในระเบียบกฎหมายทองถ่ินจึงไมสามารถตรวจสอบการทํางานของ

รัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
13. ประชาชนประสบปญหาการวางงาน
14. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
15. ขาดตลาดรองรับการกระจายสินคา
16. ขาดผูนําในการคิดริเริมการดําเนินการดานการประกอบอาชีพเสริมอยางเปนรูปอธรรม
17. ประชาชนมีความคิดท่ีจะรอการชวยเหลือจากภาครัฐบาลมากกวาการชวยเหลือตนเอง
18. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
19. ประชาชนมีรายไดไมพอเพียงกับคาครองชีพท่ีสูงข้ึน
20. ประชาชนขากขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดเข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรค)
องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน ไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ เพ่ือชี้ใหเห็นถึง

ศักยภาพ ปญหาและความตองการของประชาชน โดยองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน ไดดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี้

(๑) การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
 ดานโครงสรางพ้ืนฐานสามารถจําแนกไดดังนี้
๑) มีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีอบต.ท่ีเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ ๗๐ เปาหมายคือ

ตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐ โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทุกสาย ปญหาคือ อบต.ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากพ้ืนท่ียังไมเปนท่ีสาธารณะจะดําเนินการไดก็
ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะ การแกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจ
กับประชาชนในพ้ืนท่ี และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร ท้ังนี้ อบต.ก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว
และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน

๒) การขยายเขตไฟฟาปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต ปญหาคือไฟฟา
สองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการ
ใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับ
ถนน การแกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี และ
วิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจง
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน
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๓) การประปา องคการบริหารสวนตําบลมีกิจการประปาเปนขององคการบริหารสวนตําบล
เอง และคณะกรรมการหมูบานของแตละหมูบาน มีการบริหารกิจการประปาเองสามารถใหบริการได
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต และมีน้ําใชตลอดท้ังป ปญหาคือ มีขอรองเรียนเรื่อง
น้ําประปาขุนบอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปนทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา ปจจุบันองคการบริหารสวน
ตําบลยังไมประสบปญหาการขาดแคลนน้ําสามารถท่ีจะจัดหาน้ําดิบสําหรับผลิตประปาใหชุมชนได การ
แกปญหาคือ การลงพ้ืนท่ีดําเนินการแกไขตามจุดท่ีเกิดปญหาในทันที การพิจารณาโครงการตางๆ ท่ีไมสามารถ
ดําเนินการไดนั้นองคการบริหารสวนตําบลก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในป
ตอไปเม่ือมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่องเพ่ือตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนตอไป

 ดานท่ีอยูอาศัยและการอุปโภคบริโภค
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรในพ้ืนท่ีมีท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคง ท่ียังตองการความ

ชวยเหลือในการซอมแซมท่ีอยูอาศัย การแกปญหาคือองคการบริหารสวนตําบลไดมีโครงการซอมแซมบานคน
จน แตงบประมาณมีจํากัดถามีงบประมาณท่ีมากกวานีอ้งคการบริหารสวนตําบลก็จะดําเนินการใหไดครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน บานเรือนสวนมากมีความเปนระเบียบเรียบรอยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษ
เพียงเล็กนอย เพราะในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ําสําหรับบริโภค
โดยบางครัวเรือนซื้อน้ําท่ีบรรจุในถังหรือขวด แตหลายครัวเรือนบริโภคน้ําท่ีไดจากน้ําฝน ทําใหเกิดปญหาน้ําดื่ม
ท่ียังไมสะอาดเทาท่ีควร

(๒) การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวาประชากรสวนใหญทําการเกษตร รอยละ ๗๐ เชน

มะพราว กลวยตามลําดับ รายไดสวนมากมาจากการทําการเกษตร ประชากรบางสวนมีรายไดจากการรับจาง
ท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางหมูบานสวนมากมีอาชีพคาขาย มีรานคา
ทําใหมีรายไดมากจากการคาขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององคการบริหารสวนตําบลจึงไมเทากัน ไมมีการเก็บ
ออม สาเหตุเปนเพราะวาราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ําคาครองชีพสูง มีเงินแตซื้อของไดนอยลง ประชากรมี
พ้ืนท่ีในการทางเกษตรบางสวนมีปญหาน้ําเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอเปนประจําบางพ้ืนท่ีภาวะฝนท้ิงชวง มี
พ้ืนท่ีในการทําการเกษตรนอย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก เริ่มเกิดเปนชุมชนแออัดและสงผล
กระทบกับสภาวะแวดลอม เชน ปริมาณการปลอยน้ําเสียจากครัวเรือนลงสูรางระบายน้ํามีมากข้ึน เกิดปญหา
การรองเรียนมายังองคการบริหารสวนตําบล การแกปญหาคือ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดลงพ้ืนท่ีแกไข
ปญหาในทุกครั้ง รวมท้ังไดจัดโครงการทําความสะอาดทอและรางระบายน้ําในชุมชน โดยการจางแรงงานใน
ชุมชน ผลทีไดปญหาการระบายน้ําลดลง ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมมากข้ึน และทําใหประชากรมี
รายไดเพ่ิมข้ึน อีกท้ังองคการบริหารสวนตําบล ไดแกไขปญหาโดยจัดโครงการสงเสริมอาชีพ เพ่ือใหชุมชนมีรายได
เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอุดหนุนกลุมอาชีพในชุมชน  แตการพัฒนาดานนี้ยังไมบรรลุวัตถุประสงค
เทาท่ีควรเนื่องจากกลุมอาชีพตางๆ ยังขาดความรูดานการบริหารจัดการและความรูดานการตลาด

(๓) การวิเคราะหขอมูลสังคม
 ดานแรงงาน
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรท่ีมีอายุ ๑๕–๖๐ ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ

๙๕ เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกวามาก แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํากวาระดับจังหวัด
โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร ประชากรอายุระหวาง ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี
รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท หางรานใหญๆ เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได
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 ดานสุขภาพและสาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี มีการคัดกรองสุขภาพ

ใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน ไดแก โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส
โรคไขเลือดออก มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาลปญหาคือประชาชน
บางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป

การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ไดจัด
กิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง ประชาชนใหความรวมมือเปน
อยางดี แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป การใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม
การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ ปญหาเหลานี้องคการบริหาร
สวนตําบลพยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา

 ดานการศึกษา
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙ อาน เขียน

ภาษไทยและคิดเลขอยางงายได เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ป รอยละ ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปไดเรียนตอ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ ๙๙ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี
ปญหาคือ ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลไดจัด
กิจกรรมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน

 ดานคานิยมของคนในพื้นท่ี
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ) ประชากรในเขต

องคการบริหารสวนตําบลใหความรวมมือกันทํากิจกรรมสาธารณะตางๆ ผูสูงอายุ ผูพิการไดรับการดูแล ปญหาคือ
ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมท้ังท่ีเปนครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุน การแกปญหา
ของอบต.คือ จัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน พยายามท่ีจะใหทุกสวนทุกฝายทุกคนมีสวนรวมและรณรงคใหเห็นถึงโทษ
ของการดื่มสุรา ใหชุชนเห็นความสําคัญของครอบครัว เชน การแขงขันกีฬาชุมชน งานประเพณี เปนตน

 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธีมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินวิธีการแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจ
หนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบทางรวมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวงองคการบริหาร
สวนตําบลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบ
เปนอยางมาก การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึง
ผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความรวมมือไปยังผูนําการขอ
กําลังจาก ตํารวจ ผูนํา อปพร. เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ี
ปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางอบต.จะตองหาวิธีท่ีจะแกไข
ปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได

 ดานยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรเมือง

ราชบุรีไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีผูท่ีติดยาเสพติด
แตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา
ประชาชน หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของ
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องคการบริหารสวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น เชน การณรงค การประชาสัมพันธ การ
แจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแต
กรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด

(๔) การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย รานคา

สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี ก็
ไดแก ดิน น้ํา ตนไม อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม น้ําใตดินก็เค็ม
หรือไมก็เปนน้ํากรอย ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจาก
แหลงอ่ืน และน้ําฝน น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ ปญหาคือยังไม
สามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน เอกชน ปญหาดาน
ขยะ เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน การแกไขปญหา องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหา
ใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชนเชนโครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุม
ท้ังพ้ืนท่ีโครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
ของเมืองใหรมรื่นสวยงามใหเปนเมืองนาอยูเปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ

(๕) ดานการเมือง – การบริหาร
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบล ประชาชนใหความ

รวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดีขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ
ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตําบลก็ไดพยายามแกไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถ่ิน
ทุกชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลจัดข้ึนมีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย สงผลให
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินงานตามความตองการของประชาชนและประชาชนไดรับประโยชนและมีสวน
รวมในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลไดจัดโครงการอบรมศึกษาดู
งานของคณะผูบริหารสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานองคการบริหารสวนตําบล อสม. และ
กรรมการชุมชนโครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพ่ือนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมา
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ใหเจริญเทาเทียมกับองคการบริหารสวนตําบล อ่ืนๆและองคการบริหารสวน
ตําบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพโครงการบางโครงการ
ตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณมีอัตรากําลังพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจํากัดไมเพียงพอ
ตอการตอบสนองความตองการของประชาชนในดานบริการ

การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลนั้น  ไดทําการประเมินสถานการณ

สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ดาน สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ

ขอบขายและปรมิาณของ
ปญหา/

ความตองการ

พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

๑. โครงการสราง
พ้ืนฐาน

๑) ขาดแคลนแหลงนํ้าในการเกษตร
และนํ้าประปาสําหรับอุปโภค-
บริโภคยังไมพอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน

- แหลงนํ้าและนํ้าประปาใน
การอุปโภค-บริโภค

- ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล

- ประชาชนมีแหลงนํ้าและมี
นํ้าประปาใชอยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมาก
ข้ึน
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ดาน สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ

ขอบขายและปรมิาณของ
ปญหา/

ความตองการ

พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

๑. โครงการสราง
พ้ืนฐาน

๒) ไฟฟาสองสวางทางและท่ี
สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได
ท้ังหมด

- ไฟฟา - ทางและท่ี
สาธารณะในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล

- ทางและท่ีสาธารณะมีแสง
สวางเพียงพอประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจรไป
มาและปองกันการเกิด
อาชญากรรมได

๓) ชุมชนขยายมากข้ึนระบบ
ระบายนํ้ายังไมเพียงพอ เกิดการ
อุดตัน สงกลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ

- ราง/ทอระบายนํ้า - พ้ืนท่ีในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล

- มีรางระบายนํ้าสามารถ
ระบายนํ้าไดสะดวก ไมอุด
ตัน ไมสงกลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ

๔) ประชาชนตองการเสนทางใน
การสญัจรไปมาเพ่ิมมากข้ึนและ
องคการบริหารสวนตําบลไม
สามารถดําเนินการไดเน่ืองจาก
พ้ืนท่ียังไมเปนท่ีสาธารณะจะ
ดําเนินการไดก็ตอเมื่อตองเปนท่ี
สาธารณะ

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมท่ี
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการให
ดําเนินการ

- มีเสนทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชน
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจร
ไปมา

๒. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม
โรคระบาด โรคตดิตอ

- ดานสาธารณสุข - ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล

ในพ้ืนท่ีไมมีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม โรคระบาด
โรคตดิตอ

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปวยเปนโรค
เรื้อรังแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน เชน
เบาหวาน ความดัน

- ประชาชนกลุม
เสี่ยงและผูปวย

๓) ปริมาณขยะและนํ้าเสียเพ่ิม
มากข้ึน

- ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล

- ปริมาณขยะและนํ้าเสียถูก
กําจัดใหหมดดวยวิธีการท่ี
ถูกตอง

๔) ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย

- ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภคอาหาร
ท่ีปลอดภัยไดถูกตอง

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางรายมีท่ี
อยูอาศัยไมมั่นคงแข็งแรง

- ท่ีอยูอาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ท่ีไดรับความเดือน
รอนเรื่องท่ีอยูอาศัย

- ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ
ความชอยเหลือซอมแซมท่ี
อยูอาศัยใหมั่งคงแข็งแรง

๖) มีการขยายตัวของประชากร
เพ่ิมมากข้ึนทําใหเกิดการขยายตัว
ของอาคารบานเรือนทําใหเกิดเปน
ชุมชนแออัด

- ประชากร - พ้ืนท่ีในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล

- ควบคุมการกอสรางอาคาร
บานเรือนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไมเกิดปญหา
จากการกอสรางอาคาร

ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-
บริโภคนํ้าท่ียังไมสะอาดและมี
สิ่งเจือปน เชน จากนํ้าฝน นํ้าท่ี
ไมไดคณุภาพ มีตะกอน

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล

- ประชาชนบริโภคนํ้าท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ
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ดาน สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ

ขอบขายและปรมิาณของ
ปญหา/

ความตองการ

พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

๒. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

๑) การศึกษาสื่อการเรียนการสอน
ยังไมพอเพียง เด็กนักเรียนไมได
รับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงกวา
ข้ันพ้ืนฐาน และขาดงบประมาณ
ในการศึกษา ครอบครัวยากจน

- สังคมในชุมชน - เด็กนักเรียนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล

- มีสื่อการเรียนการสอนท่ี
พอเพียง  เด็กนักเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน มี
งบประมาณในการศึกษาเลา
เรียน

๒) เด็กและผูสูงอายุบางครอบครัว
ผูสูงอายุอยูตามลาํพัง และ
รับภาระในการดแูลเด็ก

- ผูสูงอายุและเด็กไดรับการ
ดูแลท่ีดี

๓) ผูพิการไมไดรับความชวยเหลือ
ในดํารงชีวิต

- ผูพิการในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล

- ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการดํารงชีวิต
และท่ัวถึง

๔) เยาวชนและวัยรุนตดิเกมส สิ่ง
ลามก  บุหรี่ เหลา สาเสพติด และ
ทองกอนวัยอันสมควร

- เยาวชนและวัยรุน
ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตท่ีดี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต ๓๕
ข้ึนไป ไมไดตรวจสุขภาพ
ประจําป จํานวน ๒๙๑ คน

- ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลท่ีอายุ ๓๕
ข้ึนไป

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ ข้ึน
ไปไดรับการตรวจสุขภาพ
ทุกคน

๖) ประชากรท่ีสูบบุหรี่ ดื่มสรุา - ประชาชนท่ีสูบ
บุหรี่และดื่มสุรา

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่และ
เลิกดืม่สรุา

๓. ดานการ
วางแผน
การสงเสริม
การลงทุน
พาณิชยกรรมและ
การทองเท่ียว

๑) ประชาชนไมมีการวางแผนใน
การดําเนินงาน

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดาํเนินงานไดเอง

๒) ขาดแหลงเงินลงทุนในการทํา
กิจการและประกอบอาชีพ

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล

- มีแหลงเงินทุนในการทํา
กิจการและประกอบอาชีพ

๓) ประชาชนขาดสถานท่ีจําหนาย
สินคา

- การ
พาณิชยกรรม

- รานคาแผลงลอย - รานคาแผงลอยมีสถานท่ี
ในการขายจําหนายสินคา

๔) ผลผลติทางการเกษตรราคา
ตกต่ําระยะทางในการขนสง
ผลผลติไกลจากแหลงรับซื้อ

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงข้ึน

๕) คาแรงต่ําคาครองชีพสูงขาด
แคลนการจางงาน

- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง

- คาแรงสูงข้ึนเหมาะสมกับ
คาครองชีพ มีการจางงาน
มากข้ึน

๖) ครัวเรือนมีรายไดเฉลีย่ตอป
ต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บาท

- ประชาชนท่ีมี
รายไดต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน

- ไมมีครัวท่ีตกเกณฑ
มาตรฐานรายได

๗) ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลไมมีแหลงทองเท่ียวและ
กิจกรรมการทองเท่ียว

- การทองเท่ียว - ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล

- มีแหลงทองเท่ียวในเขต
องคการบริหารสวนตําบล
และสงเสริมกิจกรรมการ
ทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน



64

ดาน สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ

ขอบขายและปรมิาณของ
ปญหา/

ความตองการ

พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

๔. ดานการจัด
ระเบียบชมุชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบรอย

๑) การจราจรบนถนนมเีพ่ิมมาก
ข้ึนอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนได

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาบนถนน

มีระบบควบคุมการจราจร
เชน ติดตั้งสญัญาณไกระ
พริบเพ่ือเตือนใหระมัดระวัง

๒) มีการทําลายและลักขโมย
ทรัพยสินของประชาชนและ
ราชการ
รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาทกันใน
ชุมชน

- การรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน

- ประชาชนและ
สวนราชการ

- มีการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนละ
สวนราชการ เชน การติดตั้ง
กลองวงจรปด  การใหผูนํา
อปพร. ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาวิวาท

๕. ดานการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

1) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีดินเคม็และนํ้าใต
ดินเปนนํ้าเคม็หรือมรีสกรอย ไม
สามารถใชในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได

- ดินและนํ้าใตดิน - พ้ืนท่ีในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล

- ปญหาเรื่องดินเค็มลดลง
จัดหาแหลงนํ้าจากแหลงอ่ืน
เพ่ิมมากข้ึน

2) มีปญหาเรื่องขยะและนํ้าเสีย
เพ่ิมมากข้ึนสงกลิ่นเหม็นรําคาญ

- สิ่งแวดลอม - ผูประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบล

- ปญหาขยะและนํ้าเสีย
ลดลง ผูประกอบการ
สามารถกําจัดขยะและนํ้า
เสียเองไดโดยไมสงผล
กระทบตอชุมชน

๖. ดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี
ประเพรีและ๓มิปญหาทองถ่ิน
ถูกลืมเลือนไปมาก

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต
ประเพรีและ๓มิปญหา
ทองถ่ิน ถูกลืมเลือนไป
มาก

- ประชาชนในเขต
องคการบริหาร
สวนตําบล

- ยกยอง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญชาวบานในโอกาส
ตางๆ เพ่ือเปนตัวอยางแก
เยาวชนและประชาชน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี
ประเพรีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ไมถูกลืมและคง
อยูสืบไป
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โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน พ.ศ. 2561 – 2565

ประเดน็ยุทธศาสตรที ่ 4
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสมดุล
และใชประโยชนอยางย่ังยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิต
ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การคา
การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มี
มูลคาสูง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมือง
อาหารคุณภาพที่เติบโตอยางมั่นคง

แผนพัฒนาจังหวดั
ราชบุรี พ.ศ. 2561–
2565 (ฉบบัทบทวน)
ประจําป พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตรที่  3
พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดนและการคาผานแดนใหมีศักยภาพ ผลกัดนั
เขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนําไปสูการกระตุนใหเกิดการคาการลงทนุระหวาง
ประเทศ

ยุทธศาสตรที่  2
ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษประวตัิศาสตรภาคตะวันตกและ
อารยธรรมทวารวดี

ยุทธศาสตรที่  1
พัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการดวยนวัตกรรม
สูมาตรฐานสากล

แผนพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนลาง 1
(พ.ศ. 2562–2565)
ฉบับทบทวน

ยุทธศาสตรที่  10
ความรวมมอื
ระหวางประเทศ
เพ่ือการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่  9
การพัฒนาภูมิภาค
เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 8
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วจิัย
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่  7
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบ
โลจิสตกิส

ยุทธศาสตรที่ 6
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ การปองกนั
การทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตรที่  5
การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพ่ือ
การพัฒนาประเทศสู
ความมั่งค่ังและ
ย่ังยืน

ยุทธศาสตรที่  4
การเติบโตทีเ่ปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
เพ่ือการพัฒนา
อยางย่ังยืน

ยุทธศาสตรที่  3
การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขนัไดอยาง
ย่ังยืน

ยุทธศาสตรที่  2
การเสรางความเปน
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม

ยุทธศาสตรที่  1
การเสริมเสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครฐั

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชวีิตทีเ่ปนมติร
กับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย

ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชาติดานความมัน่คง

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

ความเช่ือมโยงยทุธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่

แบบ  ยท.01
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1.สถานที่ทางศาสนา
และสถานที่สําคัญใน
ทองถ่ินไดรับการดูแล
และบํารุงรักษาใหคง
อยู
2.ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ไดรับ
การสนับสนุน สงเสริม
อนุรักษและฟนฟูอยาง
ตอเนื่อง

1.มีกิจกรรมการปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติ และส งเสริมประชาธิปไตย
ความเสมอภาค สิทธิ เ สารีภาพของ
ประชาชนใหมีความเทาเทียมและเปน
ธรรม
2.ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ครบทุกดานและการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหไดมาตรฐานทั่วถึง
3.ประชาชนมีความม่ันคง และชุมชน
ไดรับการดูแลใหมีความสงบเรียบรอย
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แกประชาชนใหมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
รวมทั้งมีการรณรงค การปองกันการแพร
ระบาดของยาเสพติด

1.แผนพัฒนาทองถ่ินและการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินมีประสิทธิภาพ และมีการสงเสริม สนับสนุน
กระบวนการจัดทําแผนชุมชนและแผนตําบลทุก
ข้ันตอน
2.การบริหารศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรมี
ประสิทธิภาพ และใชเทคโนโลยีในการเกษตรและ
การบริการตางๆเพ่ิมข้ึน
3.สงเสริมกลุมอาชีพ กลุมเกษตรกร กลุมองคกรใน
ชุมชน ครบ 100 เปอรเซ็นต และมีการจัดต้ังกลุม
อาชีพหรือกลุมเกษตรกรเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได
เพ่ิมจากการขยายการลงทุน การพาณิชยกรรม การ
อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมครัวเรือน มีการ
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามเกณฑ
4.สถานที่สําคัญไดรับการพัฒนาและเชื่อมโยงกับ
แหลงทองเที่ยวภายในทองถ่ินและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มีการจัดต้ังศูนยบริการการทองเที่ยว
อยางนอย 1 แหง และมีการเตรียมความพรอมเพ่ือ
รองรับการเขาสูประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

1.มีการจัดกิจกรรม จัดอบรมใหความรู
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ บํารุงรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
เพ่ิมข้ึน
2.มีการจัดการสิ่ งแวดลอมและมลพิษ
ตางๆอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
3.ไมมีปญหาการบุกรุกที่สาธารณะภายใน
ทองถ่ิน
4.เปนองคกรที่เปนเลิศดานบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี มีการพัฒนาศักยภาพการ
ป ฏิบั ติ ง า นแก บุ ค ล ากร ท อ ง ถ่ิ นแล ะ
ประชาชนอยางสมํ่าเสมอ
5.เครื่ องมือ เครื่ องใชที่ จํ า เปนในการ
ปฏิบัติงาน การบริการและการสนองตอบ
ความตองการแกประชาชน เพียงพอและมี
คุ ณภ าพ  ก า ร บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ แ ก
ประชาชนสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

1.พัฒนาระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค
ส า ธ า ร ณู ป ก า ร  ใ ห ไ ด
มาตรฐานและทั่วถึง
2 . ใ ห มี ก า ร จั ด ต้ั ง ห รื อ
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
ห รื อ ส า ธ า ร ณู ป ก า ร
พ้ืนฐาน
3 . ใ ห ก า บ ริ ก า ร พ้ื น ที่
เปนไปตามผังเมืองและ
การควบคุมอาคารตาม
ประกาศกฎกระทรวงและ
ให มีความเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ของตําบลคุง
น้ําวน

1.ประชาชนไดรับการบริการสาธารณสุข การสงเสริม
สุขภาพ ปองกันและควบคุมโรคอยางมีประสิทธิภาพ
ทั่วถึงและเทาเทียม
2. สนับสนุนการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม
แกเด็ก สตรี คนชรา หรือผูดอยโอกาส 100 เปอรเซ็นต
และสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล รัฐ 1 สวน องคกร 1 สวนและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 1 สวน
3.สงเสริมกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร และจัดกิจกรรม
จัดอบรมใหความรูในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพ
เสริมแกประชาชนโดยยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดกิจกรรม ใหความรู สนับสนุนเกี่ยวกับการกีฬา
นันทนาการ แกประชาชนและมีสถานที่พักผอนหยอนใจ
หรือสถานที่ออกกําลังกาย ไดมาตรฐานและทั่วถึง
5. บริหารการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
แกประชาชน และบริหารจัดการศึกษาของเด็กและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก มีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและทั่วถึง
6. มีบริหาร จัดการที่ เกี่ ยวกับที่ อ ยู อาศัยสํ าหรับ
ผูดอยโอกาสหรือคนไรที่พ่ึงเปาประสงค

ยุทธศาสตรที่  6
การพัฒนาการอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรที่  5
การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย

ยุทธศาสตรที่  4
การพัฒนาการวางแผน การสงเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่  3
การพัฒนา การบริหารจัดการ และ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่  2
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่  1
การพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบล
คุงนํ้าวน

ยุทธศาสตรที่ ๖
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 5
ดานการบริหารจัดการและอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่  4
ดานการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 3
ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรกัษาความสงบเรียบรอย

ยุทธศาสตรที่ 2
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่  1
ดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณสูปการ

ยุทธศาสตรการพฒันา
ของ อปท.ในเขต
จังหวดัราชบุรี

ประเดน็ยุทธศาสตรที ่ 4
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสมดุล
และใชประโยชนอยางย่ังยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในชีวิต
ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การคา
การบริการทองเที่ยว ดวยนวัตกรรม และบริการที่มี
มูลคาสูง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมือง
อาหารคุณภาพที่เติบโตอยางมั่นคง

แผนพัฒนาจังหวดั
ราชบุรี พ.ศ. 2561–
2565 (ฉบบัทบทวน)
ประจําป พ.ศ. 2563
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1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.แผนงานสังคมสงเคราะห
3.แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
4.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
6.แผนงานการเกษตร
7.แผนงานการพาณิชย

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.แผนงานงบกลาง

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
3.แผนงานสังคมสงเคราะห
4.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
5.แผนงานการพาณิชย

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.แผนงานการศึกษา
3.แผนงานสังคมสงเคราะห
4.แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
5.แผนงานการเกษตร
6.แผนงานพาณิชย
7.แผนงานงบกลาง

1.แผนงานสังคมสงเคราะห
2.แผนงานเคหะและชุมชน
3.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5.แผนงานการเกษตร
6.แผนงานการพาณิชย

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.แผนงานการศึกษา
3.แผนงานสาธารณสุข
4.แผนงานสังคมสงเคราะห
5.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
6.แผนงานงบกลาง
7.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการแผนงา

น

1. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน
2. สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและ
การจัดการดูแล  และบํ ารุ งรักษา
สถานที่ทางศาสนาและสถานที่สําคัญ
ในทองถ่ิน
3. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ
หรือสงเสริมจารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

1. สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย
ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชน และการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ สรางความปรองดอง
สมานฉันท
2 .  ส ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส ว น ร ว ม ขอ ง
ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน
3. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
4. สรางความม่ันคง และรักษาความ
สงบเรียบรอยดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินแกประชาชน
5. สนับสนุนแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหายาเพสติดตามนโยบาย
รัฐบาล

1. สงเสริมการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน
โดยหลั กการ มีส วนร วมและการ
ประสานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
และสนับสนุนสงเสริมกระบวนการ
จัดทําแผนชุมชนและแผนตําบล
2 . ส นั บ ส นุ น ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีการเกษตรและการบริการ
ตางๆ
3. สงเสริม พัฒนาการลงทุน การ
พาณิชยกรรมและพัฒนาอุตาหกรรม
เกษตร  อุ ตส าหกร ร มค รั ว เ รื อ น
สนับสนุนการจัดต้ังกลุมอาชีพ กลุม
ออมทรัพย กองทุนชุมชน ศูนยการ
เรียนรูชุมชน ฯลฯ
4 .  ส ง เ ส ริ ม  พัฒนาสถานที่ แล ะ
เชื่ อมโยงแหล งท อง เที่ ยวภายใน
ทองถ่ินและอปท.อ่ืน และเตรียมความ
พรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

1. คุมครอง ดูแล บํารุงรักษา อนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. บริหารจัดการสิ่ งแวดลอมและ
มลพิษตางๆ
3. ดูแลรักษาที่ สาธารณะภายใน
ทองถ่ิน
4. พัฒนาองคกรและระบบการบริการ
ดวยหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานแก
บุคลากรทองถ่ินและประชาชน
5. ปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมเครื่องมือ
เครื่องใชที่ จําเปนในการปฏิบัติงาน
การบริการและการสนองตอบความ
ตองการแกประชาชน
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ิมศักยภาพการบริการขอมูลขาวสาร
ขอ ง ท า ง ร า ช ก า ร  ช อ ง ท า ง ก า ร
ประชาสัมพันธ และการพัฒนารายได
ของทองถ่ิน

1. กอสรางและปรับปรุงระบบบริการ
ทางคมนาคมพรอมระบบทอหรือราง
ระบายน้ํา
2. ปรับปรุงหรือขยายเขตระบบไฟฟา
สองสวางสาธารณะ ขยายเขตไฟฟา
3 .  ป รับปรุ ง  ขยายเขตระบบการ
ใหบริการน้ําประปา
4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการพ้ืนฐาน
5. พัฒนาแหลงน้ํ า เ พ่ือการอุปโภค
บริโภค
6. บริหารและควบคุมการกอสรางตาม
ประกาศผังเมืองรวมและการควบคุม
อาคาร

1. สนับสนุนพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณสุข สงเสริมสุขภาพ ปองกันและ
ควบคุมโรค
2. สงเสริมการสังคมสงเคราะหและ
สวัสดิการสังคมและสนับสนุนสวัสดิการ
ชุมชน
3. สงเสริมกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร
ใหความรูในการประกอบอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม
4. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการ
กีฬา นันทนาการและสถานที่พักผอน
หยอนใจหรือสถานที่ออกกําลังกาย
5. สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาการจัด
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบแก
ประชาชน และบริหารจัดการศึกษาของ
เด็กและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
6. บริหารจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
สําหรับผูดอย โอกาสหรือคนไรที่พ่ึง

กลยุทธ
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เปาประสงค

1. สถานท่ีทางศาสนาและสถานท่ี
สําคัญในทองถ่ินไดรับการดูแลและ
บํารุงรักษาใหคงอยู
สืบไป
2. ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับลการ
สนับสนุน สงเสริม
อนุรักษและฟนฟูอยางตอเน่ือง

1. มีกิจกรรมการปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติ และสงเสริมประชาธิปไตย
ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนใหมีความเทาเทียมและเปน
ธรรม
2. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ครบทุกดาน และการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐานและ
ท่ัวถึง
3. ประชาชนมีความมั่นคง และชุมชน
ไดรับการดูแลใหมีความสงบเรียบรอย
ดูแลความปลอดภั ยในชี วิ ตและ
ท รั พ ย สิ น แ ก ป ร ะ ช า ช น ใ ห มี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึง รวมท้ังมีการ
รณรงค การปองกัน การแพรระบาด
ของยาเสพติด

1. แผนพัฒนาทอง ถ่ินและการประสานการ
แผนพัฒนาทองถ่ินมีประสิทธิภาพ และมีการ
สงเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชน
และแผนตําบลทุกข้ันตอน
2. การบริหารศูนยถายทอดเทคโนโลยี การเกษตร
มีประสิทธิภาพ และใชเทคโนโลยีในการเกษตรและ
การบริการตางๆ เพิ่มข้ึน
3. สงเสริมกลุมอาชีพ กลุมเกษตรกร กลุมองคกร
ในชุมชน ครบ 100 เปอรเซ็นต และมีการจัดต้ัง
กลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกรเพิ่มข้ึน ประชาชนมี
รายไดเพิ่มจากการขยายการลงทุน การพาณิชยก
รรม การอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
ครัวเรือน มีการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตามเกณฑ
4.  สถานท่ีสําคัญไดรับการพัฒนาและเช่ือมโยงกับ
แหลงทองเท่ียวภายในทองถ่ินและองคกรปกครอง
สวนทอง ถ่ินอื่น   มีการจัด ต้ัง ศูนยบริการการ
ทองเท่ียวอยางนอย 1 แหง และมีการเตรียมความ
พรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)

1. มีการจัดกิจกรรม จัดอบรมให
ความรู  สร างจิตสํ านึกในการ
อนุรักษ บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มข้ึน
2. มีการจัดการสิ่งแวดลอมและ
มลพิษตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
และไดมาตรฐาน
3 .   ไม มี ป ญหาก าร บุ ก รุ ก ท่ี
สาธารณะภายในทองถ่ิน
4.  เปนองคกรท่ีเปนเลิศด าน
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมีการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานแก
บุคลากรทองถ่ินและประชาชน
อยางสม่ําเสมอ
5. เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีจําเปนใน
การปฏิบัติงาน การบริการ และ
การสนองตอบความตองการแก
ประชาชน เพียงพอและมีคุณภาพ
ก า ร บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ แ ก
ประชาชนสะดวกรวดเร็ว ท่ัวถึง
และไดมาตรฐาน

1. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให
ไดมาตรฐานและท่ัวถึง
2. ใหมีการจัดต้ังตลาดนัดชุมชน
อยางนอย 1 แหง
3. ใหการบริหารพื้นท่ีเปนไปตาม
ผังเมืองและการควบคุมอาคาร
ตามประกาศกฎกระทรวง และใหมี
ความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีของ
ตําบลคุงนํ้าวน

1. ประชาชนไดรับการบริการสาธารณะสุข การ
สงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรคอยางมี
ประสิทธิภาพ ท่ัวถึงและเทาเทียม
2. สนับสนุนการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
สังคม แกเด็ก สตรี คนชรา หรือผูดอยโอกาส 100
เปอรเซ็น และสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล รัฐ 1 สวน องคกร 1 สวน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 สวน
3. สงเสริมกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร และจัด
กิจกรรม จัดอบรมใหความรูในการประกอบอาชีพ
หลักและอาชีพเสริมแกประชาชนโดยยึดแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
4. มีการจัดกิจกรรม ใหความรูสนับสนุน เกี่ยวกับ
การกีฬา นันทนาการ แกประชาชน และมีสถานท่ี
พักผอนหยอนใจหรือสถานท่ีออกกําลังกาย ได
มาตรฐานและท่ัวถึง
5. บริหารการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ
แกประชาชน และบริหารจัดการศึกษาของเด็กและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานและ
ท่ัวถึง
6. มีบริหารจัดการเกี่ ยวกับท่ีอยู อาศัยสํ าหรับ
ผูดอยโอกาสหรือคนไรท่ีพึ่ง

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาการอนุรักษศิลปะ
วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตร ที่ 5
การพัฒนา การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย

ยุทธศาสตร ที่ 4
การพัฒนาการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตร ที่ 3
การพัฒนา การบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร ที่ 2
ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร า ง
พ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร ที่  1
การพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร

“คุงนํ้าวนคนคุณภาพชีวิตดี  มีโครงสรางพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะไดมาตรฐานท่ัวถึง มุงสูความเปนเลิศงานบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
มีการดํารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยางย่ังยืน”วิสัยทัศน

แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน
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1. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน
2. สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและ
การ จัดการดูแล  และบํ ารุ งรั กษา
สถานที่ทางศาสนาและสถานที่สําคัญ
ในทองถ่ิน
3. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ
หรือสงเสริมจารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

1. สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย
ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชน และการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ สรางความปรองดอง
สมานฉันท
2 .  ส ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง
ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน
3. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
4. สรางความม่ันคง และรักษาความ
สงบเรียบรอยดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินแกประชาชน
5. สนับสนุนแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหายาเพสติดตามนโยบาย
รัฐบาล

1. สงเสริมการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน
โดยหลั กการ มีส วนร วมและการ
ประสานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
และสนับสนุนสงเสริมกระบวนการ
จัดทําแผนชุมชนและแผนตําบล
2 . ส นั บ ส นุ น ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีการเกษตรและการบริการ
ตางๆ
3. สงเสริม พัฒนาการลงทุน การ
พาณิชยกรรมและพัฒนาอุตาหกรรม
เกษตร  อุ ตส าหก ร ร มค รั ว เ รื อ น
สนับสนุนการจัดต้ังกลุมอาชีพ กลุม
ออมทรัพย กองทุนชุมชน ศูนยการ
เรียนรูชุมชน ฯลฯ
4 .  ส ง เ ส ริ ม  พัฒนาสถานที่ แล ะ
เชื่ อม โยงแหล งท อ ง เที่ ยวภายใน
ทองถ่ินและอปท.อ่ืน และเตรียมความ
พรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

1. คุมครอง ดูแล บํารุงรักษา อนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. บริหารจัดการสิ่ งแวดลอมและ
มลพิษตางๆ
3. ดูแลรั กษาที่ สาธารณะภายใน
ทองถ่ิน
4. พัฒนาองคกรและระบบการบริการ
ดวยหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานแก
บุคลากรทองถ่ินและประชาชน
5. ปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมเครื่องมือ
เครื่องใชที่ จําเปนในการปฏิบัติงาน
การบริการและการสนองตอบความ
ตองการแกประชาชน
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ิมศักยภาพการบริการขอมูลขาวสาร
ขอ ง ท า ง ร า ช ก า ร  ช อ งท า งก า ร
ประชาสัมพันธ และการพัฒนารายได
ของทองถ่ิน

1. กอสรางและปรับปรุงระบบบริการ
ทางคมนาคมพรอมระบบทอหรือราง
ระบายน้ํา
2. ปรับปรุงหรือขยายเขตระบบไฟฟา
สองสวางสาธารณะ ขยายเขตไฟฟา
3 .  ป รั บปรุ ง  ขย าย เขตระบบกา ร
ใหบริการน้ําประปา
4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการพ้ืนฐาน
5.  พัฒนาแหลงน้ํ า เ พ่ือการอุปโภค
บริโภค
6. บริหารและควบคุมการกอสรางตาม
ประกาศผังเมืองรวมและการควบคุม
อาคาร

1. สนับสนุนพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณสุข สงเสริมสุขภาพ ปองกันและ
ควบคุมโรค
2. สงเสริมการสังคมสงเคราะหและ
สวัสดิการสังคมและสนับสนุนสวัสดิการ
ชุมชน
3. สงเสริมกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร
ใหความรูในการประกอบอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม
4. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการ
กีฬา นันทนาการและสถานที่พักผอน
หยอนใจหรือสถานที่ออกกําลังกาย
5. สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาการจัด
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบแก
ประชาชน และบริหารจัดการศึกษาของ
เด็กและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
6. บริหารจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
สําหรับผูดอย โอกาสหรือคนไรที่พ่ึง

กลยุทธ

1.สถานที่ทางศาสนาและ
สถานที่สําคัญในทองถ่ิน
ไ ด รั บ ก า ร ดู แ ล แ ล ะ
บํารุงรักษาใหคงอยู
2.ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ินไดรับการสนับสนุน
สงเสริม อนุรักษและฟนฟู
อยางตอเนื่อง

1.ประชาชนตระหนักถึงการ
ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
การสงเสริมประชาธิปไตย และ
ตระหนักถึงความเสมอภาค
สิทธิเสรีภาพที่ เทาเทียมและ
เปนธรรม
2.จํานวนประชาชนที่มีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถ่ินทุกดาน
และการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยใหไดมาตรฐานและ
ทั่วถึง
3.ประชาชนมีความม่ันคงและ
ชุมชนไดรับการดูแลใหมีความ
สงบเรียบรอย ประชาชนไดรับ
การดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง
4.อบต.คุงน้ําวนเปนพ้ืนที่ที่ไมมี
การแพรระบาดของยาเสพติด

1.แผน พัฒนาท อง ถ่ินและการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินมีประสิทธิภาพ และมีการ
สงเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชน
และแผนตําบลทุกข้ันตอน
2 . ก า ร บ ริ ห า ร ศู น ย ถ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการเกษตรมีประสิทธิภาพ และใช
เทคโนโลยีในการเกษตรและการบริการตางๆ
เพ่ิมข้ึน
3.รอยละของการสงเสริมกลุมอาชีพ กลุม
เกษตรกร กลุมองคกรในชุมชน และมีการจัดต้ัง
ก ลุ ม อ า ชี พห รื อ ก ลุ ม เ ก ษ ต ร ก ร เ พ่ิ ม ข้ึ น
ประชาชนมีรายไดเพ่ิมจากการขยายการลงทุน
การพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรมเกษตร
อุตสาหกรรมครัวเรือน มีการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตามเกณฑ
4.สถานที่สําคัญไดรับการพัฒนาและเชื่อมโยง
กับแหลงทองเที่ยวภายในทองถ่ินและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนมีศูนยบริการการ
ทองเที่ยวอยางนอย 1 แหง และมีการเตรียม
ความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

1. มีการ จัดกิ จกรรม จัดอบรมให
ความรู สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
บํารุงรักษา ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน
2.มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ
มลพิษตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและ
ไดมาตรฐาน
3. ไมมีปญหาการบุกรุกที่สาธารณะ
ภายในทองถ่ิน
4.ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่
มีตอการบริหารงานและการบริการ
ของอบต.คุงน้ําวน
5.รอยละของประชาชนและบุคลากร
ได รั บการ พัฒนาศักยภาพในการ
ดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน
6.จํานวนเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานและการบริการที่ไดรับ
การดูแลรกัษาใหใชงานไดดีอยูเสมอ

1 . ร ะ บ บ โ ค ร งส ร า ง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค
ส า ธ า ร ณู ป ก า ร  ไ ด
มาตรฐานและทั่วถึง
2.จํานวนการกอสราง
สิ่ ง ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
สาธารณูปการ
3.จํานวนบานเรือนหรือ
โรงงานที่ ขออนุญาต
เปนไปตามผังเมืองและ
การควบคุมอาคารตาม
ประกาศกฎกระทรวง
และใหมีความเหมาะสม
กั บ ส ภ า พ พ้ื น ที่ ข อ ง
ตําบลคุงน้ําวน
4.ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ไดรับ
ก า ร บ ริ ก า ร ใ น ด า น
โครงสราง พ้ืนฐานใน
ชุมชน

1.รอยละของประชาชนท่ีไดรับการบริการสาธารณสุข
การสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรคอยางมี
ประสิทธิภาพท่ัวถึงและเทาเท่ียว
2.รอยละของเด็ก สตรี คนชรา หรือผูดอยโอกาส ท่ี
ไดรับสนับสนุนการสังคมสงเคราะหหรือสวัสดิการ
สังคม
3.สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
4.จํานวนการสงเสริมสนับสนุนและจัดต้ังกลุมอาชีพ
หรือกลุมเกษตรเพิ่มข้ึน
5.ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใหความรู
ในการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริมและการมีงาน
ทํา
6.การดําเนินการเกี่ยวกับการกีฬา นันทนาการ
สถานท่ีพักผอนหยอนใจหรือสถานท่ีออกกําลังกายได
มาตรฐานและท่ัวถึง
7.ระดับความพึงพอใจของประชาชนในดานการกีฬา
นันทนาการและการสงเสริมการออกกําลังกาย
8.การจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบและ
บริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเ ด็ก เล็ก  มี
ประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานและท่ัวถึง
9.มีการดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลผูดอยโอกาสหรือ
คนไรท่ีพึ่งคาเปาหมาย
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1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.แผนงานสังคมสงเคราะห
3.แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
4.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
6.แผนงานการเกษตร
7.แผนงานการพาณิชย

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.แผนงานงบกลาง

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
3.แผนงานสังคมสงเคราะห
4.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
5.แผนงานการพาณิชย

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.แผนงานการศึกษา
3.แผนงานสังคมสงเคราะห
4.แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
5.แผนงานการเกษตร
6.แผนงานพาณิชย
7.แผนงานงบกลาง

1.แผนงานสังคมสงเคราะห
2.แผนงานเคหะและชุมชน
3.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5.แผนงานการเกษตร
6.แผนงานการพาณิชย

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.แผนงานการศึกษา
3.แผนงานสาธารณสุข
4.แผนงานสังคมสงเคราะห
5.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
6.แผนงานงบกลาง
7.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการแผนงาน
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สวนท่ี ๓
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

1 ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

บริการชุมชนและ
สังคม

การศึกษา กองการศึกษาฯ
สาธารณสุข สํานักงานปลัด อบต.
สังคมสงเครา
ะห

สํานักงานปลัด อบต.

สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

สํานักงานปลัด อบต./
กองการศึกษาฯ

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักงานปลัด อบต./
กองชาง

การดําเนินงานอ่ืน งบกลาง สํานักงานปลัด อบต.
2 ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน
บริการชุมชนและ
สังคม

เคหะและชุมชน สํานักงานปลัด อบต./
กองคลัง/
กองการศึกษาฯ/
กองชาง

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง
การเกษตร กองชาง

3 ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด อบต./
กองคลัง/
กองการศึกษาฯ/
กองชาง

บริการชุมชนและ
สังคม

การศึกษา กองการศึกษาฯ
เคหะและชุมชน สํานักงานปลัด อบต./

กองชาง
สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

สํานักงานปลัด อบต.

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ
โยธา

กองชาง

การเกษตร สํานักงานปลัด อบต./
กองชาง

๓.1  ยุทธศาสตรการพฒันาและแผนงาน
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

4 ดานการวางแผน
การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเท่ียว

บริการชุมชนและ
สังคม

สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

สํานักงานปลัด อบต.

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

กองการศึกษาฯ

การเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักงานปลัด อบต.
การดําเนินงานอ่ืน งบกลาง สํานักงานปลัด อบต.

5 ดานการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบรอย

บริหารท่ัวไป การรักษาความสงบ
ภายใน

สํานักงานปลัด อบต./
กองชาง

บริการชุมชนและ
สังคม

สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

สํานักงานปลัด อบต./
กองการศึกษา

6 ดานศิลปะ
วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

บริการชุมชนและ
สังคม

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

สํานักงานปลัด อบต./
กองการศึกษาฯ

รวม ๖ ยุทธศาสตร ๔ ดาน ๑1 แผนงาน 4 กอง



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรท่ี 1 การ
พัฒนาการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

1.1 แผนงานการศึกษา 44 1,236,100 48 1,691,100 47 1,710,100 47 1,677,900 47 1,678,400 233 7,993,600

1.2 แผนงานสาธารณสุข 5 250,000 6 259,000 8 291,000 8 293,000 8 295,000 35 1,388,000
1.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห 7 7,657,000 9 8,293,000 11 8,595,000 11 8,925,000 11 9,255,000 49 42,725,000
1.4 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 3 187,000 3 187,000 2 180,000 3 192,700 1 180,000 12 926,700
1.5 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 35,000 1 35,000 3 354,000 1 55,000 3 354,000 9 833,000

1.6 แผนงานงบกลาง 1 700,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 5 980,000

รวม 61 10,065,100 68 10,535,100 72 11,200,100 71 11,213,600 71 11,832,400 343 54,846,300

ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 256๕)
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ยุทธศาสตร
รวม ๕ ปป 2564ป 2563ป 2562ป 2561 ป 256๕

แบบ  ผ. ๐๑



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 8 3,532,000 8 1,966,000 16 6,160,000 9 3,377,000 17 5,666,000 58 20,701,000
1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 10 -

1.3 แผนงานการเกษตร 6 725,100 5 446,800 6 796,000 9 1,377,000 10 1,632,000 36 4,976,900

รวม 16 4,257,100 15 2,412,800 24 6,956,000 20 4,754,000 29 7,298,000 104 25,677,900
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รวม ๕ ป
ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 256๕



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา การบริหาร
จัดการ และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15 742,000 18 1,942,000 15 926,500 16 990,500 15 1,030,500 79 5,631,500

1.2 แผนงานการศึกษา 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 -

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 4 821,000 4 831,000 5 841,000 5 841,000 5 841,000 23 4,175,000
1.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 3 65,000 2 15,000 3 65,000 2 15,000 10 475,000 20 635,000

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 -

1.6 แผนงานการเกษตร 3 55,000 3 55,000 5 205,000 3 55,000 7 305,000 21 675,000

รวม 27 1,683,000 29 2,843,000 30 2,037,500 28 1,901,500 39 2,651,500 153 11,116,500

รวม ๕ ป

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 256๕
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว

1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 235,000 4 235,000 4 345,000 4 345,000 4 345,000 16 1,160,000

1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - 1 500 1 500 1 500 2 1,000

1.3 แผนงานการเกษตร 2 30,000 2 30,000 3 40,000 3 40,000 3 40,000 10 140,000

1.4 แผนงานงบกลาง 1 100,000 1 100,000 1 10,000 1 100,000 1 100,000 4 310,000

รวม 7 365,000 7 365,000 9 395,500 9 485,500 9 485,500 32 1,611,000

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 175,000 8 170,000 11 535,000 11 385,000 11 385,000 47 1,650,000

1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 41,500 7 51,500 7 52,500 8 60,400 7 52,500 34 258,400

รวม 11 216,500 15 221,500 18 587,500 19 445,400 18 437,500 81 1,908,400
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รวม ๕ ป

รวม ๕ ป
ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 256๕

ป 256๕



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรท่ี 6
การพัฒนาการอนุรักษศิลปะ
 วัฒธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
1.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 8 377,000 8 377,000 8 427,000 8 427,000 8 427,000 40 2,035,000

รวม 8 377,000 8 377,000 8 427,000 8 427,000 8 427,000 40 2,035,000

รวมท้ังสิ้น 130 16,963,700 142 16,754,400 161 21,603,600 155 19,227,000 174 23,131,900 753 97,195,100
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รวม ๕ ป
ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 256๕
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี


ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการเห็ดมหัศจรรย - เพ่ือใหเด็กรูจักชื่อของเห็ด
ชนิดตาง ๆ
- เพ่ือใหเด็กรูจักรูปราง
ลักษณะของเห็ดชนิดตาง ๆ
- เพ่ือใหเด็กเรียนรูเรื่องราว
ของเห็ดผานกิจกรรม
สรางสรรค

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดเรียนรูภูมิปญญา
การเพาะเห็ดในพ้ืนท่ี

0 0 0 0 0 เด็กนักเรียน
ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ไม
นอยกวารอย
ละ 60 บอก
ชื่อเห็ดได
ถูกตองตามวัย

-. เด็กบอกชื่อเห็ดชนิด
ตาง ๆ ได
- เด็กบอกรูปรางลักษณะ
ของเห็ดชนิดตางๆ ได
- เด็กไดเรียนรูเรื่องราว
ของเห็ดผานกิจกรรม
สรางสรรคได

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

แบบ ผ. ๐๒
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1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

2 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําตําบลคุงนํ้าวน

เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กและ
เยาวชนไดแสดงความสามารถ
ในดานตางๆและรับการสงเสริ
เพ่ือพัฒนาทักษะทางดาน
รางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา ผานการจัดกิจกรรม
ตางๆ

เด็ก เยาวชน ประชาชน คณะ
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น พนักงานสวนทองถิ่น
สวนราชการในตําบล
ผูรวมงานและผูประสานงาน
โครงการจํานวน 500 คน ได
ทํากิจกรรมรวมกันอยางนอย
1 ครั้ง/ป

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 -จํานวน
ผูเขารวม
โครงการไม
นอยกวารอย
ละ 80 จาก
เปาหมายท่ี
กําหนด
-เด็ก เยาวชน
ไดเขารวม
โครงการ
จํานวน 1
ครั้ง/ป

- เด็กไดเขารวมกิจกรรม
การจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ภายในตําบล
-เด็กไดรับการสงเสริมเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางดาน
รางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญาผาน
กิจกรรมตางๆท่ีจัดขึ้น

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*

3 โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก...สาร -เพ่ือประชาสัมพันธขาวสาร
กิจกรรมตางๆ ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
-เพ่ือนําเสนอสาระความรูใน
เรื่องตางๆ ใหแกผูปกครอง
นักเรียนและประชาชนท่ัวไป
-เพ่ือเปนชองทางรับฟงปญหา
การบริหารงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จัดทําแผนพับเพ่ือใหความรู
ประชาสัมพันธขาวสาร
กิจกรรมตางๆ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ไมนอยกวา 9
ฉบับตอป

500 500 500 500 500 มีชองทางการ
ใหความรู
ประชาสัมพันธ
ขาวสารและ
กิจกรรมตางๆ
ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

-มีชองทางสําหรับ
ประชาสัมพันธขาวสาร
กิจกรรมตางๆ ภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
-มีชองทางรับฟงปญหา
และขอเสนอแนะในการ
บริหารงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*
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1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

4 โครงการรับสมัครนักเรียน เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไดรับ
การศึกษาอยางเทาเทียมและ
ท่ัวถึง

เด็กเล็กไดเขาเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คุงนํ้าวน
โดยเปดรับสมัครนักเรียน
อยางนอย 2 ครั้งตอป

1,000 1,000 1,800 1,800 1,800 เด็กเล็กไดเขา
เรียนใน ศพด.
อยางเทาเทียม
และท่ัวถึง
100%

เด็กไดรับการศึกษาอยาง
เทาเทียมและท่ัวถึง

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

5 โครงการนิเทศภายในชั้นเรียน -เพ่ือใหความชวยเหลือ ให
คําแนะนําดานวิชาการแกครู
-เพ่ือใหครูนําขอเสนอแนะจาก
การนิเทศชั้นเรียนไปปรับปรุง
การปฏิบัติงานและเปนขอมูล
เพ่ือจัดทําวิจัยชั้นเรียน

คณะกรรมการออกตรวจ
นิเทศชั้นเรียน ภาคเรียนละ
1 ครั้ง

0 0 0 0 0 กองการศึกษา
ฯ ออกนิเทศ
ชั้นเรียน
จํานวนภาค
เรียนละ 1
ครั้ง รวม 2
ครั้ง/ป

ครูสามารถนําคําแนะนํา
ดานวิชาการจากการนิเทศ
ชั้นเรียนไปปรับปรุงใหเกิด
ประโยชน

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*

6 โครงการแกไขปญหาพฤติกรรมเด็ก
เล็กโดยการทําวิจัยชั้นเรียน

-เพ่ือใหครูนําวิธีการทําวิจัยชั้น
เรียนมาเปนเครื่องมือในการ
พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรูของเด็ก
-เพ่ือใหครูนําวิจัยชั้นเรียนมา
ชวยแกปญหาพฤติกรรมท่ีไม
พึงประสงคของเด็กเล็ก

-ครูสามารถนําวิจัยชั้นเรียน
มาชวยแกไขปญหาการจัด
ประสบการณในชั้นเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ
-ครูจัดทําวิจัยชั้นเรียน ภาค
เรียนละ 1 เรื่อง/คน

0 0 0 0 0 จํานวนวิจัยชั้น
เรียน ภาค
เรียนละ 1
เรื่อง/คน

ครูสามารถหาแนวทางใน
การแกไขปญหาพฤติกรรม
ท่ีไมพึงประสงค/พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู
ของเด็ก โดยใชวิจัยชั้น
เรียน

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 79

1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

7 โครงการสานสัมพันธระหวางบาน
กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัด
ประสบการณ ขอตกลงตางๆ
และพบปะพูดคุยแลกเปล่ียน
กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-เพ่ือนําผลการประเมินความ
พึงพอใจจากผูปกครองมา
ปรับปรุงการบริหารงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
-เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมการประชุม
ผูปกครอง
-เพ่ือจัดนิทรรศการแสดงผล
งานนักเรียน
-เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑ
การประเมินมาตรฐานของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น

คณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก หัวหนาสวน
ราชการตางๆ ตลอดจน
ผูปกครองมีสวนรวมในการจัด
กิจกรม จํานวน 2 ครั้ง/ป

2,000 2,000 2,100 2,100 2,100 -ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กนําผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ
มาปรับปรุง
การ
บริหารงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
-จัดแสดงผล
งาน
นิทรรศการ
ของนักเรียน

-ผูปกครองไดรับทราบ
แนวทางการจัด
ประสบการณ การจัด
กิจกรรมขอตกลงตางๆ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-นําผลการประเมินความ
พึงพอใจจากผูปกครองมา
ปรับปรุงการบริหารงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กได
ประชาสัมพันธผลงานของ
นักเรียน
-ทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมการ
ประชุมผูปกครอง

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 80

1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

8 โครงการสํารวจส่ือการเรียนการ
สอน

-เพ่ือสํารวจส่ือการเรียนการ
สอนใหสามารถใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
-เพ่ือจัดหาส่ือการเรียนการ
สอนใหมใหเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กตามวัย
-เพ่ือจัดหาส่ือการเรียนการ
สอนใหมใหเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กตามวัย
-เพ่ือสงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการครบทุกดาน
-เพ่ือกระตุนใหเด็กมีความ
สนใจท่ีจะเรียนรูในเรื่องตางๆ
มากยิ่งขึ้น

สํารวจ จัดหา ซอมแซม ส่ือ
การเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ ปละ 1 ครั้ง

0 0 0 0 0 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีส่ือ
การเรียนการ
สอนท่ีสามารถ
ใชงานได
100%

-มีส่ือการเรียนการสอนท่ี
สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
-จัดหาส่ือการเรียนการ
สอนใหมท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กตามวัย
-สงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการครบทุกดาน
-กระตุนเด็กมีความสนใจท่ี
จะเรียนรูในเรื่องตางๆมาก
ยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*

9 โครงการเยี่ยมบานนักเรียน -เพ่ือรับทราบขอมูลนักเรียน
เปนรายบุคคล
-เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางผูปกครองกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ครูผูดูแลเด็กออกเยี่ยมบาน
นักเรียน จํานวน 1 ครั้ง/ป

0 0 0 0 0 ครูผูดูแลเด็ก
ออกเยี่ยมบาน
นักเรียนไม
นอยกวารอย
ละ 80

-มีแบบบันทึกขอมูล
นักเรียนเปนรายบุคคล
-ผูปกครองกับครูมี
ความสัมพันธอันดีตอกัน

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 81

1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

10 โครงการหนูนอยออมเงิน -เพ่ือปลูกฝงการออมเงินใหแก
นักเรียน
-เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนรูจัก
ความมัธยัสถ อดออม

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทุกคนไดรับการ
ปลูกฝงการออมอยางตอเน่ือง

0 0 0 0 0 เด็กไมนอย
กวารอยละ
60 สามารถ
ออมเงินได

-เด็กเล็กไดรับการปลูกฝง
การออมเงิน
-นักเรียนรูจักความมัธยัสถ
อดออม

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงน้ําวน
*

11 โครงการเด็กไทยใชจายอยาง
พอเพียง

-เพ่ือใหเด็กเรียนรูวิธีการซ้ือ
ขายอยางงาย
-เพ่ือใหเด็กเรียนรูการเลน
บทบาทสมมติวิธีการใชเงิน
อยางถูกตอง
-เพ่ือฝกทักษะการคิดเชิง
คณิตศาสตรอยางงายใหกับเด็ก

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทุกคนมีทักษะทาง
คณิตศาสตรอยางงาย

0 0 0 0 0 เด็กรูวิธีการซ้ือ
ขายอยางงาย
ได

-เด็กเรียนรูวิธีการซ้ือขาย
อยางงายได
-เด็กเรียนรูการเลน
บทบาทสมมติวิธีการใช
เงินอยางถูกตอง
-ฝกทักษะการคิดเชิง
คณิตศาสตรอยางงาย
ใหกับเด็กได

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

12 โครงการประดิษฐส่ือจากเศษวัสดุ
เหลือใช

-เพ่ือใหเด็กเห็นประโยชนของ
เศษวัสดุเหลือใช
-เพ่ือลดปริมาณขยะและของ
เหลือใชภายในบาน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน
-เพ่ือใหเด็กมีความคิด
สรางสรรคและจินตนาการ

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทุกคนสามารถนําวัสดุ
เหลือใชมาประดิษฐเปนส่ือ/
ของใชไดอยางนอย 1 ชิ้น/
คน/ป

0 0 0 0 0 เด็กสามารถ
ประดิษฐส่ือ
จากเศษวัสดุ
เหลือใช คนละ
1 ชิ้น

-เด็กรูจักประโยชนของ
เศษวัสดุเหลือใช
-ลดปริมาณขยะและของ
เหลือใชภายในบานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน
-เด็กมีความคิดสรางสรรค
และจินตนาการ

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 82

1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

13 โครงการเลานิทานพ้ืนบาน -เพ่ือใหเด็กเรียนรูและไดขอคิด
จากการฟงนิทานพ้ืนบาน
-เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีความคิด
สรางสรรคและจินตนาการ
-เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมทุก
ภาคสวน

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเขารวมกิจกรรมการ
ฟงนิทานพ้ืนบานอยางนอย 1
ครั้ง/ป

0 0 0 0 0 เด็กไมนอย
กวารอยละ
60 พูดโตตอบ
ซักถามขณะ
ฟงนิทาน
พ้ืนบานได

-เด็กไดขอคิดจากการฟง
นิทานพ้ืนบาน
-เด็กมีความคิดสรางสรรค
และจินตนาการ
-สงเสริมการมีสวนรวม
ระหวางชุมชนกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

14 โครงการ 5 ส ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

-เพ่ือนํากิจกรรม 5 ส มา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใหมี
ประสิทธิภาพ
-เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมใน
การพัฒนาคุณภาพการทํางาน
ใหแกบุคลากร

บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดทํากิจกรรม 5 ส

0 0 0 0 0 -ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กดําเนิน
กิจกรรม 5 ส
โดยกําหนด
ผูรับผิดชอบใน
แตละพื้นที่
-บุคลากรใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหความ
รวมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรม
5 ส อยาง
ตอเนื่อง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนําผล
การประเมินมาปรับปรุง
การปฏิบัติงานในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*

15 โครงการวันมาฆบูชาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

-เพ่ือจัดประสบการณเรื่อง
“วันมาฆบูชา” ใหแกเด็กในชั้น
เรียน
-เพ่ือใหเด็กทราบวิธีปฏิบัติตน
ในวันมาฆบูชา
-เพ่ือใหเด็กเขารวมกิจกรรม
การเวียนเทียนท่ีวัด

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเขารวมกิจกรรมวัน
มาฆบูชา อยางนอย 1 ครั้ง/ป

0 0 0 0 0 เด็กไมนอย
กวารอยละ
60 บอก
กิจกรรมท่ี
ปฏิบัติในวัน
มาฆบูชาได

-เด็กบอกวิธีปฏิบัติตนใน
วันมาฆบูชาได
-เด็กบอกกิจกรรมท่ีปฏิบัติ
ในวันมาฆบูชาได
-เด็กเขารวมกิจกรรมการ
เวียนเทียนท่ีวัด

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*
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1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

16 โครงการวันวิสาขบูชาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

-เพ่ือจัดประสบการณเรื่อง
“วันวิสาขบูชา” ใหแกเด็กใน
ชั้นเรียน
-เพ่ือใหเด็กบอกกิจกรรมท่ี
ปฏิบัติในวันวิสาขบูชาได
-เพ่ือใหเด็กเขารวมกิจกรรม
การเวียนเทียนท่ีวัด

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเขารวมทํากิจกรรมวัน
วิสาขบูชา อยางนอย 1 ครั้ง/
ป

0 0 0 0 0 เด็กไมนอย
กวารอยละ
60 สามารถ
บอกกิจกรรม
ท่ีปฏิบัติในวัน
วิสาขบูชาได

-เด็กบอกกิจกรรมท่ีปฏิบัติ
ในวันวิสาขบูชาได
-เด็กเขารวมกิจกรรมการ
เวียนเทียนท่ีวัด
-สงเสริมการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆทุกภาคสวน

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

17 โครงการวันไหวครูศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

-เพ่ือใหเด็กรูจักดอกไมท่ีใชใน
วันไหวครู
-เพ่ือฝกใหเด็กฝกปฏิบัติ “การ
ไหว”
-เพ่ือใหเด็กทราบกิจกรรมท่ี
ปฏิบัติในวันไหวครู

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเขารวมกิจกรรมอยาง
นอย 1 ครั้ง/ป

0 0 0 0 0 เด็กไมนอยกวา
รอยละ 70
บอกหนาที่ของ
ครู และแสดง
ความเคารพครู
อยางเหมาะสม
และถูกตอง

-เด็กบอกหนาท่ีของครูได
-เด็กแสดงความเคารพครู
อยางเหมาะสมและ
ถูกตอง

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

18 โครงการวันแมแหงชาติศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

-เพ่ือจัดประสบการณหนวยวัน
สําคัญเรื่อง “วันแม” ใหแกเด็ก
ในชั้นเรียน
-เพ่ือใหเด็กรูจักดอกไม
ประจําวันแม
-เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมระหวางบาน
กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและผูปกครอง เขา
รวมกิจกรรมวันแมกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1
ครั้ง/ป

0 0 0 0 0 เด็กไมนอยกวา
รอยละ 70
บอกชื่อดอกไม
ประจําวันแม
แหงชาติและ
รวมกิจกรรม
เพื่อแสดงความ
กตัญูกตเวที
ตอแมได

-เด็กแสดงความกตัญู
กตเวทีตอแมได
-เด็กบอกชื่อดอกไม
ประจําวันแมได
-ผูปกครองมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 84

1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

19 โครงการสงเสริมการเรียนรูสูโลก
กวาง

-เพ่ือใหเด็กเรียนรูการเพาะเห็ด
ในแหลงชุมชน
-เพ่ือสงเสริมใหเด็กกลาคิดกลา
แสดงออก
-เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม
ระหวางชุมชนกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเรียนรูนอกสถานท่ี
อยางนอย 1 ครั้ง/ป

0 0 0 0 0 เด็กไมนอยกวา
รอยละ 60 พูด
โตตอบซักถาม
ขณะเดินชม
แหลงเรียนรู

-เด็กไดสังเกตจากการ
เรียนรูในแหลงชุมชน
-สงเสริมใหเด็กกลาคิดกลา
แสดงออก
-สงเสริมการมีสวนรวม
ระหวางชุมชนกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

20 โครงการหนูนอยตามรอยพระบาท -เพ่ือใหเด็กสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวองครัชกาลท่ี 9
-เพ่ือใหเด็กบอกพระราชกรณีย
กิจท่ีสําคัญของพระราชกรณีย
กิจท่ีสําคัญของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวองครัชการท่ี 9
ไดตามวัย

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบอกพระราชกรณีย
กิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชการท่ี 9 ไดตาม
วัย

0 0 0 0 0 เด็กไมนอยกวา
รอยละ 60
บอกพระราช
กรณียกิจได
ตามวัย

-เด็กสํานักในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวองครัชกาลท่ี 9
-เด็กสามารถบอกพระราช
กรณียกิจท่ีสําคัญของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวองครัชกาลท่ี 9
ไดตามวัย

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

21 โครงการวันขึ้นปใหมศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

-เพ่ือจัดประสบการณหนวยวัน
สําคัญ เรื่อง “วันขึ้นปใหม”
ใหแกเด็กในชั้นเรียน
-เพ่ือใหเด็กทราบความสําคัญ
ของวันขึ้นปใหม
-เพ่ือจัดกิจกรรมสันทนาการ
แลกเปล่ียนของขวัญและ
รับประทานอาหารรวมกัน

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเขารวมกิจกรรมวัน
ขึ้นปใหม จํานวน 1 ครั้ง/ป

0 0 0 0 0 เด็กไมนอยกวา
รอยละ 60
บอกกจิกรรมที่
จัดในวันขึ้นป
ใหมได

-เด็กทราบความสําคัญ
ของวันขึ้นปใหม
-เด็กทราบกิจกรรมท่ีจัดใน
วันขึ้นปใหม
-เด็กและครูรวมกิจกรรม
สันทนาการแลกเปล่ียน
ของขวัญและรับประทาน
อาหารรวมกัน

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 85

1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

22 โครงการวันเด็กแหงชาติศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

-เพ่ือจัดประสบการณหนวยวัน
สําคัญ เรื่อง “วันเด็ก” ใหแก
เด็ก
-เพ่ือสงเสริมการกลา
แสดงออกของเด็ก
-เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมกับทุกภาคสวน

เด็ก ผูปกครอง และชุมชนทุก
ภาคสวนเขารวมกิจกรรมวัน
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 ครั้ง/ป

0 0 0 0 0 เด็กไมนอยกวา
รอยละ 70
รวมกิจกรรมวัน
เด็ก

-เด็กตอบคําถามของครู
เกี่ยวกับวันเด็กไดตามวัย
-เด็กมีความกลาแสดงออก
-ทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรม

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

23 โครงการวันครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -เพ่ือจัดประสบการณหนวยวัน
สําคัญ เรื่อง “วันคร”ู ใหแก
เด็ก
-เพ่ือใหเด็กทราบหนาท่ีของครู
-เพ่ือใหเด็กแสดงความเคารพ
ครูอยางเหมาะสมและถูกตอง

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเขารวมกิจกรรมวันครู
อยางนอย 1 ครั้ง/ป

0 0 0 0 0 เด็กไมนอยกวา
รอยละ 70
บอกหนาท่ีของ
ครูและแสดง
ความเคารพครู
อยางเหมาะสม
และถูกตอง

-เด็กบอกหนาท่ีของครูได
-เด็กแสดงความเคารพครู
อยางเหมาะสมและถูก
ตองี

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

24 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

เพ่ือปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหสามารถใชพ้ืนท่ีไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐาน สอดคลองกับ
มาตรฐานการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

265,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของครูและ
ผูปกครอง

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการปรับปรุงและ
สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*
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1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

25 โครงการวันพระ ธรรมะสุขใจ -เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริม
พระพุทธศาสนาใหแกเด็กและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-เพ่ือใหเด็กรวมกับผูปกครอง
ทําบุญตักบาตรในวันพระ
-เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณ
ตรงจากการฟงคําส่ังสอนของ
พระ

นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดเขารวมกิจกรรม
สงเสริมพระพุทธศาสนาอยาง
นอย 2 กิจกรรม

0 0 0 0 0 เด็กไมนอยกวา
รอยละ 60 เขา
รวมกิจกรรม
ทาง
พระพุทธศาสนา

-เด็กไดเขารวมกิจกรรม
สงเสริมพระพุทธศาสนา
-เด็กรวมกับผูปกครองทํา
กิจกรรมทําบุญตักบาตร
ในวันพระ
-เด็กไดรับประสบการณ
ตรงจากการฟงคําส่ังสอน
ของพระ

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

26 โครงการชั่งนํ้าหนักวัดสวนสูง -เพ่ือใหเด็กทุกคนเจริญเติบโต
โดยเปนไปตามเกณฑของกรม
อนามัย
-เพ่ือวัดเสนทางการ
เจริญเติบโตของเด็กเปน
รายบุคคล
-เพ่ือหาทางแกไขปญหาการ
เจริญเติบโตของเด็กหากพบ
ปญหา

ชั่งนํ้าหนักและวัดสวนสูง
ใหแกเด็กนักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อยางนอย 10
ครั้ง/ป

0 0 0 0 0 เด็กทุกคนไดรับ
การชั่งนํ้าหนัก
วัดสวนสูงตาม
ระยะเวลาท่ี
กําหนด

-เด็กทุกคนมีความ
เจริญเติบโตเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของกรม
อนามัย
-มีบันทึกนํ้าหนักและ
สวนสูงของเด็กเปน
รายบุคคล
-มีแนวทางการแกไข
ปญหาหากพบความ
เจริญเติบโตของเด็ก
ผิดปกติ

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

27 โครงการสงเสริมสุขอนามัยใสใจ
เด็กเล็ก

-เพ่ือจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
อนามัยใหแกเด็ก
-เพ่ือใหเด็กไดรับการบริการ
ดานสุขภาพพ้ืนฐาน
-เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมกับสวน
ราชการภายนอก

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดรับการตรวจสุขภาพ
จํานวน 2 ครั้ง/ป

0 0 0 0 0 เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ผานเกณฑการ
ประเมินสุขภาพ
ไมนอยกวารอย
ละ 70

-เด็กไดรับการตรวจ
สุขภาพอนามัย
-เด็กไดรับการบริการดาน
สุขภาพพ้ืนฐาน
-สวนราชการภายนอกเขามี
สวนรวมในการจัดกิจกรรม
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*
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1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๒8 โครงการอบรมการเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวัย

-เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
คุงนํ้าวน
-เพ่ือใหพอ แม ผูปกครอง
สามารถนําความรูจากการ
อบรมไปใชในการเล้ียงดูบุตร
หลาน
-เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทุก
ดานใหแกเด็กตามศักยภาพ
และวิชาการ

พอ แม ผูปกครอง ผูสนใจเขา
รับการอบรมและผู
ประสานงานโครงการ จํานวน
ไมนอยกวา 25 คน

5,000 5,000 - - 6,000 ผูเขารวมอบรม
จํานวน 25 คน
มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ไม
นอยกวาระดับดี

-เสริมสรางความเขมแข็ง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
คุงนํ้าวน
-พอ แม ผูปกครอง
สามารถนําความรูท่ีไดรับ
จากการอบรมไปใชในการ
เล้ียงดูบุตรหลานได
-เด็กไดรับการสงเสริม
พัฒนาการทุกดาน

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

29 โครงการวันอาสาฬบูชาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

-เพ่ือจัดประสบการณเรื่อง
“วันอาสาฬบูชา” ใหแกเด็กใน
ชั้นเรียน
-เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณ
ตรงในการเวียนเทียน
-เพ่ือปลูกฝงวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยใหแกเด็ก
-เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมใน
กิจกรรมกับทุกภาคสวน

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเขารวมกิจกรรมวัน
อาสาฬบูชาอยางนอย 1
ครั้ง/ป

0 0 0 0 0 เด็กไมนอยกวา
รอยละ 60
บอกกิจกรรมท่ี
ทําในวันอาสาฬ
บูชาไดตามวัย

-เด็กบอกกิจกรรมตางๆ ท่ี
ทําในวันอาสาฬบูชาได
-เด็กไดรับประสบการณ
ตรงในการรวมกิจกรรม
เวียนเทียนท่ีวัด
-ปลูกฝงวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยใหแกเด็ก
-สงเสริมการมีสวนรวมใน
กิจกรรมกับทุกภาคสวน

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*
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1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

30 โครงการแหเทียนพรรษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

-เพ่ือจัดประสบการณเรื่อง
“วันเขาพรรษา” ใหแกเด็กใน
ชั้นเรียน
-เพ่ือเด็กจะไดรับประสบการณ
ตรงในการรวมกิจกรรมแห
เทียนพรรษา
-เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ กับทุกภาคสวน

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเขารวมกิจกรรมการ
แหเทียนพรรษาอยางนอย 1
ครั้ง/ป

0 0 0 0 0 เด็กไมนอยกวา
รอยละ 60
บอกกิจกรรมท่ี
ทําในวัน
เขาพรรษาได
ตามวัย

-เด็กบอกกิจกรรมตางๆท่ี
ทําในวันเขาพรรษาได
-เด็กไดรับประสบการณ
ตรงในการเขารวม
กิจกรรมแหเทียนพรรษา
-สงเสริมการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆกับทุกภาค
สวน

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

31 โครงการวันออกพรรษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

-เพ่ือจัดประสบการณเรื่อง
“วันออกพรรษา” ใหแกเด็กใน
ขั้นเรียน
-เพ่ือใหเด็กบอกกิจกรรมท่ี
ปฏิบัติในวันออกพรรษา
-เพ่ือปลูกฝงวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยใหแกเด็ก

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเขารวมกิจกรรมวัน
ออกพรรษาอยางนอย 1
ครั้ง/ป

0 0 0 0 0 เด็กไมนอยกวา
รอยละ 60
บอกกิจกรรมท่ี
ทําในวันออก
พรรษาได

-เด็กบอกวิธีการปฏิบัติตน
ในวันออกพรรษาได
-เด็กบอกกิจกรรมท่ีทําใน
วันออกพรรษาได
-ปลูกฝงวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยใหแกเด็ก

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*
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1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

32 โครงการวันลอยกระทงศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

-เพ่ือจัดประสบการณหนวยวัน
สําคัญเรื่อง “วันลอยกระทง”
ใหแกเด็กในชั้นเรียน
-เพ่ือใหเด็กฝกทํากระทงอยาง
งายจากวัสดุธรรมชาติได
-เพ่ือปลูกฝงใหเด็กอนุรักษ
วัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย
-เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม
ระหวางบานกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเขารวมกิจกรรมวัน
ลอยกระทง อยางนอย 1
ครั้ง/ป

0 0 0 0 0 เด็กไมนอยกวา
รอยละ 60
สามารถบอก
วัสดุท่ีใชทํา
กระทงได

-เด็กฝกทํากระทงอยาง
งายจากวัสดุธรรมชาติได
-เด็กรวมอนุรักษ
วัฒนธรรมวันลอยกระทง
ใหคงอยูสืบตอไป
-ผูปกครองและเด็กรวม
กิจกรรมทํากระทงอยาง
งายจากวัสดุธรรมชาติได

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

33 โครงการวันสงกรานตศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

-เพื่อจัดประสบการณหนวยวัน
สําคัญเร่ือง “วันสงกรานต”
ใหแกเด็กในชั้นเรียน
-เพื่อใหเด็กทราบกิจกรรมที่ทําใน
วันสงกรานต
-เพื่อใหเด็กรูจักอุปกรณที่ใชในวัน
สงกรานต
-เพื่อใหผูมีความรูในชุมชนมาจัด
กิจกรรมการละเลนพื้นบานใหแก
เด็ก

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและชุมชนเขารวม
กิจกรรมในวันสงกรานตกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางนอย
1 ครั้ง/ป

0 0 0 0 0 เด็กไมนอยกวา
รอยละ 70 เลน
กิจกรรมในวัน
สงกรานตได
ตามวัยและเขา
รวมกิจกรรมใน
วันสงกรานต

-เด็กบอกกิจกรรมท่ีทําใน
วันสงกรานต
-เด็กบอกชื่ออุปกรณท่ีใช
ในวันสงกรานต
-สงเสริมการมีสวนรวม
ระหวางชุมชนกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

34 โครงการติดตามและประเมินผล
การใชหลักสูตรสถานศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-เพื่อติดตามผลการใชหลกัสูตร
สถานศึกษาและ/หรือหลกัสูตร
เพิ่มเติมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-เพื่อหาแนวทางปรับปรุง
หลักสูตรหากพบขอบกพรอง

ครูผูดูแลเด็ก คณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ผูปกครองนักเรียน

- - - 0 0 หลักสูตร
สถานศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีคุณภาพ

หลักสูตรสถานศึกษามี
องคประกอบครบถวน มี
คุณภาพ สามารถ
ตอบสนองตาม
วัตถุประสงคได

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*
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1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

35 โครงการสงเสริมการเรียนรูเด็ก
ปฐมวัย ทองถิ่นไทย ผานการเลน

-เพ่ือสรางสนามเด็กเลนใน
ตําบลโดยปรับปรุงจากสนาม
เด็กเลนสรางปญญา
-เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยใน
ทองถิ่นมีพัฒนาการสมบูรณ
ตามวัยท้ัง ๔ ดาน คือ ดาน
รางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญาผานการเลน

มีสนามเด็กเลนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย จํานวน ๑ แหง

- ๑๒๐,๐๐๐ - - - ระดับความพึง
พอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม
ในภาพรวมไม
นอยกวาระดับดี

-ตําบลคุงนํ้าวนมีสนาม
เด็กเลนสําหรับเด็กปฐมวัย
-เด็กปฐมวัยในตําบลคุง
นํ้าวนไดรับการสงเสริม
พัฒนาการตามวัยท้ัง ๔
ดาน คือ ดานรางกาย
อารมณ สังคม และ
สติปญญา ผานการเลน

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*

36 โครงการคุงนํ้าวนรักการอาน เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมรัก
การอานใหแกประชาชน

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ทองถิ่นมีท่ีอานหนังสือใน
ทองถิ่น

- ๐ ๐ ๐ ๐ จํานวนท่ีอาน
หนังสือประจํา
ตําบลคุงนํ้าวน

ท่ีอานหนังสือในพ้ืนท่ีและ
มีกิจกรรมเพ่ือสรางเสริม
พฤติกรรมรักการอาน

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*

37 โครงการจัดซ้ือเครื่องเลนเพ่ือ
สงเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก

-เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการดาน
อารมณและรางกาย ท้ัง
กลามเน้ือใหญและกลามเน้ือ
เล็ก
-เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง สมบูรณ

เด็กเล็กมีเครื่องเลนเพ่ือ
สงเสริมพัฒนาการดาน
รางกาย อารมณ สังคม

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนเครื่อง
เลนเพ่ือสงเสริม
พัฒนาการเด็ก
เล็ก

-เด็กมีพัฒนาการดาน
อารมณ รางกายและ
สังคม
-เด็กมีสุขภาพรางกาย
สมบูรณ แข็งแรง

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*
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1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

38 โครงการหนูนอยกาวสูอาเซียน -ฝกใหเด็กไดเรียนรูคําศัพท
ภาษาตางประเทศอยางนอย
สัปดาหละ ๑ คํา
-เพ่ือใหเด็กไดรับการฝกทักษะ
การออกเสียง การอานและ
การแปลความหมาย

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก รูคําศัพท
ภาษาตางประเทศอยางนอย
สัปดาหละ ๑ คํา

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ เด็กไมนอยกวา
รอยละ ๖๐
เรียนรูคําศัพท
ภาษาตางประเทศ
ไดอยางนอย
สัปดาหละ ๑ คํา

-เด็กไดทราบและแปล
ความหมายคําศัพทจาก
ภาษาตางประเทศอยาง
นอยสัปดาหละ ๑ คํา
-เด็กไดรับการฝกทักษะ
การออกเสียง การอาน
และการแปลความหมาย

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

39 โครงการเสริมสรางวินัยการคัด
แยกขยะในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-เพ่ือปลูกฝงใหเด็กรูจักวิธีการ
คัดแยกขยะ
-เพ่ือใหเด็กรูจักนําขยะหรือ
ของเหลือใชไปใชใหเกิด
ประโยชน

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทุกคนรูจักการคัด
แยกขยะและนําของเหลือใช
มาใชใหเกิดประโยชน

0 0 0 0 0 เด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กรูจักวิธีการคัด
แยกขยะ

-เด็กรูจักวิธีการคัดแยก
ขยะ
-เด็กรูจักนําขยะหรือของ
เหลือใชไปใชใหเกิด
ประโยชน

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

องคการบริหาร
สวนตําบล
คุงน้ําวน

*

40 โครงการนิทานยืมอาน -เพ่ือสรางนิสัยรักการอาน
ใหแกเด็ก
-เพ่ือสงเสริมความรัก
ความสัมพันธระหวาง
ครอบครัว

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับการสงเสริมการ
อานตลอดป

0 0 0 0 0 กิจกรรมการ
ใหบริการยืม –
คืนหนังสือนิทาน

-สรางนิสัยรักการอาน
ใหแกเด็ก
-สงเสริมความรัก
ความสัมพันธระหวาง
ครอบครัว

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงน้ําวน
*

41 โครงการกานกลวยมหัศจรรย -เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหครบทุกดานตามวัย
-เพ่ือใหเด็กสามารถนําวัสดุ
จากธรรมชาติมาใชประโยชน
-เพ่ือปลูกฝงใหเด็กอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับการสงเสริมให
รูจักการอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น

0 0 - - - เด็กไมนอยกวา
รอยละ 60 รูจัก
การอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น

-สงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหครบทุกดานและ
เหมาะสมตามวัย
-เด็กสามารถนําวัสดุ
ธรรมชาติมาประยุกตใชได
-เด็กเรียนรูการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*
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1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

42 โครงการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น -เพ่ือใหเด็กเกิดความรักหวง
แหนและเห็นคุณคาของภูมิ
ปญญาทองถิ่น
-เพ่ือใหเด็กเกิดความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ท่ีเกิด
จากการเรียนรูจากภูมิปญญา
ทองถิ่น
-เพ่ือสงเสริมครูผูสอนจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชภูมิ
ปญญาทองถิ่น
-เพ่ือใหผูปกครอง/ชุมชน เขา
มามีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเห็นคุณคาของภูมิ
ปญญาทองถิ่น

- 0 - - - เด็กเกิดความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับ
ส่ิงตางๆท่ีเกิดจาก
การเรียนรูจากภูมิ
ปญญาทองถิ่น

-เด็กเกิดความรักหวงแหน
และเห็นคุณคาของภูมิ
ปญญาทองถิ่น
-เด็กเกิดความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับส่ิงตางๆท่ีเกิดจาก
การเรียนรูจากภูมิปญญา
ทองถิ่น
-สงเสริมครูผูสอนจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ภูมิปญญาทองถิ่น
-ผูปกครอง/ชุมชนเขามามี
สวนรวมในการจัด
กิจกรรมของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

43 โครงการกลวยแสนวิเศษ -เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหครบทุกดานตามวัย
-เพ่ือใหเด็กสามารถนําวัสดุ
จากธรรมชาติมาใชประโยชน
-เพ่ือปลูกฝงใหเด็กอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น
-เพ่ือใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมตางๆของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทุกคนเห็นคุณคาของ
ภูมิปญญาทองถิ่น

- - 0 - 0 เด็กและชุมชนมี
สวนรวมในการ
อนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น

-สงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหครบทุกดานตามวัย
-เด็กสามารถนําวัสดุจาก
ธรรมชาติมาใชประโยชน
-ปลูกฝงใหเด็กอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น
-ชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมตางๆของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*
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1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

44 โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
สําหรบัเด็ก

-เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีความคิด
สรางสรรค
-เพ่ือสงเสริมใหเด็กเรียนรูตาม
บริบทของทองถิ่นและเกิดการ
ใชประโยชนไดจริง

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทุกคนมีความคิด
สรางสรรคในการทํากิจกรรม
โดยใชวัสดุในทองถิ่น

0 0 0 0 0 เด็กไมนอยกวา
รอยละ 60
เรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นดวย
ตนเองไดตามวัย

-เด็กมีความคิดสรางสรรค
-เด็กไดเรียนรูตามบริบท
ของทองถิ่นและสามารถ
ใชประโยชนไดจริง

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

45 โครงการกลวยมหัศจรรย -เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหครบทุกดานตามวัย
-เพ่ือสงเสริมใหเด็กเรียนรูตาม
บริบทของทองถิ่นและเกิดการ
ใชประโยชนไดจริง
-เพ่ือปลูกฝงใหเด็กอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทุกคนไดรับการ
ปลูกฝงใหรูจักการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น

0 0 - 0 - เด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสามารถนํา
ผลผลิตในทองถิ่น
มาประกอบ
อาหารได

-สงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหครบทุกดานตามวัย
-สงเสริมใหเด็กเรียนรูตาม
บริบทของทองถิ่นและเกิด
การใชประโยชนไดจริง
-ปลูกฝงใหเด็กอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

46 โครงการอบรมส่ือสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวัย

-เพ่ือใหพอแม ผูปกครอง
ผูสนใจเขารับการอบรม
สามารถผลิตส่ือไวใชได
-เพ่ือใหครูผูดูแลเด็กมีความ
เขมแข็งในการจัดกิจกรรม
พัฒนา พอแม ผูปกครอง และ
เด็กไดอยางมีคุณภาพ
-เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมกับ
ทุกภาคสวน

พอ แม ผูปกครอง ผูสนใจ
เขารับการอบรม จํานวน 30
คน

- - 7,000 - - ผูเขารับการอบรม
มีความพึงพอใจ
ในการรวม
กิจกรรมระดับ
มากขึ้นไปไมนอย
กวารอยละ 85

-พอแม ผูปกครอง ผูสนใจ
เขารับการอบรมสามารถ
ผลิตส่ือไวใชได
-ครูผูดูแลเด็กมีความ
เขมแข็งในการจัดกิจกรรม
พัฒนาพอแม ผูปกครอง
และเด็กไดอยางมีคุณภาพ
-สงเสริมการมีสวนรวมกับ
ทุกภาคสวน

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*
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1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

47 โครงการอบรมสงเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็ก

-เพ่ือสงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการทางรางกายและ
สนองเจริญเติบโตสมวัย
-เพ่ือใหผูปกครอง มีความรู
ความเขาใจถึงภาวะ
โภชนาการในเด็ก
-เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมกับ
ทุกภาคสวน

พอ แม ผูปกครอง ผูสนใจ
เขารับการอบรม จํานวน 30
คน

- - - 5,500 - ผูเขารับการอบรม
มีความพึงพอใจ
ในการรวม
กิจกรรมระดับ
มากขึ้นไมนอย
กวารอยละ 85

-สงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการทางรางกาย
และสมองเจริญเติบโต
สมวัย
-ผูปกครอง มีความรูความ
เขาใจถึงภาวะโภชนาการ
ในเด็ก
-สงเสริมการมีสวนรวมกับ
ทุกภาคสวน

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*

48 โครงการอนุรักษดนตรีไทย -เพ่ือปลูกฝงคานอยมความ
เปนไทยใหแกเด็ก
-เพ่ือใหเด็กไดเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย
-เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆกับทุกภาคสวน

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับการปลูกฝง
คานิยมความเปนไทย

- - 0 0 0 เด็กไมนอยกวา
รอยละ 60 รูจัก
คุณคา
ศิลปวัฒนธรรมท่ี
ดีงามของไทย

-เด็กไดรับการปลูกฝง
คานิยมของความเปนไทย
-เด็กไดเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม
ของไทย
-ชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมใหแกเด็ก

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
*
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1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

49 โครงการชาวประชาอุนใจ
กองการศึกษาฯ รับใช
ประชาชน

-เพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนท่ีมารับ
บริการดานการศึกษา
-เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานดวย
ความเทาเทียมกันและเสมอ
ภาค
-เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับ
ประชาชนผูมารับบริการจาก
หนวยงานของรัฐ
-เพ่ือเสริมสรางความ
สัมพันธท่ีดีระหวางองคกรของ
รัฐและประชาชนในพ้ืนท่ี
-เพ่ือสรางทางเลือกในการ
ติดตอราชการนอกเวลาทําการ
ปกติใหแกประชาชน

-ประชาชนไดรบัความพึง
พอใจในการใหบริการของ
สวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องคการบริหาร
สวนตําบลคุงนํ้าวน
-ประชาชนตําบล
คุงนํ้าวน จํานวน 7 หมูบาน
ไดรับการบริการดาน
การศึกษาในวันหยุดราชการ
และนอกเวลาราชการ

0 0 0 0 0 -ผูรับบริการไม
นอยกวารอยละ
70 มีความ
พึงพอใจตอการ
ใหบริการต้ังแต
ระดับมากขึ้นไป

-ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจและประทับใจใน
การใหบริการของ
เจาหนาท่ีของรัฐ
-บุคลากรภายใน
หนวยงานเกิดความ
สามัคคีกันภายใตระบบ
การทํางานเปนทีม
-บรรลุวัตถุประสงคตาม
แนวนโยบายของรัฐ
ตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง
ท่ีดี

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*

50 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)
ใหแก โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.)

-เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ
โครงการอาหารเสริม (นม)
สําหรับนักเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
-เพ่ือสงเสริมภาวะโภชนาการ
ท่ีดีใหแกนักเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

นักเรียนชั้นอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปท่ี 6 ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
อาหารเสริม (นม) ด่ืมครบ
100%

190,000 190,000 230,000 230,000 230,000 จํานวนนกัเรียนชั้น
อนุบาลถึงชัน้
ประถมศึกษาปที ่6
ไดรับประทาน
อาหารเสริม (นม)
ครบทุกคน

นักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในเขตตําบลคุง
นํ้าวนมีภาวะโภชนาการท่ี
ดี

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

**
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1.1  แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

51 โครงการสนับสนุนกองทุนอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)

เพ่ือสงเสริมภาวะโภชนาการท่ี
ดีใหแกนักเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
ตําบลคุงนํ้าวน

นักเรียนชั้นอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปท่ี 6 มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบ
100%

400,000 400,000 480,000 480,000 480,000 จํานวนนักเรียน
ชั้นอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปท่ี
6 ไดรับประทาน
อาหารกลางวัน
100%

นักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในเขตตําบลคุง
นํ้าวนมีภาวะโภชนาการท่ี
ดี

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

**

52 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบล
คุงนํ้าวน)

-เพ่ือจัดอาหารกลางวันใหแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-เพ่ือสงเสริมภาวะโภชนาการ
ท่ีดีใหแกเด็ก
-เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการครบ
ท้ัง 4 ดานและเหมาะสมตาม
ชวงวัย
-เพ่ือจัดหาหนังสือเรียน
อุปกรณการเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และดําเนินกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนใหแกเด็กอนุบาล
ตามนโยบายรัฐบาล

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทุกคนมีภาวะ
โภชนาการท่ีดีและไดรับการ
สงเสริมพัฒนาการครบท้ัง 4
ดาน

185,000 185,000 180,000 180,000 180,000 เด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดรับการ
สงเสริมภาวะ
โภชนาการและมี
พัฒนาการท่ีดี

-เด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารกลางวัน
ครบทุกคนและมีภาวะ
โภชนาการท่ีดี
-เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ
ท่ีดีท้ัง 4 ดานและ
เหมาะสมตามชวงวัย
-เด็กอนุบาลไดรับการ
สนับสนุนหนังสือเรียน
อุปกรณการเรียน
เครื่องแบบนักเรียน และ
ไดรับการพัฒนาผาน
กิจกรรมผานผูเรียน

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
**
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1.1 แผนงานการศึกษา (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

53 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)
ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-เพ่ือสงเสริมภาวะโภชนาการ
และพัฒนาการเด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-เพ่ือสนับสนุนใหเด็กไดด่ืมนม
เปนประจํา

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทุกคนไดด่ืมนม

๕๗,๕๐๐ ๕๗,๕๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ เด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดด่ืมนมครบ
๑๐๐%

-เด็กนักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีภาวะ
โภชนาการท่ีดีเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด
-เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดด่ืมนมเปน
ประจํา

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
องคการ

บริหารสวน
ตําบล

คุงนํ้าวน
**
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1.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการปองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา “ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจาลูกเธอเจาฟาพัชรกิติยา
ภานเรนทิราเทพยวดี”

-เพ่ือทําใหสุนัขและแมวไดรับ
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ี
-เพ่ือประชาสัมพันธให
ประชาชนมีความรู ความ
เขาใจเรื่องโรคพิษสุนัขบาและ
การดูแลสัตวเล้ียงอยางถูกตอง
และรับผิดชอบ
-เพ่ือประชาสัมพันธให
ประชาชนมีความรู ความ
เขาใจ และตระหนักถึง
อันตรายของโรคพิษสุนัขบา
การปฏิบัติตนเพ่ือปองกันสุนัข
กัด และการปฏิบัติตนหลังจาก
ถูกสุนัขกัด

ดําเนินการจัดซ้ือวัคซีนปองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา
ศึกษาวิธีการจัดเก็บวัคซีน การ
ขนสงวัคซีนท่ีถูกตอง รณรงค
ประชาสัมพันธใหประชาชน
ไดรับทราบถึงขอควรรูเกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบา แนวทางปฏิบัติ
เม่ือตองนําสัตวเล้ียงไปฉีด
วัคซีน รวมถึงวิธีปฏิบัติเม่ือถูก
สุนัขกัดในเขตพ้ืนท่ีตําบลคุง
นํ้าวน ครอบคลุมท้ัง 7
หมูบาน

70,000 70,000 80,000 80,000 80,000 สุนัขและแมวใน
พ้ืนท่ีตําบลคุง
นํ้าวนไดรับการ
ฉีดวัคซีนมากกวา
รอยละ 80

-สุนัขและแมวไดรับการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
จากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
-ประชาชนมีความรู ความ
เขาใจเรื่องโรคพิษสุนัขบา
และการดูแลสัตวเล้ียงอยาง
ถูกตองและรับผิดชอบ
-ประชาชนมีความรู ความ
เขาใจ และตระหนักถึง
อันตรายของโรคพิษสุนัขบา
การปฏิบัติตนเพ่ือปองกัน
สุนัขกัด และการปฏิบัติตน
หลังจากถูกสุนัขกัด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

2 โครงการสํารวจขอมูลจํานวน
และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

เพ่ือทําใหสุนัขและแมวไดรับ
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ี

สํารวจขอมูลสุนัขและแมว
จํานวน 2 ครั้ง/ป ครอบคลุม
ท้ัง 7 หมูบาน

- 9,000 11,000 13,000 15,000 สุนัขและแมวใน
พ้ืนท่ีตําบลคุง
นํ้าวนไดรับการ
ขึ้นทะเบียน
มากกวารอยละ
80

สุนัขและแมวไดรับการขึ้น
ทะเบียนครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.2  แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

3 โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

-เพ่ือลดอัตราปวยและไมมี
ผูปวยตาย ดวยโรค
ไขเลือดออก
-เพ่ือกําจัดแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย และกําจัดลูกนํ้ายุงลาย
ในโรงเรียนและชุมชน
-เพ่ือใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจ ในการควบคุม
ปองกันโรคไขเลือดออกท่ีถูก
วิธี และเหมาะสม
-เพ่ือสงเสริมใหประชาชนทํา
กิจกรรมในการทําลายแหลง
เพาะพันธยุงลายอยางตอเน่ือง
สมํ่าเสมอ
-เพ่ือกระตุนและปลุกจิตสํานึก
ใหประชาชนเกิดความ
ตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก

พ้ืนท่ีตําบลคุงนํ้าวน ท้ัง 7
หมูบาน ไดรับการสํารวจและ
ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย
ครอบคลุมทุกครัวเรือน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 พ้ืนท่ีตําบลคุง
นํ้าวนไดรับการ
รณรงค ปองกัน
โรคไขเลือดออก
ครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ี 100%

-สามารถลดอัตราการปวย
ดวยโรคไขเลือดออกให
เหลือไมเกิน ๗๙ ตอแสน
ประชากร
-ทําใหประชาชนในชุมชน
มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับโรคไขเลือดออก
และมี พฤติกรรมท่ีถูกตอง
เหมาะสม การปองกัน
ไมใหเกิดโรคไขเลือดออก
-ประชาชนใหความ
รวมมือในการดําเนินการ
ควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก
-ทําใหประชาชนทํา
กิจกรรมในการทําลาย
แหลงเพาะพันธยุงลาย
อยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ
-ทําใหสามารถลดแหลง
เพาะพันธลูกนํ้ายุงลาย
ภายในบาน ชุมชน
โรงเรียนใหนอยลง

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.2  แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

4 โครงการลอมรั้วรูทันปองกันเอดส -เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันโรคเอดสและโรคทาง
เพศสัมพันธ
-เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูล ความรู ขาวสาร
สถานการณขอโรคเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธให
เขาถึงประชาชนและ
กลุมเปาหมาย

กิจกรรมการรณรงคให
ความรูเกี่ยวกับการปองกัน
โรคเอดสและโรคทาง
เพศสัมพันธ จํานวน 50
คน

0 0 0 0 0 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตําบลคุง
น้ําวน มีความรู
เร่ืองโรคเอดสและ
โรคทาง
เพศสัมพันธ ใชใน
การปองกันตนเอง
จากภาวะเสี่ยงและ
สามารถอยูรวมกัน
กับผูปวยโรคเอดส
รอยละ 50 จาก
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับการปองกันโรค
เอดสและโรคทาง
เพศสัมพันธ
-ประชาชนไดรับการ
เผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูล ความรู ขาวสาร
สถานการณของโรคเอดส
และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

5 โครงการรณรงคสงเสริมการใช
จักรยานในชีวิตประจําวัน

- เพ่ือรณรงคประชาสัมพันธ
ประชาชนในเขตตําบล
คุงนํ้าวนหันมาใชจักรยานใน
ชีวิตประจําวันเพ่ือลดการใช
พลังงาน ลดมลภาวะ รักษา
ส่ิงแวดลอม
- เพ่ือเปนการสงเสริมการออก
กําลังกายโดยการปนจักรยาน
เสริมสรางสุขภาพดวยตนเอง

กิจกรรมการประชาสัมพันธ
รณรงคการใชจักรยาน
กิจกรรมการออกกําลังกาย
โดยใชจักรยาน โดย
ดําเนินการจัดกิจกรรม
ครอบคลุมท้ัง 7 หมูบาน
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน
10 คน

0 0 0 0 0 ผูเขารวม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการ
จัดโครงการรอย
ละ 60

ประชาชนไดรับการ
สงเสริมการออกกําลังกาย
โดยการปนจักรยาน
เสริมสรางสุขภาพดวย
ตนเอง

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.2  แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

6 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

-เพ่ือสงเสริมการดําเนินงาน
ดานสาธารณสุขในหมูบาน
-เพ่ิมพูนความรูดาน
สาธารณสุขใหกับประชาชนใน
หมูบาน
-เพ่ือคัดกรองสุขภาพเบ้ืองตน

ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 3
กิจกรรม

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 80
ของกลุมเปาหมาย

-ประชาชนไดรับความรู
ดานสาธารณสุข
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีดี
-ประชาชนไดรับโอกาสใน
การคัดกรองสุขภาพ
เบ้ืองตน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

7 โครงการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ
และคุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุข

เพ่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพและสิทธิ
ของผูบริโภคดานสาธารณสุข
ในเขตตําบลคุงนํ้าวน

รานคา รานชํา หาบเร แผง
ลอย สถานท่ีสะสมอาหาร
จําหนายอาหาร
ผูประกอบการ และ
ประชาชนท่ัวไป จํานวน 20
ราน

- - 5,000 5,000 5,000 รอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย
ไดรับความรูดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ
และมีการ
ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

ผูประกอบการและ
ประชาชนมีความรูดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ
สามารถเฝาระวังภัยท่ีเกิด
จากผลิตภัณฑและ
เผยแพรขอมูลใหกับ
ประชาชนได

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

8 โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้า หมู
ท่ี 1 - หมูท่ี 7 ตําบลคุงนํ้าวน

- เพ่ือรักษามาตรฐานคุณภาพ
นํ้าประปา ในการอุปโภค
บริโภคภายในตําบลคุงนํ้าวน
- เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น

นําตัวอยางนํ้าประปา
หมูบาน และนํ้าประปาท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล
คุงนํ้าวน ไปทดสอบท่ีกรม
อนามัย และนําผลท่ีไดรับ
แจงผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ
ทราบ ครอบคลุมท้ัง 7
หมูบาน

- - 15,000 15,000 15,000 จํานวนแหลงนํ้าท่ี
ไดทําการทดสอบ
คุณภาพนํ้า อยาง
นอยหมูบานละ
1 แหง

- นํ้าประปาในพ้ืนท่ีตําบล
คุงนํ้าวนไดรับการดูแล
และรักษามาตรฐาน
คุณภาพนํ้าประปา
- ประชาชนไดรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี
ขึ้น

กองชาง
*
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1.3  แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุ

เพ่ือใหผูสูงอายุภายในตําบล
ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุภายในตําบลไดรับ
การสงเคราะห จํานวน ๑๒
เดือน

6,310,000 6,400,000 6,600,000 6,800,000 7,000,000 จํานวน
ผูสูงอายุท่ี
ไดรับการ
สงเคราะห
ครบทุกคน

ผูสูงอายุไดรับการ
สงเคราะหเบ้ียยังชีพ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

2 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ
ผูพิการ

เพ่ือใหผูพิการภายในตําบล
ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ

ผูพิการภายในตําบลไดรับการ
สงเคราะห จํานวน ๑๒ เดือน

1,200,000 1,600,000 1,720,000 1,840,000 1,960,000 จํานวนผูพิการ
ท่ีไดรับการ
สงเคราะห
ครบทุกคน

ผูพิการไดรับการ
สงเคราะหเบ้ียยังชีพ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

3 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส

เพ่ือใหผูปวยเอดสภายในตําบล
ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ

ผูปวยเอดสภายในตําบลไดรับ
การสงเคราะห จํานวน ๑๒
เดือน

6,000 12,000 18,000 18,000 18,000 จํานวนผูปวย
เอดสไดรับการ
สงเคราะห
ครบทุกคน

ผูปวยเอดสไดรับการ
สงเคราะหเบ้ียยังชีพ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

4 โครงการพัฒนาคุณภาพกายและจิต
สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ
ประชาชนตําบลคุงนํ้าวน

-เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุและ
ประชาชนไดรับการพัฒนาใน
ดานสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต
-เพ่ือสนับสนุนการจัดต้ังกลุม
ผูสูงอายุตําบล

-กิจกรรมใหความรูการดูแล
สุขภาพเบ้ืองตน ใหแก
ผูสูงอายุและประชาชนตําบล
คุงนํ้าวน
-กิจกรรมสันทนาการ
-กิจกรรมบริการสุขภาพ
เบ้ืองตนใหแกผูสูงอายุและ
ประชาชนตําบลคุงนํ้าวน

121,000 121,000 142,000 142,000 142,000 ผูสูงอายุท่ีเขา
รวมโครงการมี
ความพึงพอใจ
มากกวารอย
ละ ๗๐

ผูสูงอายุมีกําลังใจเพ่ิมขึ้น
และมีคุณภาพชีวิตท้ังดาน
รางกายและจิตใจดีขึ้น

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.3  แผนงานสังคมสงเคราะห (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

5 โครงการสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
จัดสวัสดิการทางสังคมใหแกคน
พิการในเขต อบต.

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและคนพิการใน
ชุมชน

จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพคนพิการในชุมชน
เชน การฟนฟูสมรรถภาพ
การปรับสภาพแวดลอมความ
เปนอยูอาศัย การชวยเหลือ
คนพิการท่ีไมมีผูดูแล เปนตน
อยางนอย 1 ครั้ง/ป

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผูพิการไดรับ
การสงเสริม
การจัด
สวัสดิการ
สังคม รอยละ
๖๐

คนพิการในเขต อบต.
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

6 โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูปวยติดเตียง ผูดอยโอกาส คนไรท่ี
พ่ึงและผูปวยเอดส

เพ่ือประชาสัมพันธใหผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูปวยติดเตียง
ผูดอยโอกาส คนไรท่ีพ่ึงและ
ผูปวยเอดสไดรับทราบขอมูล
ขาวสารและสิทธิประโยชนท่ี
ตนควรไดรับ

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยติด
เตียง ผูดอยโอกาส คนไรท่ีพ่ึง
และผูปวยเอดสไดรับการ
ประชาสัมพันธและสํารวจ
ขอมูล อยางนอย 1 ครั้ง/ป

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูปวยติด
เตียง
ผูดอยโอกาส
คนไรที่พึ่งและ
ผูปวยเอดส
ไดรับการ
ประชาสัมพันธ
และสํารวจ
ขอมูล จํานวน
1 คร้ัง/ป

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยติด
เตียง ผูดอยโอกาส คนไรท่ี
พ่ึงและผูปวยเอดสได
รับทราบขอมูลขาวสาร
และสิทธิประโยชนท่ีตน
ควรไดรับ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

7 โครงการซอมแซมปรับปรุงท่ีอยู
อาศัยสําหรับผูยากไร

เพ่ือบํารุงรักษาซอมแซมท่ีอยู
อาศัยสําหรับผูยากไร ใหอยูใน
สภาพดีไดมาตรฐาน

กิจกรรมการซอมแซม
ปรับปรุงท่ีอยูอาศัยสําหรับ
ผูยากไร อยางนอย 1 หลัง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ซอมแซม
ปรับปรุงท่ีอยู
อาศัยสําหรับผู
ยากไร จํานวน
1 หลัง

ผูยากไรไดรับการดูแลและ
บํารุงรักษาซอมแซมท่ีอยู
อาศัยสําหรับผูยากไร ให
อยูในสภาพดีไดมาตรฐาน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 104

1.3  แผนงานสังคมสงเคราะห (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

8 อุดหนุนการจัดต้ังโรงเรียนผูสูงอายุ
ตําบลคุงนํ้าวน

-เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการจัดการเรียนรูตลอด
ชีวิตของผูสูงอายุ
-เพื่อสงเสริมการพัฒนาตนเอง
การดูแลคุมครองและพิทักษสิทธิ์
ผูสูงอายุ
-เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีของ
ผูสูงอายุทั้งดานรางกายและจิตใจ

-จัดต้ังโรงเรียนผูสูงอายุ
-จัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ
เชน การสัมมนาจัดทํา
หลักสูตรการเรียนการสอน
อบรมการดูแลสุขภาพ ฯลฯ

- - 50,000 60,000 70,000 รอยละ 80
ของผูสูงอายุ
เขารวม
โครงการ

มีโรงเรียนสําหรับจัด
กิจกรรมและสงเสริมการ
เรียนรูดานตางๆ ใหกับ
ผูสูงอายุ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

**

9 โครงการอบรมเครือขายสรางความ
รักและความเขาใจในครอบครัว

-เพ่ือลดความขัดแยงใน
ครอบครัว
-เพ่ือสรางความรักและความ
เขาใจใหแกบุคคลในครอบครัว

-ฝกอบรมใหความรูการสราง
ความอบอุนในครอบครัว
-เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
ผูสูงอายุสามารถอยูรวมกันได
อยางมีความสุข จํานวน 50
คน

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
มากวารอยละ
70

ลดความขัดแยงใน
ครอบครัวแกประชาชนใน
ตําบลคุงนํ้าวน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

10 อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงานสถานท่ีกลาง
สําหรับศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน และการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี
รับผิดชอบ

เพ่ือใหศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ
อปท.ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง
ราชบุรีและเปนสถานท่ีกลางใน
การประสานงานราชการกับ
หนวยงานราชการตางๆ

สนับสนุนงบประมาณใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี
รับผิดชอบในการดําเนินการ
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงานสถานท่ีกลาง
สําหรับศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนและ
การพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

- 20,000 20,000 20,000 20,000 สนับสนุน
งบประมาณ
ใหแกองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นท่ี
รับผิดชอบ

มีศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ของ อปท. ในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอเมืองราชบุรี และ
เปนสถานท่ีกลางในการ
ประสานงานราชการกับ
หนวยงานราชการ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

**
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1.3  แผนงานสังคมสงเคราะห (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

11 โครงการวัดประชารัฐสรางสุข
พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส

-เพื่อสงเสริมใหบุคลากรนํา
กิจกรรม 5 ส มาใชในการทํางาน
-เพื่อใหเกิดสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสม
-เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม ความ
สามัคคีระหวางบุคลากร

ทําความสะอาดและพัฒนาวัด
ในพ้ืนท่ีตําบลคุงนํ้าวน อยาง
นอยปละ 2 วัด

- - 5,000 5,000 5,000 จัดกิจกรรม
พัฒนาวัด
เดือนละ 1
ครั้ง

-บุคลากรสามารถนํา
หลักการ 5 ส มาปรับใช
ในท่ีทํางานได
-วัดในพ้ืนท่ีไดรับการ
พัฒนาอยางเหมาะสม

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

1.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอ
เด็กและสตรี

เพ่ือลดความรุนแรงตอเด็กและ
สตรีในสังคม

ผูนําชุมชนในตําบลคุงนํ้าวน
เด็ก เยาวชน และประชาชน
ตําบลคุงนํ้าวน ไดรับความรู
เรื่องความคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว
จํานวน 50  คน

0 0 0 0 0 มีผูเขารวม
โครงการไม
นอยกวารอย
ละ 80 จาก
เปาหมายท่ี
กําหนด

เด็กและสตรีไดรับการ
ปฏิบัติท่ีดีขึ้น ลดความ
รุนแรงภายในสังคม

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

2 โครงการอบรมธรรมะทําบุญไหว
พระสําหรับผูสูงอายุ

-เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุโดยใชกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
-เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุใน
ตําบลคุงนํ้าวนไดดําเนินชีวิต
ตามหลักพุทธศาสนา
-เพ่ือใหผูสูงอายุไดมีการ
พักผอนหยอนใจทางดาน
รางกายและจิตใจ

ผูสูงอายุ เด็ก เยาวชน
ประชาชน คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาทองถิ่น กํานัน
ผูใหญบาน ผูนําชุมชน กลุม/
ชมรมตางๆ ทุกภาคสวน
ราชการ และผูประสานงาน
โครงการ จํานวน 270 คน

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ผูเขารวม
โครงการไดรับ
การอบรม
จํานวน 1
ครั้ง/ป

-ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น โดยนําเอาหลักธรรม
มาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
-ผูสูงอายุไดดําเนินชีวิต
ตามหลักพระพุทธศาสนา

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*
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1.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

3 โครงการอบรมการสงเสริมและ
พัฒนาทักษะดานภาวะผูนํา ผูตามท่ี
ดี

-เพ่ือใหเด็กและเยาวชนใน
ตําบลไดรับการฝกและพัฒนา
ทักษะดานภาวะผูนํา ผูตามท่ีดี
-เพ่ือใหเด็กและเยาวชนได
แลกเปล่ียนประสบการณซ่ึงกัน
และกัน
-เพ่ือสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคใหแกเด็กและเยาวชน
และหางไกลยาเสพติด

เด็กและเยาวชนตําบล
คุงนํ้าวน และผูประสานงาน
โครงการ จํานวน 40 คน

7,000 7,000 - 12,700 - -มีผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 80
จากเปาหมายที่
กําหนด
-ผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 70
มีความพึงพอใจ
ในการจัด
โครงการตั้งแต
ระดับมากขึ้นไป

-เด็กและเยาวชนในตําบล
มีภาวะผูนํา ผูตามท่ีดี
-เด็กและเยาวชนได
แลกเปล่ียนประสบการณ
ซ่ึงกันและกัน
-เด็กและเยาวชนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
และหางไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*
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1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 ติดต้ังเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมูบาน บริเวณโรงเรียน
วัดคุงกระถิน หมูท่ี 1

เพ่ือใหประชาชนมีเครื่องออก
กําลังกายใชในการออกกําลัง
กายรวมกัน

ติดต้ังเครื่องออกกําลังกาย
ประจําหมูบาน  จํานวน 1
แหง
พิกัดท่ี N๑๓°31.7744´
E๙๙°52.8567´

- - - - ๙๙,๐๐๐ จํานวน
โครงการท่ีได
ดําเนินการ
จํานวน ๑
แหง

มีเครื่องออกกําลังกายให
ประชาชนใชออกกําลัง
กายรวมกัน

กองชาง
*

2 ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน
วัดคุงกระถิน หมูท่ี 1

เพ่ือใหประชาชน เยาวชน มี
สถานท่ีในการใชเวลาวางให
เกิดประโยชน และสําหรับการ
ออกกําลังกาย

ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน
วัดคุงกระถิน จํานวน 1 แหง
ขนาดกวาง 30 เมตร ยาว
39 เมตร
พิกัดท่ี N๑๓°31.7328´
E๙๙°52.8570´

- - - - 200,000 จํานวน
โครงการท่ีได
ดําเนินการ
กอสราง
จํานวน ๑
โครงการ

ประชาชนมีสถานท่ีใชใน
การออกกําลังกายรวมกัน

กองชาง
*

3 กอสรางหลังคาบริเวณเครื่องออก
กําลังกายหนาวัดโคกพิกุลเรียง หมู
ท่ี ๓

เพ่ือบํารุงรักษาเครื่องออก
กําลังกายของชุมชนใหอยูใน
สภาพใชงานไดปกติและ
สะดวกตอการออกกําลังกาย

กอสรางหลังคาบริเวณเครื่อง
ออกกําลังกายหนาวัดโคก
พิกุลเรียง
พิกัดท่ี N ๑๓°๕๒.๒๕๔´
E ๙๙°๙๐.๒๖๙´

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - จํานวน
โครงการท่ีได
ดําเนินการ
จํานวน ๑
โครงการ

มีหลังคาบริเวณหนาวัด
โคกพิกุลเรียง

กองชาง
*

4 ติดต้ังเครื่องออกกําลังกาย บริเวณ
บานนางสังวาล หมูท่ี 5

เพ่ือใหประชาชนมีเครื่องออก
กําลังกายใชในการออกกําลัง
กายรวมกัน

ติดต้ังเครื่องออกกําลังกาย
ประจําหมูบาน จํานวน 1
แหง

- - ๙๙,๐๐๐ - - จํานวน
โครงการที่ได
ดําเนินการ
จํานวน ๑ แหง

มีเครื่องออกกําลังกายให
ประชาชนใชออกกําลัง
กายรวมกัน

กองชาง
*
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1.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

5 โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติดตําบลคุงนํ้าวน

เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนโดยการออกกําลัง
กาย

จัดการแขงขันกีฬาโดยมี
ผูเขารวมโครงการ
ป 2561 = …….
ป 2562 = …….
ป 2563 – 2565
= 75 คน

35,000 35,000 55,000 55,000 55,000 ประชาชนเขา
รวมโครงการฯ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดมีสวนรวมใน
การแขงขันกีฬาและมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

1.6 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่น

เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุขของ
หนวยบริการหรือสถานบริการ
หรือหนวยงานสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี

สมทบเขากองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
คุงนํ้าวน ไมนอยกวารอยละ
40 ของคาบริการ
สาธารณสุขท่ีไดรับจาก
สปสช.

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 อบต.คุงนํ้าวน
สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพตําบล
คุงนํ้าวนรอยละ
40 ของ
คาบริการ
สาธารณสุขท่ี
ไดรับจาก สปสช.

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลคุงนํ้าวน
ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินการจัดบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี

สํานักงาน
ปลัด
อบต.
**
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การเสริมสรางความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจการคา การบริการการทองเท่ียว ดวยนวัตกรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง
 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 1 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต หมูท่ี 1 (บานคุงกระถิน
ซอย 2)

- เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว
- เพ่ือใหการจราจรสะดวก
รวดเร็วและถนนไดมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต กวาง
3 เมตร ระยะ 440 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ลาดยางฯไมนอยกวา 1,320
ตร.ม.
จุดเริ่มตัน N๑๓°52.4764'
E๙๙°88.5682'
จุดส้ินสุด N๑๓°52.0736'
E๙๙°88.5955'

- - - - 593,000 ระยะ 440
เมตร

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรไปมา

กองชาง
*

2 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต หมูท่ี 4 (บานทาใหญ
ซอย 2_ครูเทพ)

- เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว
- เพ่ือใหการจราจรสะดวก
รวดเร็วและถนนไดมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต กวาง
4 เมตร ระยะ 455 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ลาดยางฯไมนอยกวา 1,820
ตร.ม.
จุดเริ่มตัน N๑๓°51.3757´
E๙๙°90.5240´
จุดส้ินสุด N๑๓°51.1984´
E๙๙°90.3759´

- - - - 820,000 ระยะ 455
เมตร

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรไปมา

กองชาง
*
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

3 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต หมูท่ี 4 (บานทาใหญ
ซอย 2_ยายถม)

- เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว
- เพ่ือใหการจราจรสะดวก
รวดเร็วและถนนไดมาตรฐาน

กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต กวาง 4
เมตร ระยะ 128 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางฯไมนอยกวา 512 ตร.ม.
จุดเริ่มตัน N๑๓°51.4675´
E๙๙°90.5948´
จุดส้ินสุด N๑๓°51.3757´
E๙๙°90.5240´

- - - - 230,000 กอสราง
ถนนลาดยาง
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ระยะ 128
เมตร หนา
0.05 เมตร

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรไปมา

กองชาง
*

4 กอสรางถนนลาดยาง (OVER LAY)
ผิวจราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
พรอมฝงทอ หมูท่ี 6 (บานคลอง
ตาจา ซอย 4)

- เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว
- เพ่ือใหการจราจรสะดวก
รวดเร็วและถนนไดมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น

กอสรางถนนลาดยาง (OVER
LAY) ผิวจราจรแบบแอสฟลท
ติกคอนกรีต กวาง 3 เมตร
ระยะ 377 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางฯไม
นอยกวา 1,131 ตร.ม.
จุดเริ่มตน N๑๓°29´45.62´
E๙๙°59´49.46´
จุดส้ินสุด N๑๓°29´53.68´
E๙๙°53´47.30´

468,000 - - - - กอสราง
ถนนลาดยาง
(OVER LAY)
ผิวจราจรแบบ
แอสฟลทติก
คอนกรีต
ระยะ 377
เมตร

ประชาชนไดใชประโยชน
ในการสัญจรและขนสง
สินคาทางการเกษตร

กองชาง
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 111

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

5 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต หมูท่ี 6 (บานคลองตาจา
ซอย 7)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใชใน
การสัญจรไดอยางสะดวก

กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต กวาง 3
เมตร ระยะทาง 225 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 675
ตร.ม.
จุดเริ่มตัน N๑๓°50.0405´
E๙๙°90.6779´
จุดส้ินสุด N๑๓°49.9879´
E๙๙°90.4545´

- - 300,000 - - กอสราง
ถนนลาดยาง
แอสฟลทติ
กคอนกรีต
ระยะทาง
225 เมตร

ประชาชนมีถนนใชในการ
สัญจรไดอยางสะดวก

กองชาง
*

6 ปรับปรุงถนนลาดยาง (OVER LAY)
ผิวจราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีต
ซอยลุงซัว (บานคลองตาจา ซอย
10) หมูท่ี 7

- เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว
- เพ่ือใหการจราจรสะดวก
รวดเร็วและถนนไดมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น

ปรับปรุงถนนลาดยาง (OVER
LAY) ผิวจราจรแบบแอสฟลท
ติกคอนกรีต กวาง 4 เมตร
ระยะ 442 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางฯไม
นอยกวา 1,768 ตร.ม.
จุดเริ่มตัน N๑๓°49.670´
E ๙๙°88.862´
จุดส้ินสุด N ๑๓°49.865´
E๙๙°88.564´

693,000 - - - - ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
(OVER LAY)
ผิวจราจรแบบ
แอสฟลท
ติกคอนกรีต
ระยะทาง
442 เมตร

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรไปมา

กองชาง
*
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 6 (ซอยหลังวัดจันทคาม)

- เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว
- เพ่ือใหการจราจรสะดวก
รวดเร็วและถนนไดมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4 เมตร ระยะ
65 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกว า
260 ตร.ม.
จุดเริ่มตัน N๑๓°50.2640´
E๙๙°90.5861´
จุดส้ินสุด N๑๓°50.2431´
E๙๙°91.5387´

- - - - 177,000 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะ
65 เมตร

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรไปมา

กองชาง
*

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 7 (บานคลองตาจา ซอย 3)

- เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว
- เพ่ือใหการจราจรสะดวก
รวดเร็วและถนนไดมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3.50 เมตร
ระยะ 170 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไม
นอยกวา 595 ตร.ม.
จุดเริ่มตัน N๑๓°49.6604´
E ๙๙°89.7246´
จุดส้ินสุด N ๑๓°49.8049´
E๙๙°89.6905´

- - 450,000 - - กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะ
170 เมตร

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรไปมา

กองชาง
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 113

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 1 (ซอยเหมือง เทคโน ตอน 3
เชื่อมตอตําบลคุงกระถิน)

เพ่ือใหประชาชน มีถนนใชใน
การสัญจรไปมาไดอยางสะดวก

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 เมตร ระยะ
469 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา
1,407 ตร.ม.
จุดเริ่มตัน N๑๓°52.0639´
E๙๙°88.7319´
จุดส้ินสุด N๑๓°52.0803´
E๙๙°88.2479´

774,000 - - - - กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะ
469 เมตร

ประชาชน มีถนนใชในการ
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

กองชาง
*

10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 2 (บานมาลาย ซอย 1)

- เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว
- เพ่ือใหการจราจรสะดวก
รวดเร็วและถนนไดมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 เมตร ระยะ
127 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา
381 ตร.ม.
จุดเริ่มตัน N๑๓°52.8847'
E๙๙°89.7450'
จุดส้ินสุด N๑๓°52.9383'
E๙๙°89.8267'

- - 260,000 - - กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะ
127 เมตร

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรไปมา

กองชาง
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 114

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.พรอม
บอพัก หมูท่ี 2 (บานมาลาย ซอย
3)

- เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว
- เพ่ือใหการจราจรสะดวก
รวดเร็วและถนนไดมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 เมตร ระยะ
150 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา
448 ตร.ม. และวางทอ ค.ส.ล.
Ø 0.40 เมตร พรอมบอพัก
ระยะรวม 16 เมตร
จุดเริ่มตัน N๑๓°52.7622'
E๙๙°89.8974'
จุดส้ินสุด N๑๓°52.8709'
E๙๙°90.0059'

- - 339,000 - - กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะ
150 เมตร

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรไปมา

กองชาง
*

12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 7 (สายสนามตะกรอเชื่อมตอ
สามรอยไร)

- เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว
- เพ่ือใหการจราจรสะดวก
รวดเร็วและถนนไดมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4 เมตร ระยะ
165 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา
660 ตร.ม.
จุดเริ่มตัน N๑๓°50.525´
E ๙๙°88.390´
จุดส้ินสุด N ๑๓°50.618´
E๙๙°88.280´

397,000 - - - - กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะ
165 เมตร

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรไปมา

กองชาง
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 115

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.พรอม
บอพัก หมูท่ี 1 (บานคุงกระถิน
ซอย 1)

เพ่ือใหประชาชน มีถนนใชใน
การสัญจรไปมาไดอยางสะดวก

ชวงท่ี 1) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3
เมตร ระยะ 155 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ค.
ส.ล.ไมนอยกวา 459 ตร.ฒ.
และวางทอ ค.ส.ล.Ø0.40
เมตร พรอมบอพัก ระยะรวม
157 เมตร
ชวงท่ี 2) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง
1.90 เมตร ระยะ 22 เมตร
หนา 00.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา 41
ตร.ม. และวางทอซีเมนตใย
หิน Ø0.20 เมตร พรอมบอ
พักระยะรวม 23 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°52.8403´
E๙๙°88.4409´
จุดส้ินสุด N๑๓°52.9453´
E๙๙°88.5365´

- - - - 710,000 จํานวนแหงท่ี
มีการกอสราง
ถนนคอนกรีต
และทอ
ระบายนํ้า
จํานวน 1
แหง

-ประชาชนมีถนนใชในการ
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

กองชาง
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 116

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.พรอม
บอพัก หมูท่ี 1 (บานคุงกระถิน
ซอย 10)

เพ่ือใหประชาชน มีถนนใชใน
การสัญจรไปมาไดอยางสะดวก

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 เมตร ระยะ
64 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา
189 ตร.ม. และวางทอ
ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร พรอม
บอพัก ระยะรวม 70 เมตร
จุดเริ่มตัน N๑๓°52.8500´
E๙๙°89.3543´
จุดส้ินสุด N๑๓°52.8959´
E๙๙°89.3707´

- - - 272,000 - กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะ
64 เมตร

ประชาชน มีถนนใชในการ
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

กองชาง
*

15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 3 (บานวัดโคก ซอย 2)

- เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว
- เพ่ือใหการจราจรสะดวก
รวดเร็วและถนนไดมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 เมตร ระยะ
113 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา
339 ตร.ม.
จุดเริ่มตัน N๑๓°52.5691´
E๙๙°90.2647´
จุดส้ินสุด N๑๓°52.5801´
E๙๙°90.3751´

- - 231,000 - - กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะ
113 เมตร

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรไปมา

กองชาง
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 117

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 2 (บานมาลาย ซอย 6)

-เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว
-เพ่ือใหการจราจรสะดวก
รวดเร็วและถนนไดมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 เมตร ระยะ
95 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา
240 ตร.ม.
จุดเริ่มตัน N๑๓°52.5212´
E๙๙°89.9970´
จุดส้ินสุด N๑๓°52.4801´
E๙๙°89.9318´

- - - - 194,000 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะ
95 เมตร

-ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชในการคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว
-การจราจรสะดวก
รวดเร็วและถนนได
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น

กองชาง
*

17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 2 (ซอยประปา)

-เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว
-เพ่ือใหการจราจรสะดวก
รวดเร็วและถนนไดมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 เมตร ระยะ
87 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา
261 ตร.ม.
จุดเริ่มตน N๑๓°52.9014´
E๙๙°89.6103´
จุดส้ินสุด N๑๓°52.9849´
E๙๙°89.6276´

- 175,000 - - - กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
ระยะทาง 87
เมตร

-ประชาชนมีถนนสําหรับ
ใชในการคมนาคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว
-การจราจรสะดวก
รวดเร็วและถนนได
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น

กองชาง
*

18 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยตาบัว หมูท่ี 2 (บานมาลาย
ซอย 4)

-เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว
-เพ่ือใหการจราจรสะดวก
รวดเร็วและถนนไดมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ค.ส.ล. ไมนอยกวา511ตร.ม.
จุดเริ่มตัน N๑๓°31.645´
E๙๙°53.958´
จุดส้ินสุด N๑๓°31.704´
E๙๙°54.001´

- 221,000 - - - กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก มีพ้ืนท่ี
ค.ส.ล. ไมนอย
กวา 511
ตร.ม.

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
-ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรไปมา

กองชาง
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 118

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 4 (บานทาใหญ ซอย 5)

เพ่ือใหประชาชน มีถนนใชใน
การสัญจรไปมาไดอยางสะดวก

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4.50 เมตร
ระยะ 11 เมตรและกวาง
5 เมตร ระยะ 67 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ค.ส.ล.ไมนอยกวา 384
ตร.ม.
จุดเริ่มตน N๑๓°51.5380´
E๙๙°90.9398´
จุดส้ินสุด N๑๓°51.3361´
E๙๙°90.9776´

- 245,000 - - - กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก พ้ืนท่ี
ค.ส.ล.ไมนอย
กวา 384
ตร.ม.

ประชาชน มีถนนใชในการ
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

กองชาง
*

20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 4 (บานทาใหญ ซอย 4)

เพ่ือใหประชาชน มีถนนใชใน
การสัญจรไปมาไดอยางสะดวก

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 เมตร ระยะ
130 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอย
กวา 390 ตร.ม.
จุดเริ่มตัน N๑๓°51.5273´
E๙๙°90.8370´
จุดส้ินสุด N๑๓°51.6671´
E๙๙°90.7771´

- 262,000 - - - กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ระยะ
130 เมตร

ประชาชน มีถนนใชในการ
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

กองชาง
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 119

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

21 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 5 (ซอยสมจิตร ตอน 2 –
ตอน 3)

เพ่ือใหประชาชน มีถนนใชใน
การสัญจรไปมาไดอยางสะดวก

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 เมตร ระยะทาง
1,220 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา
3,660 ตร.ม.
จุดเริ่มตัน N๑๓°50.5849´
E๙๙°90.5219´
จุดส้ินสุด N๑๓°50.2911´
E๙๙°89.6938´

- - - 1,650,000 - กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
ระยะทาง
1,220 เมตร

ประชาชน มีถนนใชในการ
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

กองชาง
*

22 กอสรางถนนลูกรังหินคลุก หมูท่ี 1
(บานคุงกระถิน ซอย 9)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใชใน
การสัญจรไดอยางสะดวก

กอสรางถนนลูกรังหินคลุก
กวาง 3 เมตร ระยะ 693
เมตร หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร
จุดเริ่มตน N13°31.715´
E99°53.460´
จุดส้ินสุด N13°31.690´
E99°53.484´

636,000 - - - - กอสรางถนน
ลูกรังหินคลุก
ระยะ 693
เมตร

ประชาชนมีถนนใชในการ
สัญจรไดอยางสะดวก

กองชาง
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 120

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

23 กอสรางถนนลูกรังหินคลุกและวาง
ทอระบายนํ้า ค.ส.ล.พรอมบอพัก
หมูท่ี 1 (คลองเทคโน)

เพ่ือใหประชาชน มีถนนใชใน
การสัญจรไปมาไดอยางสะดวก

วางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. Ø 1
เมตร (มอก. ชั้น 3) พรอมบอ
พักระยะรวม 120 เมตร
และกอสรางถนนลูกรังทับ
หนาดวยหินคลุกผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ระยะ 120
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรหินคลุกไม
นอยกวา 702 ตร.ม.
จุดเริ่มตน N13°52.8006´
E99°88.5014´
จุดส้ินสุด N13°52.8904´
E99°88.5194´

- - 2,200,000 - - กอสรางลูกรัง
หินคลุก
ระยะทาง
120 เมตร

ประชาชน มีถนนใชในการ
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

กองชาง
*

24 ปรับปรุงถนนลูกรังหินคลุกพรอมฝง
ทอระบายนํ้า ค.ส.ล.ขามถนน 3 จุด
หมูท่ี 6 (ซอยปามูล ตอน 2)

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใชใน
การสัญจรไดอยางสะดวก

ปรับปรุงถนนลูกรังทับหนา
ดวยหินคลุกผิวจราจร กวาง
3 เมตร ระยะทาง 549
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรหินคลุก
ไมนอยกวา 1,647 ตร.ม.
พรอมฝงทอ ค.ส.ล. Ø1.00
เมตร จํานวน 3 จุดๆละ 8
ทอน พรอมยาแนวฝงกลบ
จุดเริ่มตันN๑๓°50.1173´
E๙๙°90.0865´
จุดส้ินสุด N๑๓°50.1052´
E๙๙°90.4387´

- - 610,000 - - ปรับปรุงถนน
หินลูกรังหิน
คลุก
ระยะทาง
549 เมตร

ประชาชน มีถนนใชในการ
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

กองชาง
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 121

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

25 วางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมบอพัก หมูท่ี 3 (รอบ
พ้ืนท่ีท่ีทําการอบต.คุงนํ้าวน)

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขังและ
ระบายนํ้าใหไหลไดสะดวก

วางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก Ø0.30 เมตร พรอมบอ
พักระยะรวม 90 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°52.2539´
E๙๙°90.1342´
จุดส้ินสุด N๑๓°52.3310´
E๙๙°90.1351´

- - - 200,000 - วางทอระบาย
นํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก
พรอมบอพัก
ระยะรวม 90
เมตร

แกไขปญหานํ้าทวมขังและ
ระบายนํ้าใหไหลไดสะดวก

กองชาง
*

26 กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมฝาปด ค.ส.ล. หมู
ท่ี 3 (รอบท่ีทําการอบต.
คุงนํ้าวน)

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขังและ
ระบายนํ้าใหไหลไดสะดวก

กอสรางรางระบายนํ้าดวย
ค.ส.ล.พรอมฝาปด ค.ส.ล.
ระยะ 140 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°52.2465´
E๙๙°90.1092´
จุดส้ินสุด N๑๓°52.5801´
E๙๙°90.1302´

- - - 400,000 - กอสรางราง
ระบายนํ้าดวย
ค.ส.ล.พรอม
ฝาปด ค.ส.ล.
ระยะ 140
เมตร

แกไขปญหานํ้าทวมขังและ
ระบายนํ้าใหไหลไดสะดวก

กองชาง
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 122

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

27 ปรับปรุงรางระบายนํ้า หมูท่ี 4
(บานทาใหญ ซอย 7)

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขังและ
ระบายนํ้าใหไหลไดสะดวก

-ขุดลอกเศษดินและวัชพืชใน
รางระบายนํ้าตัวยูและขนไป
ท้ิง ระยะประมาณ 88 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°51.3882´
E๙๙°91.0283´
จุดส้ินสุด N๑๓°51.3590´
E๙๙°91.0218´
-ทําบอพักขนาด 0.65*0.65
เมตร พรอมฝาปด ค.ส.ล.
จํานวน 3 ชุด
พิกัดท่ี 1 N๑๓°51.3757´
E๙๙°91.0411´
พิกัดท่ี 2 N๑๓°51.3840´
E๙๙°91.0154´
พิกัดท่ี 3 N๑๓°51.3485´
E๙๙°91.0283´

- - 50,000 - - ระยะ
ประมาณ 88
เมตร

แกไขปญหานํ้าทวมขังและ
ระบายนํ้าใหไหลไดสะดวก

กองชาง
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 123

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

28 กอสรางกําแพงกันดิน ค.ส.ล.และ
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต หมูท่ี 1 (ซอยชางเทือง)

-เพ่ือปองกันการพังทลายของ
ตล่ิง
-เพ่ือปองกันการรุกลํ้าคลอง
สาธารณะ
-เพ่ือไมใหทางนํ้าของคลอง
สาธารณะต้ืนเขิน

กอสรางกําแพงกันดิน ค.ส.ล.
และปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต กวาง
4 เมตร ระยะ 39 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางฯไมนอยกวา 156 ตร.ม.
จุดเริ่มตน N๑๓°51.6490´
E๙๙°88.2540´
จุดส้ินสุด N๑๓°51.7072´
E๙๙°88.3242´

- 346,000 - - - กอสราง
กําแพงกันดิน
ค.ส.ล.และ
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
แอสฟลทติ
กคอนกรีต
ระยะ 39
เมตร

-ลดการพังทลายของตล่ิง
-ลดปญหาการรุกลํ้าคลอง
สาธารณะ
-ลดการต้ืนเขินของทางนํ้า

กองชาง
*

29 กอสรางเขื่อนกันดิน หมูท่ี 5 (สวน
คุณสมบัติ ทัศนาทัย)

-เพ่ือปองกันการพังทลายของ
ตล่ิง
-เพ่ือปองกันการรุกลํ้าคลอง
สาธารณะ
-เพ่ือไมใหทางนํ้าของคลอง
สาธารณะต้ืนเขิน

จุดท่ี 1) กอสรางเขื่อนกันดิน
ค.ส.ล. ระยะประมาณ 12
เมตร สูงประมาณ 1.50
เมตร
พิกัดท่ี N๑๓°50.8283´
E๙๙°90.4326´
จุดท่ี 2) กอสรางเขื่อนกันดิน
ค.ส.ล. ระยะประมาณ
11.50 เมตร สูงประมาณ
1.50 เมตร
พิกัดท่ี N๑๓°50.7612´
E๙๙°90.4614´

- - 250,000 ระยะ 12
เมตร

-ลดการพังทลายของตล่ิง
-ลดปญหาการรุกลํ้าคลอง
สาธารณะ
-ลดการต้ืนเขินของทางนํ้า

กองชาง
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 124

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

30 ฝงทอระบายนํ้าขามถนนคอนกรีต
หมูท่ี 4 (บริเวณสวนผูใหญแกว)

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขังและ
ระบายนํ้าใหไหลไดสะดวก

ฝงทอ ค.ส.ล. Ø 1.00 เมตร
(มอก. ชั้น 3) จํานวน 13
ทอน พรอมยาแนวฝงกลบ
ดวยหินคลุก และซอมผิว
จราจร
พิกัดท่ี N๑๓°50.6751´
E๙๙°90.1120´

- - - - 75,000 ฝงทอ ค.ส.ล.
พรอมยาแนว
ฝงกลบดวย
หินคลุก และ
ซอมผิวจราจร
จํานวน 1 จุด

แกไขปญหานํ้าทวมขังและ
ระบายนํ้าใหไหลไดสะดวก

กองชาง
*

31 กอสรางคลองดาด ค.ส.ล. หมูท่ี 4
(บริเวณคลองบานสุเพชรเชื่อม
แมนํ้าแมกลอง)

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขังและ
ระบายนํ้าใหไหลไดสะดวก

กอสรางคลองดาด ค.ส.ล.
ระยะทาง 118 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°30.8469´
E๙๙°54.6005´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.881´
E๙๙°54.671´

- - - - 500,000 กอสรางคลอง
ดาด ค.ส.ล.
ระยะทาง
118 เมตร

ประชาชนไดรับการแกไข
ปญหานํ้าทวมขังและ
ระบายนํ้าใหไหลไดสะดวก

กองชาง
*

32 กอสรางเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. หมูท่ี 2
(หลังโรงเรียนวัดเหนือวน)

-เพ่ือปองกันการพังทลาย
-เพ่ือปองกันการรุกลํ้าคลอง
สาธารณะ
-เพ่ือไมใหทางนํ้าของคลอง
สาธารณะต้ืนเขิน
-เพ่ือใหนํ้าไหลไดสะดวก

กอสรางเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
สูงประมาณ 1.50 เมตร ยาว
ประมาณ 50 เมตร
พิกัดท่ี N๑๓°52.5397´
E๙๙°90.0962´

- - - 500,000 - กอสรางเขื่อน
กันดิน ค.ส.ล.
ยาวประมาณ
50 เมตร

-ลดการพังทลายของตล่ิง
-ลดปญหาการรุกลํ้าคลอง
สาธารณะ
-ลดการต้ืนเขินของทางนํ้า
-นําในทอระบายนํ้าไหล
สะดวก

กองชาง
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 125

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

33 ปรับปรุงทอระบายนํ้า หมูท่ี 7
(คลองหลังโคก)

-เพ่ือปองกันการพังทลาย
-เพ่ือปองกันการรุกลํ้าคลอง
สาธารณะ
-เพ่ือไมใหทางนํ้าของคลอง
สาธารณะต้ืนเขิน
-เพ่ือใหนํ้าไหลไดสะดวก

วางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. แบบ
เหล่ียม ขนาด 1.00 * 1.00
เมตร ความยาว 11 เมตร
และซอมผิวจราจรลาดยาง
แอสฟลทฯ ไมนอยกวา 17
ตร.ม.
พิกัดท่ี N๑๓°50.5852´
E๙๙°88.4940´

- - - - 120,000 วางทอระบาย
นํ้า ค.ส.ล.
แบบเหล่ียม
ความยาว 11
เมตร และ
ซอมผิวจราจร
ลาดยางแอส
ฟลทฯ ไม
นอยกวา 17
ตร.ม.

-ลดการพังทลายของตล่ิง
-ลดปญหาการรุกลํ้าคลอง
สาธารณะ
-ลดการต้ืนเขินของทางนํ้า
-นําในทอระบายนํ้าไหล
สะดวก

กองชาง
*

34 กอสรางเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. หมูท่ี 7
(โคกคุณตา)

-เพ่ือปองกันการพังทลายของ
ตล่ิง
-เพ่ือปองกันการรุกลํ้าคลอง
สาธารณะ
-เพ่ือไมใหทางนํ้าของคลอง
สาธารณะต้ืนเขิน

กอสรางเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
สูงประมาณ 1.50 เมตร ยาว
ประมาณ 40 เมตร
พิกัดท่ี N๑๓°51.0588´
E๙๙°89.0033´

- - - - 400,000 เขื่อนกันดิน
ค.ส.ล. ยาว
ประมาณ 40
เมตร

-ลดการพังทลายของตล่ิง
-ลดปญหาการรุกลํ้าคลอง
สาธารณะ
-ลดการต้ืนเขินของทางนํ้า

กองชาง
*

35 กอสรางเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. หมูท่ี 7
(คลองรางยายบัว)

-เพ่ือปองกันการพังทลายของ
ตล่ิง
-เพ่ือปองกันการรุกลํ้าคลอง
สาธารณะ
-เพ่ือไมใหทางนํ้าของคลอง
สาธารณะต้ืนเขิน

กอสรางเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
สูงประมาณ 1.50 เมตร ยาว
ประมาณ 19 เมตร
พิกัดท่ี N๑๓°49.0335´
E๙๙°89.6550´

- - 200,000 - - เขื่อนกันดิน
ค.ส.ล. ยาว
ประมาณ 19
เมตร

-ลดการพังทลายของตล่ิง
-ลดปญหาการรุกลํ้าคลอง
สาธารณะ
-ลดการต้ืนเขินของทางนํ้า

กองชาง
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 126

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

36 กอสรางศาลาริมทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 6 (บานคลองตาจา)

เพ่ือใหประชาชนมีศาลาริมทาง
ใชในการรอรถประจําทาง

กอสรางศาลาริมทาง ค.ส.ล.
ขนาดประมาณ 3.50*3.50
เมตร จํานวน 1 หลัง
พิกัดท่ี N๑๓°49.8074´
E๙๙°90.4669´

- - - - 130,000 ศาลาริมทาง
ค.ส.ล. ขนาด
ประมาณ
3.50*3.50
เมตร

ประชาชนมีศาลาริมทาง
ใชในการรอรถประจําทาง

กองชาง
*

37 ปรับปรุงภูมิทัศน หมูท่ี 3 (รอบ
อบต.คุงนํ้าวน) ตําบลคุงนํ้าวน

เพ่ือเปนแบบอยางในการ
พัฒนาสํานักงานใหนาอยู มี
ส่ิงแวดลอมท่ีดีและเปนสถานท่ี
พักผอนหยอนใจสําหรับ
ประชาชนผูมาติดตอราชการ
กับ อบต.คุงนํ้าวน

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ อบต.
คุงนํ้าวน
พิกัดท่ี N๑๓°52.1269´
E๙๙°90.2918´

344,000 - - - - ปรับปรุงภูมิ
ทัศน จํานวน
1 แหง

อบต.คุงนํ้าวนมี
สภาพแวดลอมท่ีดีและ
เปนสถานท่ีพักผอนหยอน
ใจสําหรบัประชาชนผูมา
ติดตอราชการ

กองชาง
*

38 ติดต้ังเสาไฟพรอมโคมไฟแบบกิ่ง
เด่ียว หมูท่ี 1 (ปากซอยบาน
อาจารยนะ)

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟา
สาธารณะใชอยางเพียงพอ

ติดต้ังเสาไฟพรอมโคมไฟสอง
สวาง (แบบกิ่งเดียว) สูง 9
เมตร จํานวน 4 ตน
จุดเริ่มตน N13°52.8411´
E99°89.1167´
จุดส้ินสุด N13°52.8149´
E99°89.2810´

- - 200,000 - - จํานวนพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับการ
ติดต้ังไฟกริ่ง
จํานวน 1 จุด

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง
*

39 ติดต้ังเสาไฟพรอมโคมไฟกิ่งเด่ียว
หมูท่ี 2 (ซอยอาบู)

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ติดต้ังเสาไฟพรอมโคมไฟสอง
สวาง (แบบกิ่งเด่ียว) สูง 9
เมตร จํานวน 10 ตน
จุดเริ่มตน N13°52.6760´
E99°89.8103´
จุดส้ินสุดN13°52.4424´
E99°89.5285´

- - 500,000 - - จํานวนพ้ืนท่ีท่ี
ไดรบัการ
ติดต้ังไฟกริ่ง
จํานวน 10
ตน

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 127

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

40 ติดต้ังเสาไฟพรอมโคมไฟแบบกิ่ง
เด่ียว หมูท่ี 4 (ซอยบานกํานัน)

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ติดต้ังเสาไฟพรอมโคมไฟสองสวาง
(แบบกิ่งเด่ียว) สูง 9 เมตร จํานวน
5 ตน
จุดเริ่มตน N13°51.3361´
E99°90.9776´
จุดส้ินสุด N13°50.0479´
E99°53.1242´

- - 250,000 - - จํานวนพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับการ
ติดต้ังไฟกริ่ง
จํานวน 5 ตน

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง
*

41 ติดต้ังเสาไฟพรอมโคมไฟกิ่งเด่ียว
(แบบโซลาเซลล) หมูท่ี 6 (ซอย
เทพนิมิต)

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ติดต้ังเสาไฟพรอมโคมไฟสองสวาง
กิ่งเด่ียว (โซลาเซลล) จํานวน 10
ตน
จุดเริ่มตน N13°50.3985´
E99°91.46´
จุดส้ินสุด N13°50.3237´
E99°91.1113´

- - - - 500,000 จํานวนพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับการ
ติดต้ังไฟกริ่ง
จํานวน 10
ตน

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง
*

42 ติดต้ังเสาไฟพรอมโคมไฟกิ่งเด่ียว
(แบบโซลาเซลล) หมูท่ี 7 (บาน
คลองตาจา ซอย 5)

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ติดต้ังเสาไฟพรอมโคมไฟกิ่งเด่ียว
(แบบโซลาเซลล) จํานวน 10 ตน
จุดเริ่มตน N13°49.2714′
E99°89.3836′
จุดส้ินสุด N13°49.0308′
E99°89.6490′

- 497,000 - - - จํานวนพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับการ
ติดต้ังไฟฟา
จํานวน 10
ตน

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง
*

43 ติดต้ังโคมและไฟฟาสองสวาง หมู
ท่ี 7 (ตามจุดเส่ียง)

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ติดโคมและไฟฟาสองสวาง ขนาด
36 วัตต จํานวน 7 ชุด

- - - 35,000 - จํานวนพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับการติด
โคมไฟฟาสอง
สวาง จํานวน
1 จุด

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 128

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

44 ติดต้ังโคมไฟแสงสวางตามจุดเส่ียง
ภายในตําบลคุงนํ้าวน

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ติดต้ังโคมไฟแสงสวางตามจุดเส่ียง
หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7

- - 100,000 ๑0๐,๐๐๐ 100,000 จํานวนพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับการ
ขยายเขต
ไฟฟา ติดต้ัง
ไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน 1 จุด

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยางท่ัวถึง

กองชาง
*

45 กอสรางประตูระบายนํ้า หมูท่ี 1
(คลองเทคโน)

-เพ่ือใหมีประตูระบายนํ้า
-เพ่ือใหนํ้าในคลองไหลผาน
ประตูระบายนํ้าสะดวก

กอสรางประตูระบายนํ้า (บริเวณ
คลองเทคโน)
พิกัดท่ี N๑๓°52.8904´
E๙๙°88.5194´

- - - - 500,000 จํานวน
โครงการท่ี
ไดรับการ
กอสรางประตู
ระบายนํ้า
จํานวน 1
แหง

นํ้าในคลองไหลผานประตู
ระบายนํ้าสะดวก

กองชาง
*

46 กอสรางโรงจอดรถ หมูท่ี 3
(ท่ีทําการ อบต.คุงนํ้าวน)

เพ่ือรองรับยานพาหนะ
รถยนต จักรยานยนต ของ
ประชาชนท่ีมาติดตอกับทาง
ราชการ อบต.

กอสรางโรงจอดรถ กวาง 10 เมตร
ยาว 14 เมตร
พิกัดท่ี N๑๓°52.2206´
E๙๙°90.17´

- - - - 397,000 กอสรางโรง
จอดรถ
จํานวน 1
แหง

ประชาชนท่ีมาติดตอ
ราชการมีโรงจอดรถ
รองรับเพียงพอ

กองชาง
*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 129

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

47 ปรับปรุงและซอมแซมท่ีดินและ
ส่ิงกอสรางภายในตําบลคุงนํ้าวน

-เพ่ือปรับปรุงซอมแซม อาคาร
สนามท่ีชํารุด
-เพ่ือปรับปรุงซอมแซมถนน
สายตางๆท่ีชํารุดเสียหาย
-เพ่ือปรับปรุงซอมแซมสะพาน
ตางๆท่ีชํารุดเสียหาย
-เพ่ือปรับปรุงซอมแซมทอ
ระบายนํ้า ทางเทาท่ีชํารุด
เสียหาย
-เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย

อาคาร สนาม ถนน สะพาน
ทอระบายนํ้า ฯลฯ ท่ีชํารุด
เสียหายไดรับการปรับปรุง
ซอมแซม จํานวน 5 ครั้ง
ตอไป

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน
ลดลงรอยละ
60

-ทําใหการคมนาคมไดรับ
ความสะดวกมากขึ้น
-ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัย
-ส่ิงกอสรางภายในเขต
ตําบลคุงนํ้าวนไดรับการ
ปรับปรุง ซอมแซมอยาง
สมํ่าเสมอ

ทุกสวน
ราชการ

*

48 ซอมแซมหรือบํารุงรักษาไฟฟา
สาธารณะบริเวณจุดเส่ียง หมูท่ี 1 –
หมูท่ี 7 ตําบลคุงนํ้าวน

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟา
สาธารณะใชอยางเพียงพอและ
ถนนมีความสวางในเวลา
กลางคืน

ซอมแซมหรือบํารุงรักษา
ไฟฟาสาธารณะบริเวณจุด
เส่ียง หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับการ
ซอมแซมหรือ
บํารุงรักษา
ไฟฟา
สาธารณะ
บริเวณจุด
เส่ียง จํานวน
1 แหง

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยางท่ัวถึง

กองชาง
*
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1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการใหความรูและ
ประชาสัมพันธการผังเมืองและการ
ควบคุมอาคาร

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจในการเรื่อง
ของการควบคุมอาคารในเขต
พ้ืนท่ีตําบลคุงนํ้าวน

กิจกรรมการเผยแพร
ประชาสัมพันธความรูเรื่อง
การผังเมืองและการควบคุม
อาคารใหแกประชาชน อยาง
นอย 1 ครั้ง/ป

0 0 0 0 0 กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ
ผังเมืองและ
การควบคุม
อาคาร
จํานวน 1 ครั้ง

ประชาชนมีความรูความ
เขาใจในเรื่องของการ
ควบคุมอาคาร

กองชาง
*

2 โครงการประเมินความพึงพอใจใน
การใหบริการงานผังเมืองและ
ควบคุมอาคาร

เพ่ือนําผลการประเมินความพึง
พอใจในการใหบริการงานผัง
เมืองและการควบคุมอาคารไป
ดําเนินการปรับปรุง พัฒนา
แกไขการดําเนินงานของ
ทองถิ่น

กิจกรรมการประเมินความพึง
พอใจในการใหบริการผังเมือง
และควบคุมอาคาร อยางนอย
1 ครั้ง/ป

0 0 0 0 0 กิจกรรมการ
ประเมินความ
พึงพอใจ
จํานวน 1 ครั้ง

ประชาชนมีสวนรวมใน
การประเมินผลการ
ดําเนินงานของทองถิ่น

กองชาง
*

1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 ขุดลอกคลองรองสวน ๑
หมูท่ี ๒

-เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลองรองสวน ๑
ระยะทาง ๓,626 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°๓๑.545´
E๙๙°๕๔.083´
จุดส้ินสุด N๑๓°๓๑.449´
E๙๙°๕๓.796´

๑๘๐,๐๐๐ - - - - ขุดลอกคลอง
สาธารณะ
ระยะทาง
๓,626 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*
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1.3 แผนงานการเกษตร (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

2 ขุดลอกคลอง หมูท่ี 3
(รองสวน 1 เชื่อมหมูท่ี 2)

-เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลองรองสวน 1
เชื่อมหมูท่ี 2 ระยะทาง 231
เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°31.601´
E๙๙°54.189´
จุดส้ินสุด N๑๓°31.545´E
๙๙°54.083´

28,000 - - - - ขุดลอกคลอง
สาธารณะ
ระยะทาง
231 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

3 ขุดลอกคลองผวา หมูท่ี 4 -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลองผวา ระยะทาง
4,013 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°31.015´
E๙๙°54.294´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.387´
E๙๙°53.741´

- - - 482,000 - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
4,013 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

4 ขุดลอกคลองตานิลตอนปลาย
หมูท่ี 4

-เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลองตานิลตอนปลาย
ระยะทาง 1,916 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°30.615´
E๙๙°53.665´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.771´
E๙๙°54.178´

- - - - 230,000 ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
1,916 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

5 ขุดลอกคลองรองสวน 2 หมูท่ี 4 -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลองรองสวน 2
ระยะทาง 2,505 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°30.799´
E๙๙°54.667´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.639´
E๙๙°54.189´

- - - - 300,000 ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
2,505 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*
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1.3 แผนงานการเกษตร (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

6 ขุดลอกคลองปงเค้ียง หมูท่ี ๕ -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลองปงเค้ียง
ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°๓๐.๓๒๕´
E๙๙°๕๔.๘๑๔´
จุดส้ินสุด N๑๓°๓๐.๒๖๖´
E๙๙°๕๔.๖๔๑´

- - 300,๐๐๐ - - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
๒,๕๐๐ เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

7 ขุดลอกคลองตาเคง ตอน ๒หมูท่ี ๖ -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง
1,650 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.893´
E๙๙°54.269´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.190´
E๙๙°54.078´

- - - 200,000 - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
1,650 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

8 ขุดลอกคลองตาน้ี (ตอนปลาย)
หมูท่ี ๖

-เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลองตาน้ี (ตอนปลาย)
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°๓๐.๒๐๘´
E๙๙°๕๓.๗๑๑´
จุดส้ินสุด N๑๓°๓๐.๐๗๘´
E๙๙°๕๓.๕๒๖´

- - - - ๒0๐,๐๐๐ ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
๑,๐๐๐ เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

9 ขุดลอกคลองตาน้ี หมูท่ี ๖ -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลองตาน้ี ระยะทาง
583 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°30.248´
E๙๙°53.909´
จุดส้ินสุด N๑๓°29.995´
E๙๙°53.765´

- - 70,000 - - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง 583
เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*
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1.3 แผนงานการเกษตร (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

10 ขุดลอกคลองตาฮะ หมูท่ี 6 -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลองตาฮะ ระยะทาง
745 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.982´
E๙๙°54.633´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.050´
E๙๙°54.787´

- 53,000 - - - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง 745
เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

11 ขุดลอกคลองหมอปลีก หมูท่ี 6 -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลองหมอปลีก
ระยะทาง 1,510 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°49.56´
E๙๙°90.6901´
จุดส้ินสุด N๑๓°50.2406´
E๙๙°90.5768´

- 141,000 - - - ขุดลอกคลอง
สาธารณะ
ระยะทาง
1,510 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

12 ขุดลอกคลองวัดจันทคาม หมูท่ี 6 -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลองวัดจันทคาม
ระยะทาง 865 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°50.4041´
E๙๙°91.5614´
จุดส้ินสุด N๑๓°50.1142´
E๙๙°91.3020´

- 87,000 - - - ขุดลอกคลอง
สาธารณะ
ระยะทาง
865 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

13 ขุดลอกคลองครูชํานาญ หมูท่ี 6 -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลองครูชํานาญ
ระยะทาง 940 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°49.9009´
E๙๙°91.4430´
จุดส้ินสุด N๑๓°50.3765´
E๙๙°90.8740´

- 100,000 - - - ขุดลอกคลอง
สาธารณะ
ระยะทาง
940 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*
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1.3 แผนงานการเกษตร (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

14 ขุดลอกคลองรองสวน-คลองสิบตัน
หมูท่ี 7

-เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง 980
เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°30.474´
E๙๙°53.132´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.760´
E๙๙°52.851´

128,000 - - - - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
980 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

15 ขุดลอกคลองโคกคุณตา – คลองสิบ
ตนหมูท่ี ๗

-เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลองระยะทางดังน้ี
- คลองปาลํ่า ๖๐๐เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°๓๐.๓๑๘´
E๙๙°๕๓.๕๘๒´
จุดส้ินสุด N๑๓°๓๐.๑๖๕´
E๙๙°๕๓.๕๘๑´
-คลองโคกคุณตา-คลองสิบตัน
จุดเริ่มตน N๑๓°๓๐.๖๕๗´
E๙๙°๕๓.๓๔๗´
จุดส้ินสุด N๑๓°๓๐.๓๕๒´
E๙๙°๕๓.๐๗๗´

- - - - ๑๙๒,๐๐๐ ขุดลอกคลอง
สาธารณะ
จํานวน 1 แหง

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

16 ขุดลอกคลองลุงเสริฐ,คลองลุงหลอง
หมูท่ี ๗

-เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง
๑,๐๐๐ เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°๒๙.๗๔๒´
E๙๙°๕๓.๓๖๔´
จุดส้ินสุด N๑๓°๓๐.๐๑๔´
E๙๙°๕๓.๓๘๕´

- - - - ๑๒๐,๐๐๐ ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
๑,๐๐๐ เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*
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1.3 แผนงานการเกษตร (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

17 ขุดลอกคลองสวนครูทวี
หมูท่ี 7

-เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง 548
เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°30.291´
E๙๙°53.293´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.243´
E๙๙°53.171´

๒๐๐,๐๐๐ - - - - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง 548
เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

18 ขุดลอกคลองศาลตาเพชร
หมูท่ี 7

-เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง
2,356 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.502´
E๙๙°54.190´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.076´
E๙๙°53.392´

- - - - 283,๐๐๐ ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
2,356 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

19 ขุดลอกคลองจําเรียง (ตอน 2)
หมูท่ี 7

-เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง 640
เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.820´
E๙๙°53.317´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.008´
E๙๙°53.046´

- - - - 77,๐๐๐ ขุดลอกคลอง
ระยะทาง 640
เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

20 ขุดลอกคลอง (โคกคุณตาเชื่อมคลอง
คุงกระถิน) หมูท่ี 7

-เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง 980
เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.794´
E๙๙°53.398´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.065´
E๙๙°53.575´

- - - - 112,000 ขุดลอกคลอง
ระยะทาง 980
เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*
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1.3 แผนงานการเกษตร (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

21 กําจัดส่ิงกีดขวางทางนํ้าชวงปาก
คลองสนอง (ชวงตอมอ)
หมูท่ี 7

-เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและส่ิง
กีดขวางในลําคลอง

กําจัดส่ิงกีดขวางทางนํ้าชวง
ปากคลองสนอง (ชวงตอมอ)

- - - - 50,000 กําจัดส่ิงกีด
ขวางทางนํ้า
จํานวน 1 แหง

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

22 ขุดลอกคลองลุงหลอง หมูท่ี 7 -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง
1,020 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.794´
E๙๙°53.398´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.074´
E๙๙°53.560´

- - - 123,000 - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
1,020 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

23 ขุดลอกคลองตาเส็ง (หลังบานตาตุ)
หมูท่ี 7

-เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง 565
เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.4081´
E๙๙°53.7952´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.1582´
E๙๙°55.1377´

- - - - 68,000 ขุดลอกคลอง
ระยะทาง 565
เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

24 ขุดลอกคลองบานปาบู (คลองราง –
คลองตาจา) หมูท่ี 7

-เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง 473
เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.336´
E๙๙°53.980´
จุดส้ินสุด N๑๓°29.424´
E๙๙°53.761´

- 65,800 - - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง 473
เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*
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1.3 แผนงานการเกษตร (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

25 ขุดลอกคลองตาเหล็งเซง หมูท่ี 7 -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง 831
เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.506´
E๙๙°54.177´
จุดส้ินสุด N๑๓°29.495´
E๙๙°53.768´

83,100 - - - - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
831 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

26 ขุดลอกคลองตาแฟง (เชื่อมตอ
คลองจําเรียง)
หมูท่ี 7

-เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง พรอมวางทอ
ระยะทาง 900 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.433´
E๙๙°53.790´
จุดส้ินสุด N๑๓°29.812´
E๙๙°53.523´

- - 200,000 - - ขุดลอกคลอง
พรอมวางทอ
ระยะทาง
900 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

27 ขุดลอกคลองจําเรียง หมูท่ี 7 -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง 800
เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.933´
E๙๙°53.136´
จุดส้ินสุด N๑๓°29.812´
E๙๙°53.523´

- - 96,000 - - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
800 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

28 ขุดลอกคลองอิสรพงษ หมูท่ี 7 -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง 295
เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°30.081´
E๙๙°53.400´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.074´
E๙๙°53.560´

- - 40,000 - - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
295 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*
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1.3 แผนงานการเกษตร (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

29 ขุดลอกคลองตาจักร หมูท่ี 7 -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและกําจัด
วัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง
720 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°30.411´
E๙๙°53.404´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.387´
E๙๙°53.738´

- - 90,000 - - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
720 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

30 ขุดลอกคลองยายเล็ก หมูท่ี 7 -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและกําจัด
วัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง
850 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.737´
E๙๙°54.066´
จุดส้ินสุด N๑๓°29.521´
E๙๙°53.829´

- - - 105,000 - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
850 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

31 ขุดลอกคลองครูไทย หมูท่ี 7 -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและกําจัด
วัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง
320 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.604´
E๙๙°54.034´
จุดส้ินสุด N๑๓°29.718´
E๙๙°54.002´

- - - 39,000 - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
320 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

32 ขุดลอกคลองตาฟก หมูท่ี 7 -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและกําจัด
วัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง
500 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.826´
E๙๙°53.964´
จุดส้ินสุด N๑๓°29.925´
E๙๙°53.783´

- - - 60,000 - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
500 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*
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1.3 แผนงานการเกษตร (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

33 ขุดลอกคลองลุงซัว หมูท่ี 7 -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง
1,250 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°30.343´
E๙๙°52.915´
จุดส้ินสุด N๑๓°29.934´
E๙๙°53.136´

- - - 150,000 - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
1,250 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

34 ขุดลอกคลองหลังโคก หมูท่ี 7 -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง 810
เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°30.655´
E๙๙°53.345´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.302´
E๙๙°53.079´

- - - 98,000 - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
810 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

35 ขุดลอกคลองหนาโคก หมูท่ี 7 -เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง
1,390 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°30.812´
E๙๙°53.449´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.081´
E๙๙°53.400´

106,000 - - - - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
1,390 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*

36 ขุดลอกคลองพรอมฝงทอระบายนํ้า
(คลองลุงชั้น) หมูท่ี 7

-เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง 587
เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°30.299´
E๙๙°53.299´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.484´
E๙๙°53.143´

- - - 120,000 - ขุดลอกคลอง
ระยะทาง
587 เมตร

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
*
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสมดุล และใชประโยชนอยางย่ังยืน
 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการประชาสัมพันธการ
จัดเก็บภาษี

เพ่ือเสริมสรางความเขาใจกับ
ประชาชนทุกภาคสวนและ
เห็นประโยชนในการชําระ
ภาษีและคาธรรมเนียมหรือ
เงินอื่นใด

-ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารดาน
การใหบริการรับชําระภาษีและ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆให
ประชาชนไดทราบอยางท่ัวถึง
-จัดทําปายประชาสัมพันธ/เอกสรร
เผยแพร/ออกบริการเคล่ือนท่ี เปน
ตน

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จํานวนพ้ืนท่ีใน
การ
ประชาสัมพันธ
ครบท้ัง ๗
หมูบาน

ประชาชนทุกภาคสวน
ไดรับขอมูลเกิดความ
เขาใจในการจัดเก็บ
รายไดขององคกรมาก
ยิ่งขึ้น

กองคลัง
*

2 โครงการใหความรูความเขาใจแก
ประชาชนและเจาหนาท่ีเกี่ยวกับ
บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนและ
เจาหนาท่ีเขามีสวนรวมใน
การบริหารงานของ อบต.

เจาหนาท่ี/ผูนําชุมชนและกรรมการท่ี
ไดรับการแตงต้ัง จํานวน ๒๐ คน เขา
รับการอบรมใหความรูความเขาใจแก
ประชาชนและเจาหนาท่ีเกี่ยวกับ
บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจในระดับ
มาก รอยละ ๗๐
ขึ้นไป

เจาหนาท่ี/ผูนําชุมชน
และกรรมการมีความ
เขาใจและปฏิบัติหนาท่ี
ไดถูกตอง

กองคลัง
*

3 โครงการกองคลังพรอมใจ
ใหบริการประชาชนนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ

เพ่ืออํานวยความสะดวกตอ
ประชาชนใหสามารถมาชําระ
ภาษีนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการได

ประชาชน จํานวน ๗ หมูบานไดรับ
การบริการของกองชางใน
วันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ
และผูท่ีไมสามารถมาชําระภาษีในวัน
ทําการได

0 0 0 0 0 ผูรับบริการไมนอย
กวารอยละ ๗๐ มี
ความพึงพอใจตอ
การใหบริการ
ตั้งแตระดับมากขึ้น
ไป

ประชาชนเกิดความพึง
พอใจและประทับใจใน
การใหบริการของ
เจาหนาท่ีของรัฐ

กองคลัง
*
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1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

4 โครงการรับชําระภาษีและออก
หนวยรับชําระภาษีเคล่ือนท่ี

เพ่ือเปนการเรงรัดการจัดเก็บ
ภาษีและอํานวยความสะดวก
ตอประชาชนท่ีตองชําระภาษี

ผูมีหนาท่ีชําระภาษีในเขตอบต.และผู
ท่ีไมสามารถมาชําระภาษีในวันทํา
การได

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจในระดับ
มาก รอยละ ๗๐
ขึ้นไป

ประชาชนไดรับความ
สะดวกตอการชําระ
ภาษีมากยิ่งขึ้น

กองคลัง
*

5 โครงการพัฒนาการใหบริการ
ดานการจัดเก็บภาษี ปรับปรุง
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการประชาชนดานการ
จัดเก็บและพัฒนารายได
สามารถดําเนินการจัดเก็บภาษี
คาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ ได
อยางทั่วถึง ถูกตองและเปนธรรม

ผูปฏิบัติงานดานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินมีความรูความ
เขาใจสามารถใชงานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พ้ืนท่ีท้ัง ๗
หมูบานไดรับการ
ปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การใหบริการประชาชน
ดานการจัดเก็บและ
พัฒนารายได

กองคลัง
*

6 โครงการตามใจฉัน สานสัมพันธ
ระหวางบุคลากร

-เพื่อการเรียนรูการทํางานเปน
ทีม
-รูจักเขาใจตนเองและผูอื่นอันจะ
เสริมสรางบรรยากาศในการ
ทํางาน
-สรางความเขาใจอันดี มีทัศคติ
ตอตนเองเพื่อนรวมงาน องคกร
และผูบังคับบัญชา

จัดโครงการสายสัมพันธสรางสรรค
ทีมงานของอบต.คุงนํ้าวน โดยการจัด
กิจกรรมรวมระหวางบุคลากร
อาทิตยละ 3 ครั้ง

0 0 0 0 0 จัดโครงการ
อาทิตยละ ๑ ครั้ง

-บุคลากรเขาใจและ
ยอมรับซ่ึงกันและกันใน
บทบาทหนาท่ี
-บุคลากรมีความ
สามัคคี มีการส่ือสาร
และประสานงานท่ีดี มี
การทํางานเปนทีม

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการโดยใชกิจกรรม
5 ส

สงเสริมใหบุคลากรจัดกิจกรรม ๕
ส พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่
เพื่อเตรียมความพรอมการ
ใหบริการกับประชาชน

จัดกิจกรรม ๕ ส พัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานท่ีใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน ของสวนราชการท้ัง 4
สวนราชการ

0 0 0 0 0 ประชาชนผูเขา
รับบริการมีความ
พึงพอใจตอ
สถานท่ีท่ี
เอื้ออํานวย รอย
ละ ๗๐ ในระดับ
มาก

อาคารสถานท่ีสะอาด
สวยงาม วัสดุอุปกรณใช
งานไดตามปกติ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 142

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

8 โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับบุคลากรทองถิ่น

สนับสนุนใหบุคลากรมี
จิตสํานึก ท่ีดีโดยยึด
หลักธรรมภิบาล

จัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรม
จริยธรรมใหแกบุคลากร
ป 2561 = 40 คน
ป 2562 = 42 คน
ป 2563 – 2565 = 50 คน

20,000 20,000 46,000 46,000 46,000 บุคลากรในสังกัด
อบต.เขารับการ
อบรม รอยละ 70
ขึ้นไป

บุคลากรยึดหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิสภาพ

สํานักงาน
ปลัด อบต

*

9 โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูนํา
ทองถิ่น ผูนําชุมชน และพนักงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลคุง
นํ้าวน

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาความรูความสามารถ
ในการบริหารงานและการ
บริการสาธารณะตางๆของ
อบต.

คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น ผูนําชุมชน และเจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของ
ป 2561 = 50 คน
ป 2562 = 50 คน
ป 2563 – 2565 = 55 คน

250,000 250,000 300,000 300,000 300,000 ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก รอยละ
๗๐ ขึ้นไป

การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของอบต.
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

10 โครงการฝกอบรมใหความรูดาน
คอมพิวเตอรหลักสูตร “เทคนิค
การติดต้ัง การซอมบํารุง และ
แกไขปญหาคอมพิวเตอร
เบ้ืองตน”

เพ่ือเพ่ิมความรูและทักษะใน
การใชคอมพิวเตอรสําหรับ
การปฏิบัติงาน

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น
ผูนําชุมชนและพนักงานของ อบต.
คุงนํ้าวน จําวน 40 คน

- - - 12,000 - ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจในระดับ
มาก รอยละ 70
ขึ้นไป

คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ผูนําชุมชน
และพนักงานของ อบต.
ความรูและทักษะใน
การใชคอมพิวเตอร
สําหรับการปฏิบัติงาน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

11 โครงการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน

เพ่ือใหบุคลากรทุกคน
คํานึงถึงความปลอดภัยของ
ตนเอง เพ่ือนรวมงานและ
ทรัพยสินของทางราชการเปน
สําคัญตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ของอบต.คุงนํ้าวน
ป 2561 = 30 คน
ป 2562 = 32 คน
ป 2563 – 2565 = 37 คน

0 0 0 0 0 ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก รอยละ
๗๐ ขึ้นไป

การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของอบต.
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักงาน
ปลัด
อบต.

*
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1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

12 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานผูมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน

เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ
ใหกับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางในการ
ปฏิบัติงาน

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ของอบต.คุงนํ้าวน
ป 2561 = 30 คน
ป 2562 = 32 คน
ป 2563 – 2565 = 37 คน

0 0 0 0 0 ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจในระดับ
มาก รอยละ ๗๐
ขึ้นไป

การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของอบต.
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

13 โครงการจัดรายการเสียงตามสาย
เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ของราชการ

เพ่ือเปนการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
บทบาท ภารกิจหนาท่ีของ
อบต.

จัดรายการเสียงตามสายในวันเวลา
ราชการ วันละ ๒ ครั้ง (เท่ียง-เย็น)
ครั้งละครึ่งชั่วโมง

0 0 0 0 0 ประชาชนมีความ
พึงพอใจระดับ
มากในการรับ
ขอมูลขาวสารคิด
เปนรอยละ 70
ของประชาชน

ประชาชนในเขตไดรับ
ทราบขอมูลขาวสารของ
อบต.ดานตางๆอยาง
ท่ัวถึงรวดเร็ว

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

14 โครงการประชาสัมพันธ
การดําเนินงานของ
อบต.คุงนํ้าวน

เพ่ือเปนส่ือกลางในการ
ประชาสัมพันธนโยบาย
กิจกรรม ผลิการปฏิบัติงาน
ประจําปใหบุคคลท่ัวไปไดรับ
ทราบ

เผยแพรประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานของอบต.
คุงนํ้าวนผานชองทางการ
ประชาสัมพันธตางๆ เชน การจัดทํา
แผนพับ วารสาร จดหมายขาว
ปฏิทิน การจัดทําเว็บไซด นิทรรศการ
ฯลฯ เปนตน ครอบคลุมครัวเรือน
ของตําบลคุงนํ้าวนในแตละป
ป 2561 จํานวน 750 ครัวเรือน
ป 2562 จํานวน 750 ครัวเรือน
ป 2563 จํานวน 800 ครัวเรือน
ป 2564 จํานวน 820 ครัวเรือน
ป 2565 จํานวน 840 ครัวเรือน

40,000 30,000 40,000 42,000 44,000 อบต.ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ
ผลการ
ดําเนินงาน ไม
นอยกวารอยละ
80 ของ
ครัวเรือนตาม
ขอมูล จปฐ.

ประชาชนท่ัวไปไดรับ
ทราบผลงาน กิจกรรม
ของอบต.และมีทัศนคติ
ท่ีดี

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 144

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

15 โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การฝกอบรมในหลักสูตรตางๆท่ี
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีของเจาหนาท่ี อบต.

-เพ่ือใหรูระเบียบแบบแผน
ของทางราชการหลักและวิธี
ปฏิบัติราชการบทบาทและ
หนาท่ีของบุคลากร
-เพ่ิมพูนความรูทักษะทัศนคติ
ท่ีดีคุณธรรมและจริยธรรม

-เจาหนาท่ีในอบต.เขารับการ
ฝกอบรมจํานวนอยางนอยคนละ ๑
หลักสูตร
-จัดสงพนักงานท่ีไดรับการบรรจุใหม
พนักงานท่ีรับโอน(ยาย)มาสังกัด
อบต.
ป 2561 = 30 คน
ป 2562 = 32 คน
ป 2563 – 2565 = 37 คน

392,000 400,000 500,000 550,000 600,000 บุคลากรในอบต.
เขารับการ
ฝกอบรมรอยละ
70 ขึ้นไป

-บุคลากรมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น
-บุคลากรไดรับความรู
ทักษะท่ีดีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ทุกสวน
ราชการ

*

16 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต
www.kungnamwon.com

- เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ
ติดตอส่ือสารกับอบต.
- เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร
ประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

พัฒนาเว็บไซต/ดูแลและปรับปรุง
ขอมูล www.kungnamwon.com

2,000 2,000 2,500 2,500 2,500 เว็บไซตของอบต.
คุงนํ้าวนไดรับ
การพัฒนา
ปรับปรุง จํานวน
1 ระบบ

เว็บไซตอบต.
คุงนํ้าวนตอบสนองตอ
การใหบริการของ
ผูใชบริการได

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

17 โครงการกอสรางหองเก็บของ
หมูท่ี 3 ตําบลคุงนํ้าวน

เพ่ือใหมีสถานท่ีจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ เอกสารของ อบต.

กอสรางหองเก็บของ หมูท่ี 3 ตําบล
คุงนํ้าวน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
12 เมตร จํานวน 1 หลัง พิกัด
N13°52.2383′ E99°90.15′
พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
กําหนด)

- 496,000 - - - กอสรางหองเก็บ
ของ ขนาดกวาง
5 เมตร ยาว 12
เมตร

มีสถานท่ีจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณเอกสารของ
อบต.

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 145

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

18 โครงการตอเติมอาคาร
อเนกประสงค หมูท่ี 3 ตําบลคุง
นํ้าวน

-เพ่ือใหประชาชนและ
ผูสูงอายุมีท่ีดําเนินกิจกรรม
ตางๆ
-เพ่ือใหมีอาคารท่ีม่ันคงมี
สถานท่ีใชทํากิจกรรมและใช
ประโยชน

ตอเติมอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 3
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 12 เมตร
บริเวณพิกัด N13°52.2696′
E99°16.80′ พรอมติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1
ปาย (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
กําหนด)

- 480,000 - - - ตอเติมอาคาร
อเนกประสงค
ขนาดกวาง 5
เมตร ยาว 12
เมตร

-ประชาชนและผูสูงอายุ
มีท่ีดําเนินกิจกรรม
ตางๆ
-มีอาคารท่ีม่ันคง มี
สถานท่ีใชทํากิจกรรม
และใชประโยชนไดมาก
ขึ้น

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

19 โครงการทาสีภายนอกอาคาร
สํานักงานสองชั้นขององคการ
บริหารสวนตําบลคุงนํ้าวน หมูท่ี
3 ตําบลคุงนํ้าวน

เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม
ภายนอกอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลคุง
นํ้าวนใหมีความพรอมในการ
ใหบริการประชาชน

ทาสีภายนอกอาคารสํานักงานสองชั้น
ขององคการบริหารสวนตําบลคุง
นํ้าวน หมูท่ี 3 บริเวณพิกัด
N13°52.2380′ E99°90.1522′
พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
กําหนด)

- 226,000 - - - ทาสีภายนอก
อาคารสองชั้นไม
นอยกวา 1,165
ตารางเมตร

สภาพแวดลอมภายนอก
อาคารสํานักงาน อบต.
คุงนํ้าวนมีความพรอม
ในการใหบริการ
ประชาชน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 146

1.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการสภาเด็กคุงนํ้าวนรวมใจ
พัฒนาส่ิงแวดลอม

-เพ่ือใหสมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชน
-เพ่ือใหสมาชิกเด็กและ
เยาวชนไดรูจักการเสียสละ
เพ่ือสังคมสวนรวม
-เพ่ือปลูกฝงใหเด็กและ
เยาวชนมีจิตสาธารณะ

สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบล
คุงนํ้าวน จํานวน 40 คน

0 0 0 0 0 มีผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 80
จากเปาหมายท่ี
กําหนด
-ผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 70
มีความพึงพอใจ
ในการจัด
โครงการต้ังแต
ระดับมากขึ้นไป

-เด็กและเยาวชนมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชน
-เด็กและเยาวชนไดรูจัก
การเสียสละเพ่ือสังคม
สวนรวม
-เด็กและเยาวชนมีจิต
สาธารณะ

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการจางเหมาเอกชน
ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยใน
เขต อบต.

เพ่ือดําเนินการจัดเก็บขนขยะ
มูลฝอยภายในเขต อบต.
อยางเปนระบบ

จางเหมาเอกชนดําเนินการเก็บขน
ขยะมูลฝอย เพ่ือนําไปดําเนินการ
อยางถูกวิธี
ครอบคลุมท้ัง 7 หมูบาน

816,000 816,000 816,000 816,0000 816,000 จัดเก็บขนขยะมูล
ฝอย ครบท้ัง 7
หมูบาน

ตําบลคุงนํ้าวนมีการ
ดําเนินการจัดเก็บขยะ
อยางเปนระบบ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.3  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

2 โครงการรณรงคปลูกจิตสํานึก
การคัดแยกขยะในครัวเรือน

-เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ
เรื่องการบริหารจัดการขยะ
โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชนการจัดการขยะมูล
ฝอย ขยะอันตรายโดยชุมชน
ครอบคลุมทุกครัวเรือน
-เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย
ขยะอันตราย ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลคุงนํ้าวน
-เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดี ใหกับ
ประชาชน เด็ก เยาวชน ใน
การจัดการขยะและการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม
-เพ่ือบูรณาการการจัดการ
ขยะมูลฝอย ใหเกิดความ
ยั่งยืน โดยสงเสริมให
ประชาชนสรางอาชีพและ
รายไดจากการจัดการขยะใน
ชุมชนของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

รณรงคประชาสัมพันธการคัดแยก
ขยะ ครบท้ัง 7 หมูบาน และผูเขารับ
การอบรม จํานวน 45 คน

5,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 70
มีความพึงพอใจ
ในระดับมากขึ้น
ไป

-ประชาชนมีความรู
ความเขาใจ เรื่องการ
บริหารจัดการขยะ โดย
การมีสวนรวมของ
ประชาชนการจัดการ
ขยะมูลฝอย และขยะ
อันตรายโดยชุมชน
ครอบคลุมทุกครัวเรือน
-พ้ืนท่ีตําบลคุงนํ้าวน
สามารถลดปริมาณขยะ
มูลฝอย และปองกัน
และแกไขปญหามลพิษ
ท่ีเกิดจากขยะพิษหรือ
อันตรายจากครัวเรือน
และชุมชน อามิ
หลอดไฟเกา แบตเตอรี่
ถายไฟฉาย กระปอง
สเปรย และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสท่ีชํารุด
อื่นๆ ในครัวเรือน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

3 โครงการใหความรูแกประชาชน
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและปญหา
มลพิษ

เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารสถานการณ
มลพิษในพ้ืนท่ีตางๆ

จัดกิจกรรมการรณรงคใหความรูแก
ประชาชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและ
ปญหามลพิษ ครอบคลุมท้ัง 7
หมูบาน

0 0 0 0 0 เผยแพร
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
สถานการณ
มลพิษในพ้ืนท่ี
ครอบคลุมท้ัง 7
หมูบาน

เผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
สถานการณมลพิษใน
พ้ืนท่ีตางๆ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

4 โครงการกองชางรับใชประชาชน เพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนท่ีมา
รับบริการของกองชาง

ประชาชน จํานวน ๗ หมูบานไดรับ
การบริการของกองชางใน
วันหยุดราชการและนอกเวลา
ราชการ

0 0 0 0 0 ผูรับบริการไมนอย
กวารอยละ ๗๐ มี
ความพึงพอใจตอ
การใหบริการ
ตั้งแตระดับมากขึ้น
ไป

ประชาชนเกิดความพึง
พอใจและประทับใจใน
การใหบริการของ
เจาหนาท่ีของรัฐ

กองชาง
*

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การทําปุยหมักชีวภาพ ชวยลด
มลพิษทางส่ิงแวดลอม เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

-เพ่ือใหคนในชุมชนตระหนัก
ถึงการรักษาส่ิงแวดลอมใน
ชุมชนโดยใชวิธีทางธรรมชาติ
-เพ่ือใหคนในชุมชนสามารถ
นําส่ิงท่ีไมใชประโยชนแลวใน
ครัวเรือนมาทําใหเกิดคุณคา
-เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถ
นําความรูท่ีไดรับไปถายทอด
และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

จัดกิจกรรมการทําปุยหมักชีวภาพ
และผูเขารับการอบรม จํานวน 40
คน

- - 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 70
มีความพึงพอใจ
ในระดับมากขึ้น
ไป

-คนในชุมชนตระหนัก
ถึงการรักษา
ส่ิงแวดลอมในชุมชน
โดยใชวิธีทางธรรมชาติ
-คนในชุมชนสามารถ
นําส่ิงท่ีไมใชประโยชน
แลวในครัวเรือนมาทํา
ใหเกิดคุณคา
-ผูเขาอบรมสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับไป
ถายทอดและ
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับ
การใชพลังงาน

เพ่ือสรางความรูความเขาใจ
ใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล
คุงนํ้าวน ใหทราบถึงการใช
พลังงานทดแทน

กิจกรรมการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับ
การใชพลังงานทดแทน จํานวนผู
ไดรับการประชาสัมพันธ จํานวน
120 ครัวเรือน

0 0 0 0 0 ครัวเรือนไมนอย
กวารอยละ 10
จากครัวเรือน
ท้ังหมดของ
ตําบลคุงนํ้าวน
ไดรับการรณรงค
การใชพลังงาน
ทดแทน

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการใช
พลังงานทดแทน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

2 โครงการสํารวจความพึงพอใจใน
การดําเนินงานและการใหบริการ
ของอบต.

เพ่ือสํารวจความพึงพอใจท่ี
ประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินงานและการใหบริการ
ของ อบต.

สุมสํารวจความพึงพอใจจาก
ครัวเรือนในตําบลคุงนํ้าวน จํานวน
1,038 ครัวเรือน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนครัวเรือน
ท่ีไดทําการ
สํารวจมีความพึง
พอใจในระดับ
มาก รอยละ 70
ขึ้นไป

สามารถนําขอมูลจาก
การสํารวจมาปรับปรุง
การปฏิบัติงานของ
อบต.

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

3 กอสรางปายประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารประจําหมูบาน
บริเวณตูนํ้าด่ืมบางพังขาม 2
หมูท่ี 5

เพ่ือใหประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการอยางท่ัวถึง

กอสรางปายประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารประจําหมูบาน จํานวน ๑
แหง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร

- - - - ๓๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับขอมูล
ขาวสารคิดเปน
รอยละ 80 ของ
ประชาชน
ท้ังหมด

ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารอยาง
ท่ัวถึง

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

4 กอสรางปายประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารประจําหมูบาน
หมูท่ี ๖

เพ่ือใหประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการอยางท่ัวถึง

กอสรางปายประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารประจําหมูบาน จํานวน ๑
แหง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร

- - - - ๓๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับขอมูล
ขาวสารคิดเปน
รอยละ 80 ของ
ประชาชน
ท้ังหมด

ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารอยาง
ท่ัวถึง

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

5 โครงการติดต้ังปายไฟ
ประชาสัมพันธท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลคุงนํ้าวน

เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของสวนราชการ
ใหแกประชาชนผูเขารับการ
บริการทราบ

ติดต้ังปายไฟประชาสัมพันธ
ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลคุงนํ้าวน

- - - - 100,๐๐๐ ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารคิด
เปนรอยละ 80
ของประชาชน
ท้ังหมดท่ีมารับ
บริการของอบต.

ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารอยาง
ท่ัวถึง

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

6 ติดต้ังระบบเสียงไรสาย หมูท่ี 2
(หนาบานคุณสมศักด์ิ)

เพ่ือเปนการใหบริการขอมูล
ขาวสารแกประขาชนในพ้ืนท่ี

ติดต้ังระบบเสียงไรสาย จํานวน 1 จุด
พิกัดท่ี N13°52.6134′
E99°89.7902′

- - - - 5๐,๐๐๐ จํานวนแหงท่ี
ไดรับการติดต้ัง
ระบบเสียงไรสาย
จํานวน 1 จุด

ประชาชนมีทางเลือกใน
การเขาถึงขอมูล
ขาวสารเพ่ิมขึ้น

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

7 ติดต้ังระบบเสียงไรสาย หมูท่ี ๓ เพ่ือเปนการใหบริการขอมูล
ขาวสารแก
ประขาชนในพ้ืนท่ี

ติดต้ังระบบเสียงไรสายระบบไรสาย
หมูท่ี ๓ จํานวน ๒ จุด

- - - - 10๐,๐๐๐ จํานวนแหงท่ี
ไดรับการติดต้ัง
ระบบเสียงไรสาย
จํานวน 1 แหง

ประชาชนมีทางเลือก
ในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารเพ่ิมขึ้น

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

8 ติดต้ังระบบเสียงไรสาย หมูท่ี ๔
ซอยตานะ

เพ่ือเปนการใหบริการขอมูล
ขาวสารแก
ประขาชนในพ้ืนท่ี

ติดต้ังระบบเสียงไรสายระบบไรสาย
หมูท่ี ๔ ซอยตานะ ๑ จุด

- - - - 5๐,๐๐๐ จํานวนแหงท่ี
ไดรับการติดต้ัง
ระบบเสียงไรสาย
จํานวน 1 แหง

ประชาชนมีทางเลือก
ในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารเพ่ิมขึ้น

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

9 ติดต้ังระบบเสียงไรสาย หมูท่ี 4
(บานทาใหญ)

เพ่ือเปนการใหบริการขอมูล
ขาวสารแกประขาชนในพ้ืนท่ี

ติดต้ังระบบเสียงไรสาย จํานวน 1 จุด
พิกัดท่ี N13°51.4083′
E99°91.1388′

- - 50,000 - - จํานวนแหงท่ี
ไดรับการติดต้ัง
ระบบเสียงไรสาย
จํานวน 1 จุด

ประชาชนมีทางเลือก
ในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารเพ่ิมขึ้น

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

10 ติดต้ังระบบเสียงไรสาย
ซอยบานกํานัน หมูท่ี 4

เพ่ือเปนการใหบริการขอมูล
ขาวสารแก
ประขาชนในพ้ืนท่ี

ติดต้ังระบบเสียงไรสาย หมูท่ี 4 ซอย
บานกํานัน จํานวน 1 จุด

50,000 - - - - จํานวนแหงท่ี
ไดรับการติดต้ัง
ระบบเสียงไรสาย
จํานวน 1 แหง

ประชาชนมีทางเลือก
ในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารเพ่ิมขึ้น

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

11 ติดต้ังระบบเสียงไรสาย หมูท่ี 5
บานคุณพวงเพชร

เพ่ือเปนการใหบริการขอมูล
ขาวสารแกประขาชนในพ้ืนท่ี

ติดต้ังระบบเสียงไรสายระบบไรสาย
หมูท่ี 5 บานคุณพวงเพชร 1 จุด

- - - - 5๐,๐๐๐ จํานวนแหงท่ี
ไดรับการติดต้ัง
ระบบเสียงไรสาย
จํานวน 1 แหง

ประชาชนมีทางเลือก
ในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารเพ่ิมขึ้น

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

12 ติดต้ังระบบเสียงไรสาย หมูท่ี 6 เพ่ือเปนการใหบริการขอมูล
ขาวสารแกประขาชนในพ้ืนท่ี

ติดต้ังระบบเสียงไรสายระบบไรสาย
หมูท่ี 6

- - - - 5๐,๐๐๐ จํานวนแหงท่ี
ไดรับการติดต้ัง
ระบบเสียงไรสาย
จํานวน 1 แหง

ประชาชนมีทางเลือก
ในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารเพ่ิมขึ้น

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการชี้แนวเขตท่ีดิน
สาธารณะ

เพ่ือสํารวจแนวเขตท่ีดิน
สาธารณะในเขตพ้ืนท่ีตําบล
คุงนํ้าวน

ดําเนินการชี้แนวเขตท่ีดินสาธารณะ
ในพ้ืนท่ีตําบลคุงนํ้าวน จํานวน 7
หมูบาน

0 0 0 0 0 ชี้แนวเขตท่ีดิน
สาธารณะ ใน
พ้ืนท่ีตําบลคุง
นํ้าวน จํานวน 7
หมูบาน

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลคุง
นํ้าวนดําเนินการสํารวจ
แนวเขตท่ีดินสาธารณะ

กองชาง
*

1.6 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

เพ่ือสงเสริมความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับประเพณีลอย
กระทงและการประดิษฐ
กระทงดวยวัสดุธรรมชาติ

จัดทําหนังสือเชิญชวนประชาชนทุก
ทานใชวัสดุ ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
ในการประดิษฐกระทง สําหรับ
เทศกาลลอยกระทง เชน ผลิตกระทง
จากวัสดุ ท่ียอยสลายไดตาม
ธรรมชาติ วัสดุเหลือใชท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม หรือ 1 กระทง 1
ครอบครัว 1 คู 1 กระทง 1 แกง 1
กระทง เปนตน เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ัง 7 หมูบาน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็ก เยาวชน
และประชาชนใน
พ้ืนท่ี ท้ัง 7
หมูบาน

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับประเพณี
ลอยกระทงและการ
ประดิษฐกระทงดวย
วัสดุธรรมชาติ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.6 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

2 กําจัดวัชพืชริมแมนํ้า หมูท่ี 2 - เพ่ือปองกันการเกิดนํ้าเสีย
- เพ่ือใหบริเวณริมแมนํ้า
ปราศจากวัชพืช สะอาดมีภูมิ
ทัศนท่ีสวยงาม

กําจัดวัชพืชริมแมนํ้าท้ังหมูบาน
ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร

- - - - 50,000 ปรับปรุงภูมิทัศน
และกําจัดวัชพืช
ระยะทางไมนอย
กวา 1 กิโลเมตร

ลดการเกิดนํ้าเสียใน
พ้ืนท่ีตําบลคุงนํ้าวน

กองชาง
*

3 กําจัดวัชพืชบริเวณหนา
วัดโคกพิกุลเรียง หมูท่ี 3

- เพ่ือปองกันการเกิดนํ้าเสีย
- เพ่ือใหบริเวณริมแมนํ้า
ปราศจากวัชพืช สะอาดมีภูมิ
ทัศนท่ีสวยงาม

กําจัดวัชพืชบริเวณหนาวัดโคกพิกุล
เรียง
พิกัดท่ี N๑๓°31.286'
E๙๙°54.255'

- - - - 50,000 จํานวนโครงการ
ท่ีไดปรับปรุงภูมิ
ทัศนและกําจัด
วัชพืช จํานวน 1
โครงการ

มีการปรับปรุงภูมิทัศน
และกําจัดวัชพืช
จํานวน ๑ แหง

กองชาง
*

4 กําจัดวัชพืชริมแมนํ้าท้ังหมูบาน
หมูท่ี ๓

- เพ่ือปองกันการเกิดนํ้าเสีย
- เพ่ือใหบริเวณริมแมนํ้า
ปราศจากวัชพืช สะอาดมีภูมิ
ทัศนท่ีสวยงาม

กําจัดวัชพืชริมแมนํ้าท้ังหมูบาน
ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร
จุดเริ่มตัน N๑๓°๕๒.๖๒๗'
E๙๙°๙๐.๓๔๐'
จุดส้ินสุด N๑๓°๕๒.๐๖๒'
E๙๙°๙๐.๔๒๖'

- - - - ๕๐,๐๐๐ ปรับปรุงภูมิทัศน
และกําจัดวัชพืช
ระยะทางไมนอย
กวา 1 กิโลเมตร

ลดการเกิดนํ้าเสียใน
พ้ืนท่ีตําบลคุงนํ้าวน

กองชาง
*

5 กําจัดวัชพืชคลองสาธารณะ
หมูท่ี 5

- เพ่ือปองกันการเกิดนํ้าเสีย
- เพ่ือใหบริเวณริมแมนํ้า
ปราศจากวัชพืช สะอาดมีภูมิ
ทัศนท่ีสวยงาม

กําจัดวัชพืชคลองสาธารณะ หมูท่ี 5 - - 100,000 - - จํานวนโครงการ
ท่ีไดปรับปรงุภูมิ
ทัศนและกําจัด
วัชพืช จํานวน 1
โครงการ

มีการปรับปรุงภูมิทัศน
และกําจัดวัชพืช
จํานวน ๑ แหง

กองชาง
*
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1.4 แผนงานการเกษตร (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

6 กําจัดวัชพืชริมแมนํ้าท้ังหมูบาน
หมูท่ี ๕

- เพ่ือปองกันการเกิดนํ้าเสีย
- เพ่ือใหบริเวณริมแมนํ้า
ปราศจากวัชพืช สะอาดมีภูมิ
ทัศนท่ีสวยงาม

กําจัดวัชพืชริมแมนํ้าท้ังหมูบาน
ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร

- - ๕๐,๐๐๐ - - ปรับปรุงภูมิทัศน
และกําจัดวัชพืช
ระยะทางไมนอย
กวา 1 กิโลเมตร

ลดการเกิดนํ้าเสียใน
พ้ืนท่ีตําบลคุงนํ้าวน

กองชาง
*

7 กําจัดวัชพืชคลองตาเหล่ียงเซง,
จําเรียง, ตาแฟง, ฝรั่ง,
ศาลตาเพ็ชร, อิสรพงษ, โคกคุณ
ตาชวงบานเศรษฐกิจ หมูท่ี ๗

- เพ่ือปองกันการเกิดนํ้าเสีย
- เพ่ือใหบริเวณริมคลอง
สาธารณะปราศจากวัชพืช
สะอาดมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม

กําจัดวัชพืชคลองตาเหล่ียงเซง,
จําเรียง, ตาแฟง, ฝรั่ง,
ศาลตาเพ็ชร, อิสรพงษ, โคกคุณตา
ชวงบานเศรษฐกิจ หมูท่ี ๗ ระยะทาง
ประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงภูมิทัศน
และกําจัดวัชพืช
ระยะทางไมนอย
กวา 2,000
เมตร

ลดการเกิดนํ้าเสียใน
พ้ืนท่ีตําบลคุงนํ้าวน

กองชาง
*

8 โครงการรวมพลังพิทักษ
ส่ิงแวดลอม

-เพ่ือรณรงคสรางจิตสํานึกให
ประชาชนมีสวนรวมในการ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
-เพ่ือเปนการใหความรูกับ
ประชาชนเกี่ยวกับภัยท่ีเกิด
จากปญหาภาวะโลกรอน

ผูนําชุมชน ตัวแทนหนวยงานตางๆ
และประชาชนตําบลคุงนํ้าวนมีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรม จํานวน
30 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวา 30 คน

-ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลคุงนํ้าวนมีสวน
รวมรณรงคสราง
จิตสํานึกในการเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว
-ประชาชนไดรับความรู
เกี่ยวกับภัยท่ีเกิดจาก
ปญหาภาวะโลกรอน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.4 แผนงานการเกษตร (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

9 โครงการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในคลองสาธารณะ หมูท่ี 1
– หมูท่ี 7 ตําบลคุงนํ้าวน

-เพ่ือประชาสัมพันธ รณรงค
หรือใหความรูแกประชาชน
เกี่ยวกับการใชแหลงนํ้าการ
อนุรักษลําคลอง
-เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีสวนรวมในกับเก็บขยะ
และผักตบชวา ในบริเวณ
หนาบานของตนเอง และ
บริเวณคลองสาธารณะใน
พ้ืนท่ีตําบลคุงนํ้าวน
-เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน และ
รักษาความสะอาดในบริเวณ
คลองสาธารณะในพ้ืนท่ีตําบล
คุงนํ้าวน

- จัดทําแผนพับระชาสัมพันธเกี่ยวกับ
การใชแหลงนํ้า การอนุรักษลําคลอง
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลคุงนํ้าวน
- จัดกิจกรรมการเก็บขยะ และกําจัด
ผักตบชวาในลําคลองตําบลคุงนํ้าวน
โดยใชความรวมมือจากคนในชุมชน
- จัดกิจกรรมรณรงคใหประชาชนท่ี
อาศัยอยูท้ังสองฝงคลองจัดเก็บ
ผักตบชวาและเก็บขยะบริเวณหนา
บานของตนเอง
- จัดนิทรรศการการเผยแพรความรู
การใชแหลงนํ้า การอนุรักษลําคลอง
ผูนําชุมชน ตัวแทนหนวยงานและ
ประชาชนตําบลคุงนํ้าวน มีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรม จํานวน 100
คน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผูนําชุมชน
ตัวแทน
หนวยงานและ
ประชาชนตําบล
คุงนํ้าวน มีสวน
รวมในการดําเนิน
กิจกรรม จํานวน
100  คน

-ประชาชนไดรับการ
สงเสริม ไดรับความรู
เกี่ยวกับการใชแหลงนํ้า
การอนุรักษลําคลอง
-ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สวนรวมในกับเก็บขยะ
และผักตบชวา ใน
บริเวณหนาบานของ
ตนเอง
-พ้ืนท่ีตําบลคุงนํ้าวน
ไดรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน และรักษาความ
สะอาดในบริเวณแมนํ้า
ลําคลอง

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพท่ีเติบโตอยางม่ันคง
 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว
1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการฝกอบรมสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน ผูนํา
ชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาทองถิ่น

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการท่ีดี
-เพ่ือสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนและสังคม
-เพ่ือรับฟงปญหาความ
ตองการของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น
-เพ่ือเสริมสรางกระบวนการ
เรียนรู

- จัดประชาคมเพ่ือบูรณาการแผน
ชุมชนในเขตอบต.
- จัดประชุมอยางตอเน่ือง
- ประชาคมจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
และคัดเลือกคณะกรรมการตาม
ระเบียบฯ
- ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
ประชาชน หนวยงานภาครัฐ  เอกชน
องคกรเอกชนและกลุมพลังมวลชน
คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  กํานัน
ผูใหญบาน พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง เขารวมการประชุม
ประชาคม มีผูเขารวมการประชุมใน
อัตราไมนอยกวารอยละ 2 ของ
ประชากรท่ีมีสิทธ์ิเลือกต้ังในตําบล
น้ัน หรือจะตองไมนอยกวารอยละ 5
ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในตําบล
น้ัน (อยางใดอยางหน่ึง)

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนเขามี
สวนรวมในการ
ประชุมไมนอย
กวารอยละ ๖๐
ของครัวเรือนใน
แตละหมูบาน

-เกิดประสิทธภิาพในการ
บริหารจัดการที่ดี
-ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนโดยตรง
-ประชาชน ชุมชน มีสวน
รวมในการพัฒนาทองถิ่น
ของตน
-ประชาชน ชุมชนรู
บทบาทของตนเองและ
รวมพัฒนาทองถิ่นแบบมี
สวนรวมและพึ่งตนเองได

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

2 โครงการจัดเก็บขอมูลความ
จําเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น

เพ่ือสํารวจและจัดเก็บขอมูล
พ้ืนฐานในระดับหมูบาน/
ตําบล

สํารวจและจัดเก็บขอมูลความ
จําเปนพ้ืนฐานในเขต อบต.
ครอบคลุมท้ังหมด 730 ครัวเรือน
(ขอมูล จปฐ.ป 2562)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครัวเรือนท่ีได
การสํารวจในพ้ืนท่ี
ไมนอยกวารอยละ
80 ของขอมูล
ครัวเรือน จปฐ.

มีขอมูลความจําเปน
พ้ืนฐานเพ่ือเปน
เครื่องมือในการ
วางแผนแกไขปญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

3 โครงการฝกอบรมใหความรูและ
ศึกษาดูงานการประกอบอาชีพ
และอาชีพเสริมใหแกสตรี
เยาวชนและประชาชนตําบลคุง
นํ้าวน

เพ่ือใหประชาชนพัฒนา
ความรูดานการประกอบ
อาชีพหลักและอาชีพเสริม

จัดฝกอบรมใหความรูดานการ
ประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม
ตางๆ ใหแก สตรี และประชาชน
จํานวน 100 คน

200,000 200,000 310,000 310,000 310,000 ผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
ระดับมาก รอยละ
๗๐

ประชาชนมีความรูใน
การประกอบอาชีพ
เสริมมากขึ้น ชุมชนมี
ความเขมแข็ง

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

4 โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุม
เศรษฐกิจชุมชนตําบลคุงนํ้าวน

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนํามาปรับใชใน
ชีวิตประจําวันได

จัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเอง ในดานการเกษตร การ
พัฒนาอาชีพ การพัฒนาแหลงนํ้า
รวมท้ังการนิเทศงาน0และติดตาม
การดําเนินงานของกลุมเศรษฐกิจ
ชุมชน ฯลฯ

0 0 0 0 0 ผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
ระดับมาก รอยละ
๗๐

ประชาชนสามารถ
ดําเนินชีวิตภายใตความ
พอเพียงโดยปรับใชเขา
กับการประกอบอาชีพ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการประชาสัมพันธแหลง
ทองเท่ียวตําบลคุงนํ้าวน

-เพ่ือประชาสัมพันธสถานท่ี
สําคัญในตําบลคุงนํ้าวนเปนท่ี
รูจักของคนท่ัวไป
-เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
และสินคา OTOP ภายใน
ตําบลคุงนํ้าวน

เอกสารประชาสัมพันธ จํานวน 300
ฉบับ

- - 500 500 500 ดําเนินการ
เผยแพรเอกสาร
ประชาสัมพันธ
สถานท่ีสําคัญใน
ตําบล สินคา
OTOP และของ
ดีภายในตําบล
คุงนํ้าวน จํานวน
300 ฉบับ

-ตําบลคุงนํ้าวนเปนท่ี
รูจักของคนท่ัวไป
-สงเสริมการ
ประชาสัมพันธสถานท่ี
สําคัญในตําบล สินคา
OTOP และของดี
ภายในตําบลคุงนํ้าวน

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*

1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการอบรมใหความรูดาน
เกษตรอินทรียและเกษตร
พอเพียง

-เพ่ือใหเกษตรกรมีความรู
เกี่ยวกับการปองกันและ
กําจัดโรคแมลงศัตรูพืชมาก
ขึ้น
-เพ่ือเปนการลดการใช
สารเคมีในการทําการเกษตร
-เพ่ือพัฒนาสินคาภาค
การเกษตรใหมีคุณภาพ
รองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน

จัดฝกอบรมและใหความรูแกกลุม
เกษตรในการทําการเกษตรอินทรีย
และการเกษตรพอเพียง และการ
ปองกัน กําจัดโรคแมลงศัตรูพืช โดย
การฝกอบรม ประชุม สัมมนา
ตลอดจนการศึกษาดูงาน ตามความ
จําเปน จํานวน 30 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรไดรับ
การสงเสริมไม
นอยกวารอยละ
๕๐ จากจํานวน
เกษตรกรผูขึ้น
ทะเบียนท้ังหมด

-ผลผลิตทางการเกษตร
มีความปลอดภัยจาก
สารพิษสารเคมี
-ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองไดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.3 แผนงานการเกษตร (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

2 โครงการสงเสริมการเกษตรให
ประชาชนในตําบล

-เพ่ือเพ่ิมเติมความรู
การเกษตรใหเกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป
-เพ่ือลดอัตราการใชสารเคมี
-เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิต
-เพ่ือสงเสริมอาชีพการเกษตร
ท่ียั่งยืน

-จัดกิจกรรมอบรมใหความรูการทํา
ปุยหมัก ปุยอินทรีย นํ้ายาชีวภาพ
ฯลฯ เปนตน
-จัดกิจกรรมสาธิต จํานวน 70 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเขา
รวมโครงการไม
นอยละรอยละ
50

-ประชาชนในเขตอบต.
ไดรับความรูและ
สามารถนําไปใช
ประโยชน
-ไดผลิตผลท่ีมีคุณภาพ
และลดตนทุนการผลิต
-ประชาชนมีรายได
เสริมจากการผลิตปุย

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

3 โครงการหมูบานแหงเศรษฐกิจ
พอเพียง

เปนการสงเสริมประชาชนอยู
บนพ้ืนฐานการดําเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

-ฝกอบรมใหความรูดานการเกษตร
และปฏิบัติไดจริง
-ประชาชนปฏิบัติตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง
จํานวน 50 คน

- - 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจมากกวา
รอยละ 70

ประชาชนสามารถนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชประโยชน
ไดจริง

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

1.4 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลคุงนํ้าวน

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การจัดต้ังกลุมกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลใหมี
ความเขมแข็ง

ดําเนินการสนับสนุนการดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
คุงนํ้าวน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
จํานวน 1 ครั้ง

กลุมกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลมีความ
เขมแข็งและไดรับการ
สนับสนุนจากสวน
ราชการ

สํานักงาน
ปลัด
อบต.
**



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 160

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการรณรงคประชาสัมพันธ
ดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพ่ือใหประชาชนมีความรู
ดานสาธารณภัยและใช
ปองกันตนเอง

ประชาสัมพันธใหความรูดานการ
ปองกันสาธารณภัยแกประชาชน
จํานวน 50 คน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กิจกรรมรณรงค
อยางนอยปละ 1
ครั้ง

ประชาชนมีความรูดาน
สาธารณภัยมากขึ้น

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
2 โครงการอบรมใหความรูปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย
(อปพร.) ตําบลคุงนํ้าวน

เพ่ือเสริมสรางศักยภาพให
ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น
เจาหนาท่ี และสมาชิก
อปพร. ไดมีความรูความ
เขาใจในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
สามารถปฏิบัติหนาท่ี
ชวยเหลือประชาชนไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ

ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 40
คน เจาหนาท่ีและผูเกี่ยวของ จํานวน
10 คน รวม 50 คน

100,000 100,000 - - - ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรู
ความเขาใจใน
ระดับมาก รอย
ละ 70

ผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถิ่น เจาหนาที่ และ
สมาชิก อปพร. ไดมี
ความรูความเขาใจในการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลอื
ประชาชนไดอยางถกูตอง
และมีประสิทธภิาพ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

3 โครงการใหความรูเกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติ สาธารณภัย

เพ่ือเสริมสรางความรูความ
เขาใจในเรื่องของภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัย

จํานวน 200 ครัวเรือน - - 5,000 5,000 5,000 กิจกรรมเผยแพร
ความรู อยาง
นอย 1 กิจกรรม

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจในเรื่องของ
ภัยธรรมชาติและสา
ธารณภัย

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

4 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ชวงเทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต

เพ่ือลดพฤติกรรมในการขับขี่
ท่ีไมปลอดภัยและรณรงคการ
เมาไมขับ

จํานวน 2 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ต้ังจุดตรวจ
บริการประชาชน
จํานวน 2 ครั้งๆ
ละ 7 วัน

สามารถบริการ
ประชาชนและลด
จํานวนอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลฯ ได

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

5 โครงการเฝาระวังปองกันเหตุ
อาชญากรรมในเขตตําบลคุง
นํ้าวน

เพ่ือสงเสริมการเฝาระวัง
ปองกันปญหาอาชญากรรม
ตางๆ

จํานวน 1 กิจกรรม 50,000 - - - - กิจกรรมออก
ตรวจความ
เรียบรอยภายใน
ตําบลคุงนํ้าวน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

6 โครงการรณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนของชุมชน
ตําบลคุงนํ้าวน

เพ่ือสรางจิตสํานึกให
ประชาชนตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน
และมีสวนรวมในการ
รับผิดชอบตอสังคม

จํานวน 1 กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนกิจกรรม
รณรงคอยางนอย
1 กิจกรรม

ประชาชนและผูท่ี
สัญจรไปมาเกิด
จิตสํานึกในการชวยกัน
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
บนทองถิ่นในชุมชน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

7 โครงการฝกอบรมใหความรู
อปพร.ตําบลคุงนํ้าวน “หลักสูตร
ฝกอบรมจัดต้ังอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน”

-เพ่ือเพ่ิมจํานวนสมาชิก
อปพร.
-เพ่ือใหสมาชิก อปพร.มี
ความรูความเขาใจในภารกิจ
หนาท่ีเกี่ยวกับงาน อปพร.
และสามารถนําไปชวยเหลือ
ประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

จํานวน 40 คน - - 200,000 - - ผูเขารวม
ฝกอบรมผานการ
ฝกอบรมใน
หลักสูตรท่ี
กําหนดเกินกวา
รอยละ 80

-มีจํานวนสมาชิก อป
พร.เพ่ิมขึ้น
-สมาชิกรายใหมมี
ความรูความเขาใจมี
ประสบการณและ
สามารถนําไปชวยเหลือ
ประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

8 โครงการอบรมใหความรูดานการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรในองคกรและ
ประชาชนตําบลมีความรู
ความเขาใจในดานการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

จํานวน 200 คน - 15,000 15,000 15,000 15,000 บุคลากรในองคกร
และประชาชนใน
ตําบลคุงน้ําวน มี
ความรูความเขาใจ
ในกฎจราจรและ
กฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของในระดับ
มาก ไมนอยกวา
รอยละ 70

บุคลากรในองคกรและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีวินัย
ในการใชถนนมากขึ้น
และเปนการปองกัน
และลดอุบัติหตุทาง
ถนนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

9 โครงการเสริมสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนในตําบลคุงนํ้าวน

เพ่ือใหประชาชนมีความ
ม่ันใจและรูสึกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

จํานวน 1 กิจกรรม 0 0 0 0 0 กิจกรรมออก
ตรวจเวรรักษา
ความปลอดภัย
รวมกับกํานัน
ผูใหญบาน อป
พร. และ
เจาหนาท่ี

ประชาชนมีขวัญและ
กําลังใจในความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

10 โครงการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ
และขนสงสําหรับดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณ
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีในดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวนวัสดุ อุปกรณ อยางนอย 5
รายการ

- 30,000 - 30,000 - สามารถ
ดําเนินการจัดซ้ือ
วัสดุอุปกรณท่ี
จําเปนในการ
ปฏิบัติหนาท่ี

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมี
วัสดุอุปกรณท่ีใชในการ
ปฏิบัติหนาท่ีดานการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยสําหรับบริการ
ประชาชน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

11 โครงการจัดซ้ือเครื่องแบบ เครื่อง
แตงกาย ใหกับ อปพร. และ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

-เพ่ือจัดซ้ือเครื่องแบบ เครื่อง
แตงกาย ใหกับ อปพร. และ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภยั เชน ชุด อปพร.
(เครื่องหมายและอุปกรณตาง )ๆ
-เพ่ือเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจใหผูปฏิบัติงาน
ตลอดจนมีชุดเครื่องแบบท่ี
ถูกตองตามระเบียบในขณะ
ปฏิบัติหนาท่ี

จํานวน 50 คน - - 130,000 - - จัดซ้ือชุด
เครื่องแบบ
เครื่องแตงกาย
ใหกับ อปพร.
และเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานฯลฯ
จํานวน 50 ชุด

ผูปฏิบัติงานมีขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงานตลอดจนมี
ชุดเครื่องแบบท่ีถูกตอง
ตามระเบียบในขณะ
ปฏิบัติหนาท่ี

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

12 โครงการตรวจสอบสภาพการใช
งานวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ
งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหมีคุณภาพ

เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั
มีวัสดุอุปกรณตลอดจน
ครุภัณฑท่ีใชในการปฏิบัติงาน
มีคุณภาพและเปนการเตรยีม
ความพรอมเม่ือเกิดสาธารณภยั

ปละ 1 ครั้ง - 0 0 0 0 ตรวจสอบสภาพ
วัสดุอุปกรณ
อยางนอยปละ 1
ครั้ง

มีอุปกรณชวยเหลือดาน
บรรเทาสาธารณภัยให
พรอมใชงานสมํ่าเสมอ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

13 โครงการเพ่ิมศักยภาพอบรมให
ความรูปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (อปพร.)

เพ่ือเสริมสรางศักยภาพให
ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น
เจาหนาท่ี และสมาชิก
อปพร. ไดมีความรูความเขาใจ
ในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีชวยเหลือประชาชนได
อยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ

ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 40
คน เจาหนาท่ีและผูเกี่ยวของ จํานวน
10 คน รวม 50 คน

- - 150,000 150,000 150,000 ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรู
ความเขาใจใน
ระดับมาก รอย
ละ 70

ผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถิ่น เจาหนาที่ และ
สมาชิก อปพร. ไดมี
ความรูความเขาใจในการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลอื
ประชาชนไดอยางถกูตอง
และมีประสิทธภิาพ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

14 โครงการอบรมใหความรูปองกัน
อัคคีภัยและการชวยเหลือตนเอง
เบ้ืองตน

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนในเด็ก
และประชาชนในตําบลคุง
นํ้าวน รูจักวิธีการชวยเหลือ
ตนเองเบ้ืองตนเม่ือพบเหตุ
เกิดอัคคีภัย

จํานวน 40 คน - - 10,000 10,000 10,000 สามารถฝก
ปฏิบัติเรียนรู
วิธีการดับไฟ
เบ้ืองตน

เด็กและประชาชน
สามารถชวยเหลือ
ตนเองไมใหเกิดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสินได

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

15 โครงการกอสรางส่ิงกีดขวางเพ่ือ
ชะลอความเร็วบริเวณจุดเส่ียง
ชวงทางโคงและตามซอย หมูท่ี 5

เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถิ่น

กอสรางส่ิงกีดขวางเพ่ือชะลอ
ความเร็วบริเวณจุดเส่ียงชวงทางโคง
หมูท่ี 5

- - - - 100,000 กอสรางส่ิงกีด
ขวาง จํานวน 1
จุด

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา

กองชาง
*

16 โครงการติดต้ังแผงกั้นถนน
บริเวณโคงคลองตาจา หมูท่ี 6

เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถิ่น

ติดต้ังรางเหล็ก ระยะทาง 50 เมตร
พิกัด N๑๓°30.130'
E๙๙°54.959'

- - - 150,000 - ติดต้ังแผนกั้น
ถนน จํานวน 1
จุด

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา

กองชาง
*

17 โครงการติดต้ังกระจกโคงบริเวณ
ทางโคงและจุดเส่ียง หมูท่ี 5

เพ่ือใหประชาชนท่ีสัญจรผาน
ไปมาไดรับความปลอดภัย

ติดต้ังกระจกโคงในพ้ืนท่ีตําบล
จํานวน ๑ แหง

- - - - 10,000 ตําบลคุงนํ้าวน
ไดรับการติดต้ัง
กระจกโคง
จํานวน ๑ จุด

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคมนาคน
สัญจรไปมา

กองชาง
*
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1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการรณรงคการปองกันและ
การปราบปรามการทุจริต

-สรางเครือขายจากทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
-ปลุกจิตสํานึกใหประชาชน
และสังคมทุกภาคสวนมี
จิตสํานึกรับผิดชอบรวมกัน

จํานวน 100 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ดําเนินการจัด
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการรณรงค
การปองกันและการ
ปราบปรามการ
ทุจริต อยางนอย 1
กิจกรรม

สรางภาคีเครือขายการ
มีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต และสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดความ
โปรงใสในการ
บริหารงานของ อบต.
สามารถตรวจสอบได

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

2 โครงการประชาสัมพันธการ
เลือกต้ังในระดับจังหวัดและ
ระดับทองถิ่น

เพ่ือประชาสัมพันธให
ประชาชนไปใชสิทธิเลือกต้ัง
ในการเลือกต้ังระดับจังหวัด
และระดับทองถิ่น

ประชาสัมพันธการเลือกต้ังท้ังระดับ
จังหวัด และระดับทองถิ่น จํานวน 7
หมูบาน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใชสิทธิ
เลือกต้ัง จํานวน
ไมนอยกวารอย
ละ ๗๐ ของผูมี
สิทธิเลือกต้ัง

ประชาชนตระหนักถึง
หนาท่ีในการใชสิทธิ
เลือกต้ัง

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

3 โครงการประเมินความโปรงใส
การดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลคุงนํ้าวน

-เพ่ือเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกมีสวนรวมใน
การประเมินความโปรงใสการ
บริหารงานของ อบต.
-เพ่ือนําผลการประเมินนํามา
ปรับปรุงการดําเนินงานของ
องคกรใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

กลุมตัวอยาง 100 คน - 0 0 0 0 จัดทําแบบ
ประเมินและ
วิเคราะหผลการ
ประเมิน มีระดับ
ความพึงพอใจใน
ระดับมาก

สามารถนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

4 โครงการอบรมใหความรู
“กฎหมายและสิทธิประโยชน
สําหรับประชาชน”

-เพ่ือใหคณะกรรมการศูนย
ยุติธรรมตําบลคุงนํ้าวน
เจาหนาท่ี ผูนําชุมชน และ
ประชาชนในตําบลคุงนํ้าวน
มีความรูเรื่องกฎหมายตางๆท่ี
เปนสิทธิของตนเองและของผู
ท่ีไมไดรับความยุติธรรม
-เพ่ือใหการบริหารงานของ
ศูนยยุติธรรมตําบลคุงนํ้าวนมี
การบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

จํานวน 40 คน - 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารับการ
ฝกอบรม มี
ความรูความ
เขาใจในระดับ
มากไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนมีความรูเรื่อง
กฎหมายและสามารถ
รักษาสิทธิประโยชน
ของตนเองและบุคคล
ในครอบครัวใหไดรับ
ความเปนธรรม
ตลอดจนมีชองทางให
ไดรับความชวยเหลือ
เพ่ือใหไดรับความ
ยุติธรรม

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

5 โครงการเยาวชน รุนใหมหางไกล
ยาเสพติด

เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือ
สรางภูมิคุมกันในตนเองและ
ครอบครัวของเยาวชนใหพน
จากยาเสพติด

กิจกรรมฝกอบรมเยาวชน รุนใหม
หางไกลยาเสพติด เยาวชนตําบลคุง
นํ้าวน จํานวน 40 คน เขารับการ
ฝกอบรม

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 70
มีความพึงพอใจ
ในการจัด
โครงการต้ังแต
ระดับมากขึ้นไป

สรางภูมิคุมกันในตนเอง
และครอบครัวของ
เยาวชนใหพนจากยา
เสพติด

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

6 โครงการบุหรี่เลิกได ถาใจกลา
พอ

เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การสูบบุหรี่

กิจกรรมรณรงคการลด ละ เลิก บุหรี่
จํานวน 30 คน

0 0 0 0 0 มีผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 80
จากเปาหมายที่
กําหนด

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การสูบบุหรี่

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

7 โครงการฝกอบรมอาชีพใหแก
เด็กและเยาวชน

-เพ่ือสงเสริมอาชีพใหแกเด็ก
และเยาวชน
-เพ่ือสงเสริมการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน  สรางรายได
ใหแกครอบครัว  หางไกลยา
เสพติด และลดปญหาท่ีไมพึง
ประสงค

เด็กและเยาวชนตําบล
คุงนํ้าวน และผูประสานงานโครงการ
จํานวน 40 คน

6,500 6,500 7,500 7,500 7,500 -จํานวนผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 80
จากเปาหมายที่
กําหนด
-ผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ
70 มีความพึง
พอใจในการจัด
โครงการตั้งแต
ระดับมากขึ้นไป

-เด็กและเยาวชนใน
ตําบลไดรับการสงเสริม
อาชีพ
-เด็กและเยาวชนใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชน  สรางรายได
ใหแกครอบครัว
หางไกลยาเสพติด และ
ลดปญหาท่ีไมพึง
ประสงค

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*

8 โครงการอบรมเด็กไทยโตไปไม
โกง

-เพ่ือปลูกฝงใหเด็กมีนิสัย
ซ่ือสัตย สุจริต ไมมีนิสัยคด
โกง
-เพ่ือใหเด็กสามารถแยกแยะ
ความถูก/ผิด ความดี/ชั่วได
เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกัน
ใหกับเด็กซ่ึงเปนอนาคตของ
ชาติ

เด็ก เยาวชน ผูเขารวมโครงการ และ
ผูประสานงานโครงการ จํานวน 40
คน

- - - 7,900 - ผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจในการ
จัดโครงการใน
ระดับมากขึ้นไป
ไมนอยกวารอย
ละ 70

-เด็กสามารถแยกแยะ
ความรูสึกผิดชอบชั่วดีได
-เด็กมีความละอายและ
รูสึกเกรงกลัวตอการทาํ
ชั่ว
-เด็กเกิดความภาคภูมิใจ
ในการทําดี และปลื้มใจ
ในการกระทําของตน

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 6  ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
1.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต
และวันผูสูงอายุประจําตําบล
คุงนํ้าวน

-เพ่ืออนุรักษและสืบสาน
ประเพณีสงกรานตใหคงอยู
สืบไป
-เพ่ือใหทุกภาคสวนตระหนัก
ถึงคุณคาของผูสูงอายุ
-เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเห็น
ความสําคัญและรักษาไวซ่ึง
ประเพณีอันดีงามตอไป

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันสงกรานตและ
วันผูสูงอายุ โดยมีเด็ก เยาวชน
ประชาชนผูเขารวมโครงการและผู
ประสานงานโครงการ จํานวน 500
คน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 70
มีความพึงพอใจ
ในการจัด
โครงการต้ังแต
ระดับมากขึ้นไป

ชุมชนรวมอนุรักษและ
สืบสานประเพณีอันดี
งามของไทย และได
แสดงความกตัญู
กตเวทีตอผูสูงอายุ

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*

2 โครงการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น

เพ่ือประชาสัมพันธใหคนใน
ทองถิ่นตระหนักถึง
ความสําคัญของวัฒนธรรม
ประเพณีไทย

สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีไทย หรือประเพณีทองถิ่นมิ
ใหสูญหายไป

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จํานวนกิจกรรมท่ี
ดําเนินการไม
นอยกวา 5
กิจกรรม

ประชาชนในทองถิ่น
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของวัฒนธรรมประเพณี
ไทยท่ีดีงาม

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*
3 โครงการสัปดาหสงเสริม

พระพุทธศาสนาเน่ืองใน
วันวิสาขบูชา

เพ่ือสงเสริม  ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาใหคงอยู
สืบไป

-รณรงคการแตงกายชุดขาว และ
ลด ละ เลิก อบายมุข ชวงเทศกาล
วันวิสาขบูชา
-ทํากิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนรวมกัน

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จํานวนผูรวมลง
ชื่อ ลด ละ เลิก
อบายมุขชวง
เทศกาลวัน
วิสาขบูชา
จํานวน 100 คน

ทุกภาคสวนตระหนักถึง
ความสําคัญในวัน
วิสาขบูชา และรวมกัน
ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาใหคง
อยูสืบไป

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 169

1.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

4 โครงการสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีแหเทียนพรรษา

-เพ่ือรณรงคสงเสริมให
พุทธศาสนิกชนรวมกันทําบุญ
และทํากิจกรรมในวันสําคัญ
ของไทย
-เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเห็น
ความสําคัญและรักษาไวซ่ึง
ประเพณีอันดีงามตอไป

จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมให
พุทธศาสนิกชนทําบุญและทํากิจกรรม
รวมกัน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนกิจกรรม
รณรงค ไมนอย
กวา 1 กิจกรรม

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเห็นคุณคา
และภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ไทย

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*

5 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ

เพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย

ดําเนินการจัดกิจกรรมแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 60
จากจํานวน
ประชากรท้ังหมด

สวนราชการหนวยงาน
ตางๆ และประชาชนได
รวมแสดงความ
จงรักภักดีโดยการจัด
งานรัฐพิธี

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

6 โครงการติดต้ังธงเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย

ติดต้ังธงเฉลิมพระเกียรติบริเวณรอบ
ท่ีทําการ อบต.และรอบพ้ืนท่ีตําบล
จํานวน 2 แหง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ติดต้ังธงเฉลิม
พระเกียรติ ไม
นอยกวา 2 แหง

ไดแสดงความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*

7 โครงการจัดงานรัฐพิธี พิธีทาง
ศาสนา และงานอื่นๆ ท่ีเปนวัน
สําคัญของทางราชการ ตลอดจน
การจัดซ้ือวัสดุตางๆ

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัด
งานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา
และงานอื่นๆ ทีเปนวันสําคัญ
ของทางราชการ

จัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และงาน
อื่นท่ีเปนวันสําคัญของทางราชการ

30,000 30,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 60
จากจํานวน
ประชากรท้ังหมด

การดําเนินการจัดงาน
รัฐพิธีทางศาสนาและ
งานอื่นๆท่ีเปนวันสําคัญ
ของทางราชการสําเร็จ
ลุลวงตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคของการจัด
งาน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

*
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1.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

8 โครงการอุดหนุนการจัดงาน
ทองเท่ียวราชบุรีของดีเมืองโอง

เพ่ือสนับสนุนการจัดงาน
ทองเท่ียวราชบุรีของดีเมือง
โอง

สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการจัด
งานทองเท่ียวของดีเมืองโอง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 60
ในระดับมาก

งานประเพณีของ
จังหวัดราชบุรีไดรับการ
สงเสริมและสนับสนุน
สืบตอไป

สํานักงาน
ปลัด อบต.

**
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)

สําหรับ โครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี


ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV

-เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัยดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV
-เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางใน
การสงเสริม พัฒนา กํากับ
ติดตาม ประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
-เพ่ือเสริมสรางศักยภาพเด็กให
มีพัฒนาการสมวัย ครู/ครู
ผูดูแลเด็กมีทักษะในการดูแล
เด็กท่ีถูกตอง สรางโอกาสทาง
การศึกษาอยางมีคุณภาพเทา
เทียมกัน

ติดต้ังชุด DLTV จํานวน 1
ชุด

- - 30,700 - - สามารถนํา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV
มาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
-สามารถกํากับ ติดตาม
ประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัยไดอยางมีระบบ
-เด็กไดมีพัฒนาการสมวัย
ครู/ครูผูดูแลเด็กมีทักษะใน
การดูแลเด็กท่ีถูกตอง สราง
โอกาสทางการศึกษาอยางมี
คุณภาพเทาเทียมกัน

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
(ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จากกรม
สงเสริมฯ)

***

แบบ ผ. ๐๒/๑
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1.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการอบรม “วัยเรียน วัยใส
ไมพรอม ไมทอง”

-เพ่ือจัดกิจกรรมใหแกเด็กและ
เยาวชนภายในตําบลคุงนํ้าวน
-เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมี
ความรูความเขาใจเรื่อง เทศ
ศึกษาและพัฒนาการของ
ตนเองเม่ือเขาสูวัยรุน และมี
ทักษะในการจัดการกับ
สถานการณท่ีเกี่ยวของกับเรื่อง
เพศเชิงบวก
-เพ่ือสรางภมิูคุมกันใหเด็กและ
เยาวชนตําบลคุงนํ้าวน มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับปญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร

เด็กและเยาวชนและผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวา 40 คน

8,000 16,800 - 13,000 - -มีผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80
จากเปาหมายท่ีกําหนด
-ผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 70 มี
ความพึงพอใจในการจัด
โครงการต้ังแตระดับ
มากขึ้นไป

-เด็กและเยาวชนมี
ความรู ความเขาใจ
เรื่อง เพศศึกษาและ
พัฒนาการของตนเอง
เม่ือเขาสูวัยรุน
-เด็กและเยาวชนมี
ความรูและทักษะใน
การจัดการกับ
สถานการณท่ีเกี่ยวของ
กับเรื่องเพศ

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
(ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จากบานพัก

เด็กและ
ครอบครัว

จังหวัดราชบุรี
โดยสภาเด็ก
และเยาวชน

ตําบล
คุงน้ําวน)

***

2 โครงการรักเปน ปลอดภัย ไม
ทองกอนวัย หางไกลโรค
เพศสัมพันธ

-เพื่อสรางความตระหนัก และมี
องคความรูเร่ือง บทบาทและ
คุณคาของการเปนชาย/หญิงใน
สังคมพัฒนาการทางเพศ การ
จัดการทางอารมณ สัมพันธภาพ
ทางเพศของวัยรุน การเสริมสราง
สุขภาพในกลุมนักเรียน
-เพื่อปองกันการเกิดโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ
-เพื่อสรางความภาคภูมิใจในตนเอง
และมีทักษะในการปฏิเสธตอ
พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการดํารงชีวิต

เด็กและเยาวชนตําบล
คุงนํ้าวนและผูประสานงาน
โครงการ จํานวน 40 คน

- - 12,000 - 12,000 -มีผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80
จากเปาหมายท่ีกําหนด
-ผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 70 มี
ความพึงพอใจในการจัด
โครงการต้ังแตระดับ
มากขึ้นไป

-เด็กและเยาวชนมี
ความรูเรื่องบทบาทและ
คุณคาของการเปนชาย/
หญิงในสังคม
-ลดการเกิดโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ
-เด็กและเยาวชนมี
ความภาคภูมิใจใน
ตนเองและมีทักษะใน
การปฏิเสธตอ
พฤติกรรมท่ีเส่ียงตอการ
ดํารงชีวิต

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
(ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพอบต.

คุงนํ้าวน)
***
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1.1  แผนงานสาธารณสุข (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

3 โครงการอบรมโภชนาการสมวัย
เด็กปฐมวัยแข็งแรง

-เพ่ือใหผูปกครอง ครู ผู
ประกอบอาหาร มีความเขาใจ
เรื่องโภชนาการสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
-เพ่ือใหเด็กมีภาวะโภชนาการ
สมวัยไดบริโภคอาหารท่ีดี
ปลอดภัย และถูกหลักอนามัย

ผูปกครอง ครู ผูประกอบ
อาหาร ผูท่ีมีความสนใจ และผู
ประสานงานโครงการ จํานวน
40 คน

- - 7,900 - 7,900 ผูเขาอบรมมีความรู
ความเขาใจเรื่องภาวะ
โภชนาการของเด็ก
ปฐมวัยเพ่ิมมากขึ้นไม
นอยกวารอยละ 70

-ผูเขาอบรมมีความรู
เรื่องโภชนาการเด็ก
ปฐมวัย และสามารถ
นําไปใชกับบุตรหลาน
ได
-เด็กมีภาวะโภชนาการ
สมวัย และไดบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัย

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
(ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณจาก
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพอบต.

คุงน้ําวน)
***

4 โครงการอบรมและประกวด
ทันตสุขภาพสําหรับนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลคุงนํ้าวน “ฟน
สวย ยิ้มใส หางไกลฟนผุ”

-เพ่ือสงเสริมและกระตุนให
เกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของการดูแลทันต
สุขภาพของเด็กเล็ก
-เพ่ือสงเสริมพัฒนาครูผูดูแล
เด็กและผูปกครองเด็กให
เขาใจวิธีแปรงฟนอยางถูกวิธี
-เพ่ือจัดประกวดสุขภาพฟนใน
เด็กเล็ก

ครูผูดูแลเด็ก ผูปกครอง ผูใจ
ในเขารวมโครงการ และ
ผูเกี่ยวของ จํานวน 40 คน

- 12,000 - - 12,000 ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการใน
ภาพรวมไมนอยกวา
ระดับดี

-ครูผูดูแลเด็ก ผูปกครอง
และผูเขารับการอบรม
เห็นความสําคัญของการ
ดูแลทันตสุขภาพของ
เด็กเล็ก
-ครูผูดูแลเด็กและ
ผูปกครองเด็กเขาใจ
วิธีการแปรงฟนท่ีถูกวิธี
-ครูผูดูแลเด็กและ
ผูปกครองมีความรู
ความเขาใจในการดูแล
รักษาฟนของเด็กเล็ก

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
(ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จากกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพอบต.

คุงนํ้าวน)
***
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1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการกอสรางหองนํ้าผูพิการ
พรอมเทพ้ืนทางเดินเขาออก

-เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผู
พิการในการเขารับบริการ
-เพ่ือสรางความประทับใจแกผู
พิการและบุคคลท่ัวไปในการ
รับบริการ
-เพ่ือความเปนระเบียบ
เรียบรอยของอาคารและ
สถานท่ีใหบริการ

กอสรางหองนํ้าผูพิการ
จํานวน 1 หอง ขนาด 2.50
x 2.50 เมตร พรอมเทพ้ืน
ทางเขาออก

- - 250,000 - - รอยละ 80
ของผูเขารับ
บริการมีความ
พึงพอใจระดับ
มากขึ้นไป

-ผูพิการไดรับความสะดวก
เม่ือมาใชบริการท่ีอบต.
-ผูพิการและบุคคลท่ัวไปมี
ความประทับใจในการ
บริการ
-อาคาร สถานท่ีใหบริการ
มีความเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักงาน
ปลัด อบต.

**
(ขอรับการ

สนับสนุนงบประ
มารจากพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย
จังหวัดราชบุรี)

2 โครงการจัดทําปายสัญลักษณเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกผูพิการ

-เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผู
พิการในการเขารับบริการท่ี
อบต.
-เพ่ือความเปนระเบียบ
เรียบรอยของอาคารและ
สถานท่ีใหบริการ

จัดทําปายสัญลักษณสําหรับผู
พิการ จํานวน 4 ปาย

- - 5,000 - - จํานวนปายท่ี
จัดทํา จํานวน
4 ปาย

-ผูพิการไดรับความสะดวก
เม่ือมาใชบริการท่ีอบต.
-อาคาร สถานท่ี ใหบริการ
มีความเปนระเบียบ
เรียบรอย

สํานักงาน
ปลัด อบต.

**
(ขอรับการ

สนับสนุนงบ
ประมารจาก
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ

มนุษยจังหวัด
ราชบุรี)

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการ
และผูดูแลคนพิการตําบลคุงนํ้าวน

-เพื่อใหผูพิการและผูดแูลคนพิการ
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิที่
พึงไดรับของผูพิการและสามารถ
นําไปใชประโยชนและแนะนําผู
พิการอื่นได
-เพื่อใหผูพิการและผูดูแลคนพิการ
มีความรูและทักษะในการดูแลและ
ฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ

-ผูพิการเขารวมกิจกรรม
จํานวน 90 ราย
-ผูดูแลคนพิการจํานวน 10
ราย

- - 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
มากกวารอย
ละ 70

-ผูพิการและผูดูแลคน
พิการมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิท่ีพึงไดรับ
และผูพิการพรอมท้ังมี
ความรูและทักษะในการ
ดูแลและฟนฟูสมรรถภาพ
ผูพิการ

สํานักงาน
ปลัด อบต.

**
(ขอรับการ

สนับสนุนงบประ
มารจากพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย
จังหวัดราชบุรี)
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1.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลคุงนํ้าวน

-เพ่ือสงเสริมการดําเนินงาของ
สภาเด็กและเยาวชนตําบลคุง
นํ้าวน
-เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูสิทธิ
และหนาท่ีของตน
-เพ่ือสงเสริมความสามัคคีและ
การมีจิตสํานึกท่ีดีใหแกเด็ก
และเยาวชนตําบลคุงนํ้าวน
-เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน หางไกลยาเสพติด

เด็กและเยาวชนและผู
ประสานงานโครงการ จํานวน
40 คน

- - 12,700 - 12,700 -ผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 80
จากเปาหมายที่
กําหนด
-ผูเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 70
มีความพึงพอใจ
ในการจัด
โครงการตั้งแต
ระดับมากขึ้นไป

-เด็กและเยาวชนไดทํา
กิจกรรมรวมกัน
-เด็กและเยาวชนรับรูสิทธิ
และหนาท่ีของตนเอง
-เด็กและเยาวชนมีความ
สามัคคีและมีจิตสํานึกท่ีดี
-เด็กและเยาวชนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
หางไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
(ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
จากบานพัก

เด็กและ
ครอบครัว

จังหวัดราชบุรี
โดยสภาเด็ก
และเยาวชน

ตําบล
คุงน้ําวน)

***
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1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 กอสรางสวนสุขภาพ บริเวณ
วัดทาสุวรรณ หมูท่ี 2

เพ่ือใหประชาชนมีสวน
สุขภาพใชในการออกกําลัง
กายรวมกัน

กอสรางสวนสุขภาพบริเวณ
พ้ืนท่ีวัดทาสุวรรณ จํานวน 1
แหง พิกัดท่ี N๑๓°๕๒.๘๔๔´
E๙๙°๘๙.๓๙๕´

- - ๓,๐00,000 ๓,๐00,000 ๓,๐00,000 จํานวน
โครงการที่ได
ดําเนนิการ
กอสราง
จํานวน ๑ แหง

มีสวนสุขภาพเพ่ือให
ประชาชนใชออก
กําลังกาย

กองชาง
***

2 กอสรางสวนสุขภาพ บริเวณวัด
เหนือวน หมูท่ี 2

เพ่ือใหประชาชนมีสวน
สุขภาพใชในการออกกําลัง
กายรวมกัน

กอสรางสวนสุขภาพบริเวณ
พ้ืนท่ีวัดเหนือวนจํานวน 1
แหง
พิกัดท่ี N๑๓°๕๒.๖๗๒´
E๙๙°๙๐.๐๘๗´

- - ๓,๐00,000 ๓,๐00,000 ๓,๐00,000 จํานวน
โครงการที่ได
ดําเนนิการ
กอสราง
จํานวน ๑ แหง

มีสวนสุขภาพเพ่ือให
ประชาชนใชออก
กําลังกาย

กองชาง
***

3 กอสรางสนามฟุตซอล พรอมแสง
สวาง บริเวณวัดทาสุวรรณ
(เจาแมกวนอิม) ท่ี 2

เพ่ือใหประชาชนมีสนาม
ฟุตซอลในการออกกําลังกาย
รวมกัน

กอสรางสนามฟุตซอล พรอม
แสงสวาง บริเวณวัดทา
สุวรรณ (เจาแมกวนอิม)
พิกัดท่ี N๑๓°๕๒.๘๕๑´
E๙๙°๘๙.๓๗๖´

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวน
โครงการที่ได
ดําเนนิการ
กอสราง
จํานวน ๑
โครงการ

มีสวนสุขภาพเพ่ือให
ประชาชนใชออก
กําลังกาย

กองชาง
***

4 ปรับปรุงสนามฟุตบอลวัดราชคาม
หมูท่ี 4

เพ่ือใหประชาชนมีสนาม
ฟุตบอลใชในการออกกําลัง
กายรวมกัน

ปรับปรุงสนามฟุตบอลวัดราช
คาม จํานวน 1 แหง ขนาด
๔๕ x ๖๕ เมตร
พิกัดท่ี N๑๓°๕๑.๕๘๔´
E๙๙°๙๐.๘๐๗´

- - 420,000 420,000 420,000 จํานวน
โครงการที่ได
ดําเนนิการ
กอสราง
จํานวน ๑
โครงการ

มีสนามฟุตบอลให
ประชาชนใชออก
กําลังกายรวมกัน

กองชาง
***

5 ปรับปรุงสนามฟุตบอล
วัดจันทคาม หมูท่ี 6

เพ่ือใหประชาชนมีสนาม
ฟุตบอลใชในการออกกําลัง
กายรวมกัน

ปรับปรุงสนามฟุตบอล วัดจัน
ทคาม จํานวน 1 แหง ขนาด
กวาง 45 x 65 เมตร
พิกัดท่ี N๑๓°๕๐.๓๕๓´
E๙๙°๙๑.๖๓๙´

- - 420,000 420,000 420,000 จํานวน
โครงการที่ได
ดําเนนิการ
กอสราง
จํานวน ๑
โครงการ

มีสนามฟุตบอลให
ประชาชนใชออก
กําลังกายรวมกัน

กองชาง
***
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การเสริมสรางความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจการคา การบริการการทองเท่ียว ดวยนวัตกรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง
 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 1 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ซอยบาน
เหนือวน – คลองสนอง (ซอย
อาบู ตอน 2) หมูท่ี 2 ตําบล
คุงนํ้าวน

- เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว
- เพ่ือใหการจราจรสะดวก
รวดเร็วและถนนไดมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 6 เมตร ระยะทาง
1,247 เมตร
จุดเริ่มตัน N๑๓°31.519´
E๙๙°๕3.778´
จุดส้ินสุด N๑๓°31.130´
E๙๙°53.331´

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จํานวนแหงท่ีมี
การกอสราง
ถนนลาดยาง
จํานวน 1
โครงการ

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรไปมา

กองชาง
***

2 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ซอยสมจิตร ตอน
๒ – ๓ หมูท่ี ๕

- เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว
- เพ่ือใหการจราจรสะดวก
รวดเร็วและถนนไดมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง ๔ เมตร ระยะทาง
๑,๒๒๓ เมตร
จุดเริ่มตัน N๑๓°๓๐.๓๗๐´
E๙๙°๕๔,๒๘๒´
จุดส้ินสุด N๑๓°๓๐,๔๐๘´
E๙๙°๕๓,๙๖๓´

๑,๙๕๖,๐๐๐ ๑,๙๕๖,๐๐๐ ๑,๙๕๖,๐๐๐ ๑,๙๕๖,๐๐๐ ๑,๙๕๖,๐๐๐ จํานวนแหงท่ีมี
การกอสราง
ถนนลาดยาง
จํานวน 1
โครงการ

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรไปมา

กองชาง
***
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

3 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
ซอยผาสุกวนิช หมูท่ี ๕

- เพ่ือใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว
- เพ่ือใหการจราจรสะดวก
รวดเร็วและถนนไดมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น

กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง ๔ เมตร ระยะทาง
๒๘๙ เมตร
จุดเริ่มตัน N๑๓°๓๐.๔๓๗´
E๙๙°๕๔.๗๘๐´
จุดส้ินสุด N๑๓°๓๐.๔๒๙´
E๙๙°๕๔.๔๘๒´

๔๕๙,๐๐๐ ๔๕๙,๐๐๐ ๔๕๙,๐๐๐ ๔๕๙,๐๐๐ ๔๕๙,๐๐๐ จํานวนแหงท่ีมี
การกอสราง
ถนนลาดยาง
จํานวน 1
โครงการ

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรไปมา

กองชาง
***

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยศรีสุข หมูท่ี ๖

เพ่ือใหประชาชน มีถนนใชใน
การสัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง ๔ เมตร
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร
จุดเริ่มตัน N๑๓°๓๑.๗๑๔´
E๙๙°๕๓.๐๕๘´
จุดส้ินสุด N๑๓°๓๑.๗๖๖´
E๙๙°๕๓.๐๘๓´

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ จํานวนแหงท่ีมี
การกอสรางถนน
คอนกรีต จํานวน
1 โครงการ

ประชาชน มีถนนใชใน
การสัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

กองชาง
***

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมขยายสะพาน หมูท่ี
๗ เชื่อมตอตําบลคุงกระถิน
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี

เพ่ือใหประชาชน มีถนนใชใน
การสัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว
ประมาณ 350 เมตร รวม
พ้ืนท่ีเทคอนกรีตพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 2,135 ตารางกิโลเมตร
พรอมขยายสะพาน ขนาด
กวาง 7 เมตร ยาว 5 เมตร
(จุดเริ่มตน N 13.489957
E 99.896461
จุดส้ินสุด N 13.488677
E 99.893525)

2,000,๐๐๐ 2,000,๐๐๐ 2,000,๐๐๐ 2,000,๐๐๐ 2,000,๐๐๐ จํานวนแหงท่ีมี
การกอสราง
คอนกรีต จํานวน
1 เสน

ประชาชนมีถนนใชในการ
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

กองชาง
***
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

6 กอสรางหรือปรับปรุงถนนหิน
คลุก – หินลูกรัง ซอยบานทา
ใหญ ซอย 2  (ซอยครูเทพ
ตอน 3) ชวงสวนนายแดง
พรอมสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี ๔

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใชใน
การสัญจรไดอยางสะดวก

กอสรางหรือปรับปรุงถนนหิน
คลุก–หินลูกรัง ขนาดกวาง ๔
เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร
พรอมสะพาน คสล.
จุดเริ่มตัน N๑๓°๓๐.๗๓๕´
E๙๙°๕๔.๒๐๑´
จุดส้ินสุด N๑๓°๓๐.๖๔๘´
E๙๙°๕๔.๑๘๔´

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ จํานวนแหงท่ีมี
การกอสราง
ปรับปรุงถนน
ลูกรังหินคลุก
จํานวน 1
โครงการ

ประชาชน มีถนนใชใน
การสัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

กองชาง
***

7 กอสรางหรือปรับปรุงถนนหิน
คลุก – หินลูกรัง ซอยบาน
คลองตาจา ซอย 11 (ซอยตา
หลอง) หมูท่ี ๗

เพ่ือใหประชาชนมีถนนใชใน
การสัญจรไดอยางสะดวก

กอสรางหรือปรับปรุงถนนหิน
คลุก–หินลูกรัง ขนาดกวาง ๔
เมตร ระยะทาง ๘๗๐ เมตร
จุดเริ่มตัน N๑๓°๒๙.๙๔๒´
E๙๙°๕๓.๓๖๔´
จุดส้ินสุด N๑๓°๒๙.๘๙๓´
E๙๙°๕๓.๖๕๙´

๗๓๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐ จํานวนแหงท่ีมี
การกอสราง
ปรับปรุงถนน
ลูกรังหินคลุก
จํานวน 1
โครงการ

มีถนนลูกรังหินคลุกใชใน
การสัญจรไมนอยกวา ๑
แหง

กองชาง
***

8 กอสรางเขื่อนกันตล่ิงพังทลาย
คลองสนอง หมูท่ี 1

-เพ่ือปองกันการพังทลายของ
ตล่ิง
-เพ่ือปองกันการรุกลํ้าคลอง
สาธารณะ
-เพ่ือไมใหทางนํ้าของคลอง
สาธารณะต้ืนเขิน

กอสรางเขื่อนกันตล่ิงพังทลาย
คลองสนอง หมูท่ี 1 ขนาดสูง
๒.๘๕ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร
จุดเริ่มตน N13.528083
E99.888450
จุดส้ินสุด N13.520896
E9๙.887077

๕,๐๗๕,๐๐๐ ๕,๐๗๕,๐๐๐ ๕,๐๗๕,๐๐๐ ๕,๐๗๕,๐๐๐ ๕,๐๗๕,๐๐๐ จํานวนโครงการท่ี
ไดรบัการกอสราง
จํานวน 1
โครงการ

-ลดการพังทลายของตล่ิง
-ลดปญหาการรุกลํ้า
คลองสาธารณะ
-ลดการต้ืนเขินของทาง
นํ้า

กองชาง
***

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 180

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

9 กอสรางกําแพงกันดินพัง
คลองชางเทือง หมูท่ี ๑

-เพ่ือปองกันการพังทลาย
-เพ่ือปองกันการรุกลํ้าคลอง
สาธารณะ
-เพ่ือไมใหทางนํ้าของคลอง
สาธารณะต้ืนเขิน

กอสรางเขื่อนกันตล่ิงคอนกรีต
เสริมเหล็กสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว
๒๐๐ เมตร
จุดเริ่มตัน N๑๓°31.182´
E๙๙°13.240´
จุดส้ินสุด N๑๓°31.092´
E๙๙°13.184´

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนโครงการท่ี
ไดรับการกอสราง
จํานวน 1
โครงการ

-ลดการพังทลายของตล่ิง
-ลดปญหาการรุกลํ้า
คลองสาธารณะ
-ลดการต้ืนเขินของทาง
นํ้า

กองชาง
***

10 กอสรางเขื่อนกันดิน หมูท่ี ๒
หลังโรงเรียนวัดเหนือวน

-เพ่ือปองกันการพังทลายของ
ตล่ิง
-เพ่ือปองกันการรุกลํ้าคลอง
สาธารณะ
-เพ่ือไมใหทางนํ้าของคลอง
สาธารณะต้ืนเขิน

กอสรางเขื่อนกันดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด สูง ๒.๕๐
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร
พิกัดท่ี N๑๓°๕๒.๕๖๙´
E๙๙°๙๐.๑๐๒´

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนโครงการท่ี
ไดรับการกอสราง
จํานวน 1
โครงการ

-ลดการพังทลายของตล่ิง
-ลดปญหาการรุกลํ้า
คลองสาธารณะ
-ลดการต้ืนเขินของทาง
นํ้า

กองชาง
***

11 กอสรางคลองสงนํ้าดาด
คอนกรีตคลองเทคโน หมูท่ี 1

-เพ่ือปองกันการพังทลายของ
ตล่ิง
-เพ่ือปองกันการรุกลํ้าคลอง
สาธารณะ
-เพ่ือไมใหทางนํ้าของคลอง
สาธารณะต้ืนเขิน

กอสรางคลองสงนํ้าดาด
คอนกรีตคลองเทคโน หมูท่ี 1
ขนาดสูง 2.50 เมตรยาว 180
เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓.529666
E99.884967
จุดส้ินสุด N13.528065
E99.884784

๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ จํานวนโครงการท่ี
ไดรับการกอสราง
จํานวน 1
โครงการ

-ลดการพังทลายของตล่ิง
-ลดปญหาการรุกลํ้า
คลองสาธารณะ
-ลดการต้ืนเขินของทาง
นํ้า

กองชาง
***
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

12 กอสรางคลองสงนํ้าดาด
คอนกรีต หมูท่ี 1 ตําบลคุง
นํ้าวน เชื่อมตําบลคุงกระถิน

-เพ่ือปองกันการพังทลายของ
ตล่ิง
-เพ่ือปองกันการรุกลํ้าคลอง
สาธารณะ
-เพ่ือไมใหทางนํ้าของคลอง
สาธารณะต้ืนเขิน

กอสรางคลองสงนํ้าดาด
คอนกรีตเชื่อมตําบลคุงกระถิน
ระยะทาง ๔๗๐ เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°๕๒.๐๘๒´
E๙๙°๘๘.๖๘๐´
จุดส้ินสุด N๑๓°๕๒.๐๙๗´
E๙๙°๘๘.๕๒๕´

๕๖๔,๐๐๐ ๕๖๔,๐๐๐ ๕๖๔,๐๐๐ ๕๖๔,๐๐๐ ๕๖๔,๐๐๐ จํานวนโครงการท่ี
ไดรับการกอสราง
จํานวน 1
โครงการ

-ลดการพังทลายของตล่ิง
-ลดปญหาการรุกลํ้า
คลองสาธารณะ
-ลดการต้ืนเขินของทาง
นํ้า

กองชาง
***

13 กอสรางคลองสงนํ้าดาด
คอนกรีตคลองผวา หมูท่ี 4

-เพ่ือปองกันการพังทลายของ
ตล่ิง
-เพ่ือปองกันการรุกลํ้าคลอง
สาธารณะ
-เพ่ือไมใหทางนํ้าของคลอง
สาธารณะต้ืนเขิน

กอสรางคลองสงนํ้าดาด
คอนกรีตคลองผวา หมูท่ี 4
ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 688
เมตร
จุดเริ่มตน N13.519284
E99.903938
จุดส้ินสุด N13.514724
E99.900864

3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 จํานวนโครงการท่ี
ไดรับการกอสราง
จํานวน 1
โครงการ

-ลดการพังทลายของตล่ิง
-ลดปญหาการรุกลํ้า
คลองสาธารณะ
-ลดการต้ืนเขินของทาง
นํ้า

กองชาง
***

14 กอสรางทาเทียบเรือ หมูท่ี ๒
วัดทาสุวรรณ

เพ่ือใหประชาชนไดใชขึ้นลง
บริเวณทานํ้า

กอสรางทาเทียบเรือ หมูท่ี ๒
วัดทาสุวรรณ  ขนาดกวาง ๑๐x
๑๔เมตร

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจตอ
การจัดบริการ
พ้ืนฐาน

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดใช
ประโยชนในการสัญจร

กองชาง
***
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

15 กอสรางทาเทียบเรือ
หมูท่ี 6 วัดจันทคาม

เพ่ือใหประชาชนไดใชขึ้นลง
บริเวณทานํ้า

กอสรางทาเทียบเรือ
หมูท่ี 6 วัดจันทคาม
ขนาดกวาง ๑๐x๑๔ เมตร

๑,๕๐๐,๐๐
๐

๑,๕๐๐,๐๐
๐

๑,๕๐๐,๐๐
๐

๑,๕๐๐,๐๐
๐

๑,๕๐๐,๐๐
๐

รอยละของประชาชน
ท่ีมีความพึงพอใจตอ
การจัดบริการพ้ืนฐาน

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดใช
ประโยชนในการสัญจร

กองชาง
***

16 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ซอยเทคโน หมูท่ี 1

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ซอยเทคโน หมูท่ี 1
จุดเริ่มตน N๑๓°31.5781´
E๙๙°53.1048´
จุดส้ินสุด N๑๓°31.5875´
E๙๙°53.1594´

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
การขยายเขตไฟฟา
ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ
จํานวน 1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยางท่ัวถึง

กองชาง
***

17 ขยายเขตไฟฟาและติดต้ังโคมไฟ
สาธารณะ หมูท่ี 1 (ซอยเหมือง)

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะและ
ติดต้ังโคมไฟแสงสวาง ระยะ
469 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°52.0639´
E๙๙°88.7319´
จุดส้ินสุด N๑๓°52.0803´
E๙๙°88.2479´

- - - 370,000 - จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
การขยายเขตไฟฟา
ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ
จํานวน 1 จุด

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณปูโภคอยางท่ัวถึง

กองชาง
***

18 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอย
บานวัดโคก ซอย 6 – 8 (ซอย
6 เชื่อม ซอย 7) หมูท่ี 3

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ซอย บานวัดโคก ซอย 6-8
หมูท่ี 3 ระยะทาง 60 เมตร
พิกัดท่ี N๑๓°31.387´
E๙๙°54.222´

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
การขยายเขตไฟฟา
ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ
จํานวน 1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยางท่ัวถึง

กองชาง
***

19 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะซอยบานทาใหญ
ซอย 9 (ซอยนายนะ),ปากซอย
คุงนํ้าวน–คลองสนอง
(ซอยม่ิงโมฬี) หมูท่ี ๔

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะตามซอยในหมูท่ี ๔

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
การขยายเขตไฟฟา
ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ
จํานวน 1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยางท่ัวถึง

กองชาง
***



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 183

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

20 ขยายเขตไฟฟา ซอยบานทา
ใหญ ซอย 4 (ซอยขางประปา
(ซอยดิเรก)) หมูท่ี ๔

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟา
พิกัดท่ี N๑๓°30.940´
E๙๙°54.517´

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
การขยายเขตไฟฟา
ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ
จํานวน 1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยางท่ัวถึง

กองชาง
***

21 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ ซอยบานทาใหญ
ซอย 2 (ซอยครูเทพ) หมูท่ี ๔

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ ซอยครูเทพ
พิกัดท่ี N๑๓°30.980´
E๙๙°54.139´

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
การขยายเขตไฟฟา
ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ
จํานวน 1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยางท่ัวถึง

กองชาง
*

22 เปล่ียนสายไฟจากสายเปลือยให
เปนสายท่ีมีชนวนหุม ซอยบาง
พังขาม หมูท่ี 5

เพ่ือปองกันกระแสไฟฟารัด
วงจรและเพ่ือใหประชาชน
ไดรับความปลอดภัยจาก
กระแสไฟฟาท่ีอาจรั่วไหล

เปล่ียนสายไฟจากสายเปลือย
ใหเปนสายท่ีมีชนวนหุม ซอย
บางพังขาม หมูท่ี 5

0 0 0 0 0 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
การเปล่ียนสายไฟ
จํานวน 1 แหง

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยจาก
กระแสไฟฟาท่ีอาจรั่วไหล

กองชาง
*

23 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ พรอมติดต้ังโคมแสง
สวาง ซอยเทพนิมิตร (ซอย 1)
หมูท่ี 6

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ พรอมติดต้ังโคม
แสงสวาง ซอยเทพนิมิตร
(ซอย 1)  หมูท่ี 6 ระยะทาง
530 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°30.2191´
E๙๙°54.8744´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.2171´
E๙๙°54.6153´

530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
การขยายเขตไฟฟา
ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ
จํานวน 1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยางท่ัวถึง

กองชาง
*
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

24 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ พรอมติดต้ังโคมแสง
สวาง ซอยครูพยุง (ซอย 4)
หมูท่ี 6

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ พรอมติดต้ังโคม
แสงสวาง ซอยครูพยุง (ซอย
4) หมูท่ี 6 ระยะทาง 376
เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°30.1101´
E๙๙°55.2703´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.0119´
E๙๙°54.9636´

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา ติดต้ัง
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน
1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง
*

25 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ พรอมติดต้ังโคมแสง
สวาง ซอยตนสน (ซอย 5)
หมูท่ี 6

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ พรอมติดต้ังโคม
แสงสวาง ซอยตนสน (ซอย 5)
หมูท่ี 6 ระยะทาง 416 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.9819´
E๙๙°54.6024´
จุดส้ินสุด N๑๓°29.8307´
E๙๙°54.7515´

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา ติดต้ัง
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน
1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง
*

26 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ พรอมติดต้ังโคมแสง
สวาง ซอยบุญชวย (ซอย 6) หมู
ท่ี 6

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ พรอมติดต้ังโคม
แสงสวาง ซอยบุญชวย (ซอย
6) หมูท่ี 6 ระยะทาง 357
เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.5378´
E๙๙°55.4197´
จุดส้ินสุดN๑๓°29.5793´
E๙๙°54.7799´

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา ติดต้ัง
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน
1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง
*
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

27 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ ซอยคลองตาจา
ซอย 7 (ซอยตนโพธ์ิ) หมูท่ี ๖

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ ซอยคลองตาจา
ซอย 7 ระยะทาง 692 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.5319´
E๙๙°54.6023´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.2714´
E๙๙°54.3052´

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา ติดต้ัง
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน
1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง
***

28 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ ซอยนพอมรบดี
ซอย 8 หมูท่ี ๖

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ ซอยนพอมรบดี
ซอย 8 หมูท่ี ๖ ระยะทาง
714 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.9098´
E๙๙°54.4252´
จุดส้ินสุด N๑๓°29.6029´
E๙๙°54.3183´

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา ติดต้ัง
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน
1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง
***

29 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ ซอย 9 หมูท่ี ๖

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ ซอย 9 หมูท่ี ๖
ระยะทาง 490 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.9550´
E๙๙°54.5455´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.9564´
E๙๙°53.8482´

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา ติดต้ัง
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน
1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง
***
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

30 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ ซอยบุญชวย หมูท่ี 6

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ ซอยบุญชวย หมูท่ี
6 ระยะทาง 525 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.7999´
E๙๙°54.0745´
จุดส้ินสุด N๑๓°29.5469´
E๙๙°54.2038´

520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา ติดต้ัง
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน
1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง
***

31 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ ซอยบานคลองตาจา
ซอย 10 (ซอยศาลตาเพ็ชร) หมู
ท่ี ๖

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ ซอยบานคลองตา
จา ซอย 10 ระยะทาง 810
เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.851´
E๙๙°54.061´
จุดส้ินสุด N๑๓°29.599´
E๙๙°54.285´

๙๙๖,๐๐๐ ๙๙๖,๐๐๐ ๙๙๖,๐๐๐ ๙๙๖,๐๐๐ ๙๙๖,๐๐๐ จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา ติดต้ัง
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน
1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง
***

32 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ พรอมติดต้ังโคมแสง
สวาง ตามซอย หมูท่ี 6

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ พรอมติดต้ังโคม
แสงสวาง ตามซอย หมูท่ี 6
พิกัดท่ี N๑๓°30.980´
E๙๙°54.139´

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา ติดต้ัง
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน
1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง
***

33 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ ซอยหลังวัดจันทคาม
หมูท่ี ๖

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ ซอยหลังวัดจัน
ทคาม ระยะทางประมาณ ๖๕
เมตร พิกัดท่ี N๑๓°30.171´
E๙๙°54.937´

๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา ติดต้ัง
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน
1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง
***
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

34 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะบริเวณซอยบานคลอง
ตาจา ซอย 5 (ซอยวัดเกตุ)
หมูท่ี ๗

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ ระยะทาง ๑,๐๔๐
เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.584´
E๙๙°53.622´
จุดส้ินสุด N๑๓°29.144´
E๙๙°53.864´

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา ติดต้ัง
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน
1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง
***

35 ขยายเขตไฟฟาและติดต้ังโคมไฟ
สาธารณะ หมูท่ี 7 (คลองตาจา
ซอย 12)_โคกคุณตา,สนาม
ตะกรอ

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะและ
ติดต้ังโคมไฟแสงสวาง ระยะ
230 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°50.5537´
E๙๙°88.8626´
จุดส้ินสุด N๑๓°50.5112´
E๙๙°88.6892´

- - - 180,000 - ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะและติดต้ังโคม
ไฟแสงสวาง ระยะ
230 เมตร

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง
***

36 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ ซอยบานคลองตาจา
ซอย 7 (ซอยบานปาบู) หมูท่ี ๗

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ ระยะทาง ๓๔๐
เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.224´
E๙๙°53.849´
จุดส้ินสุด N๑๓°29.342´
E๙๙°53.919´

35๐,๐๐๐ 35๐,๐๐๐ 35๐,๐๐๐ 35๐,๐๐๐ 35๐,๐๐๐ จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา ติดต้ัง
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน
1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง
***
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

37 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ ซอยบานคลองตาจา
ซอย 6 (ซอยคุณแอว) หมูท่ี ๗

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ ระยะทาง ๓๕๐
เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.384´
E๙๙°53.790´
จุดส้ินสุด N๑๓°29.317´
E๙๙°53.608´

35๐,๐๐๐ 35๐,๐๐๐ 35๐,๐๐๐ 35๐,๐๐๐ 35๐,๐๐๐ จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา ติดต้ัง
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน
1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง
***

38 ขยายเขตไฟฟาพรอมติดต้ังโคม
ไฟแสงสวาง ซอยบานคลองตา
จา ซอย 9 (ซอยมะพราวตม)
หมูท่ี ๗

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาพรอมติดต้ัง
โคมไฟแสงสวาง ระยะทาง
๓๖๐ เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°29.819´
E๙๙°53.317´
จุดส้ินสุด N๑๓°29.905´
E๙๙°53.163´

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
ขยายเขตไฟฟาพรอม
ติดต้ังโคมไฟแสงสวาง
จํานวน 1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง
*

39 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ บริเวณซอยบาน
คลองตาจา ซอย 11 (ซอยลุง
หลอง) หมูท่ี 7

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาและไฟฟา
สาธารณะ
พิกัดท่ี N๑๓°29.945´
E๙๙°53.364´

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา ติดต้ัง
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน
1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง
*

40 ติดต้ังหมอแปลงไฟฟา หมูท่ี 7 เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ติดต้ังหมอแปลงไฟฟา หมูท่ี 7 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา ติดต้ัง
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน
1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง
*

41 ขยายเขตไฟฟาบานท่ียังไมมีเสา
ไฟ หมูท่ี 7

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะใชอยาง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟาบานท่ียังไมมี
เสาไฟ หมูท่ี 7

9๐๐,๐๐๐ 9๐๐,๐๐๐ 9๐๐,๐๐๐ 9๐๐,๐๐๐ 9๐๐,๐๐๐ จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา ติดต้ัง
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน
1 โครงการ

ประชาชนเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยาง
ท่ัวถึง

กองชาง
***
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

42 กอสรางประตูระบายนํ้าภายใน
ตําบลคุงนํ้าวน หมูท่ี 1 – หมูท่ี
7

เพ่ือใหมีประตูระบายนํ้า กอสรางประตูระบายนํ้า
ภายในตําบลคุงนํ้าวน
หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7

๑,0๐๐,๐๐๐ ๑,0๐๐,๐๐๐ ๑,0๐๐,๐๐๐ ๑,0๐๐,๐๐๐ ๑,0๐๐,๐๐๐ จํานวนโครงการท่ีไดรับ
การกอสรางประตู
ระบายนํ้า จํานวน 1
โครงการ

นํ้าในคลองไหลผาน
ประตูระบายนํ้าสะดวก

กองชาง
***

43 กอสรางอาคารอเนกประสงค
หมูท่ี 1

เพ่ือใหมีสถานท่ีในการรวม
กิจกรรมรวมกันของชุมชน

กอสรางอาคารอเนกประสงค
หมูท่ี 1

2,3๐๐,๐๐๐ 2,3๐๐,๐๐๐ 2,3๐๐,๐๐๐ 2,3๐๐,๐๐๐ 2,3๐๐,๐๐๐ จํานวนโครงการท่ีไดรับ
การกอสราง จํานวน 1
โครงการ

ประชาชนมีสถานท่ีใน
การรวมกิจกรรม
รวมกันของชุมชน

กองชาง
***

1.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 ขุดลอกคลองรางยายบัว หมูท่ี
๗ เชื่อมคลองตาจา หมูท่ี ๖

-เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าไวใช
ในการเกษตรอยางเพียงพอ
-เพ่ือปองกันนํ้าทวมขังและ
กําจัดวัชพืชในลําคลอง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง
๕,๑๐๐ เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°๒๙.๗๓๔´
E๙๙°๕๔.๖๔๖´
จุดส้ินสุด N๑๓°๓๐.๒๒๖´
E๙๙°๕๓.๓๑๒´

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ขุดลอกคลองสาธารณะ
จํานวน 1 โครงการ

-ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การเกษตรกรไดอยาง
เพียงพอ
-ลดปญหานํ้าทวมขัง

กองชาง
***

2 กอสรางฝายกั้นนํ้า หมูท่ี 7 เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การอุปโภค – บริโภคและ
การเกษตรอยางเพียงพอ
รวมท้ังปองกันนํ้าทวมขัง

กอสรางฝายกั้นนํ้า กวาง
6.80 เมตร สูง 2.50 เมตร
พิกัด N๑๓°30.228´
E๙๙°53.174´

1,000,000 - - - - จํานวนครัวเรือนท่ีมีนํ้า
ไวในอยางเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรไดอยาง
เพียงพอ

กองชาง
***
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1.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

3 กอสรางฝายนํ้าลนคลอง
สาธารณะ หมูท่ี 5

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การอุปโภค – บริโภคและ
การเกษตรอยางเพียงพอ
รวมท้ังปองกันนํ้าทวมขัง

กอสรางฝายนํ้าลนคลอง
สาธารณะ หมูท่ี 5

๑,0๐๐,๐๐๐ ๑,0๐๐,๐๐๐ ๑,0๐๐,๐๐๐ ๑,0๐๐,๐๐๐ ๑,0๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนท่ีมีนํ้า
ไวในอยางเพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าไวใชใน
การอุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรไดอยาง
เพียงพอ

กองชาง
***

1.3 แผนงานการพาณิชย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 วางทอเมนประปา หมูท่ี 1 –
หมูท่ี 7 ตําบลคุงนํ้าวน

เพ่ือขยายเขตทอประปาให
ผูใชนํ้าไดใชนํ้าอยางท่ัวถึง

วางทอเมนประปา หมูท่ี
1,2,3,4,5,6,7  ระยะทาง
6,700 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°31.706´
E99°52.799´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.008´
E๙๙°52.043´

1,30๐,๐๐๐ 1,30๐,๐๐๐ 1,30๐,๐๐๐ 1,30๐,๐๐๐ 1,30๐,๐๐๐ ครัวเรือนท่ีมีการใช
ระบบประปารอยละ
60 ของครัวเรือน
ท้ังหมด

ประชาชนไดใช
นํ้าประปาอยางท่ัวถึง

กองชาง
***

2 ขยายเขตประปาซอยสามรอย
ไร หมูท่ี ๗

เพ่ือขยายเขตทอประปาให
ผูใชนํ้าไดใชนํ้าอยางท่ัวถึง

ขยายเขตประปาซอยสามรอย
ไร ระยะทาง 80 เมตร
จุดเริ่มตน N๑๓°30.459´
E๙๙°52.821´
จุดส้ินสุด N๑๓°30.443´
E๙๙°52.779´

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ครัวเรือนท่ีมีการใช
ระบบประปารอยละ
60 ของครัวเรือน
ท้ังหมด

ประชาชนไดใช
นํ้าประปาอยางท่ัวถึง

กองชาง
***
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ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในชีวิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการติดต้ังกลองวงจรปด
(CCTV) ตามจุดเส่ียงภายใน
ตําบลคุงนํ้าวน

เพ่ือรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใหแก
ประชาชนในการเฝาระวังการ
กระทําผิด

ติดต้ังกลองวงจรปดใน
พ้ืนท่ีเส่ียงอันตรายและ
พ้ืนท่ีบริการตางๆในการ
ใหบริการประชาชน
จํานวน 10 จุด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจตอการดําเนินงาน
ของอบต. ในระดับมาก
รอยละ ๗๐ ขึ้นไป

สามารถบริหารจดัการ
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยและบริการภาค
ประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
อบต.
***

1.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วดั
(KPI) ผลทีค่าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก
๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

1 โครงการอบรมใหความรูการ
เฝาระวังปองกันเด็กจมนํ้า

-เพ่ือใหเด็ก เยาวชน
ประชาชนมีความรู ความ
เขาใจในการเฝาระวังปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุเด็กจมนํ้า
-เพ่ือศึกษาและเรียนรูวิธีการ
ชวยเหลือเด็กจมนํ้ามิใหเกิด
การสูญเสียชีวิต

จํานวน 50 คน - 15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรูความเขาใจใน
ระดับมาก ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนรูจักเฝาระวัง
เด็กในปกครองไมให
จมนํ้าและสามารถ
เรียนรูวิธีการชวยเหลือ
เม่ือประสบเหตุไดอยาง
ทันทวงที

สํานักงานปลัด
อบต.

(ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพอบต.

คุงนํ้าวน)
***

2 โครงการอบรมใหความรูใหแก
เยาวชนตําบลคุงนํ้าวน “ขับขี่
ปลอดภัย เคารพกฎจราจร”

-เพ่ือใหเยาวชนรูจักกฎจราจร
รูวิธีขับขี่อยางไรใหปลอดภัย
ตอตนเองและผูอื่น
-เพ่ือใหเยาวชนไมทําผิด
กฎหมายและเปนตัวอยางท่ีดี
ตอสังคม

จํานวน 40 คน - 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารับการฝกอบรม
ความรูความเขาใจใน
ระดับมาก ไมนอยกวา
รอยละ 70

เยาวชนในตําบลคุง
นํ้าวนขับขี่ปลอดภัย
เคารพกฎจราจร และ
ลดอุบัติเหตุท่ีอาจ
เกิดขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
อบต.

(ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพอบต.

คุงนํ้าวน)
***
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)

ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี


ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลติของครุภัณฑ)

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั๒๕61

(บาท)
๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน มีลอ มีพักแขน พนักพิง
ปรับระดับได ขนาดไมนอยกวา ๕๙ x ๖๐ x
๙๔ ซม. จํานวน ๓ ตัว (จัดหาตามราคา
ทองตลาด เนื่องจากนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

- ๖,๐๐๐ - - - สํานักงานปลัด
อบต.

*

๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก ขนาดไม
นอยกวา ๑๒๐ x ๖๖ x ๗๕ ซม. จํานวน ๑
ชุด (จัดหาตามราคาทองตลาด เนื่องจาก
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

- ๔,๗๐๐ - - - สํานักงานปลัด
อบต.

*

๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ๔๐ ชอง ขนาดไมนอย
กวา ๙๐ x ๓๑ x ๑๘๐ ซม. จํานวน ๓ ตู
(จัดหาตามราคาทองตลาด เนื่องจาก
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

- ๑๒,๐๐๐ - - - สํานักงานปลัด
อบต.

*

๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ๔๐ ชอง ขนาดไมนอย
กวา ๙๑ x ๔๕ x ๑๘๐ ซม. จํานวน ๑ ตู
(จัดหาตามราคาทองตลาด เนื่องจาก
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

- ๕,๐๐๐ - - - สํานักงานปลัด
อบต.

*

แบบ ผ. ๐๓
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลติของครุภัณฑ)

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั๒๕61

(บาท)
๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอ้ีพนักพิง แบบลอเลื่อนมีที่พักแขน
จํานวน ๑ ตัว (จัดหาตามราคาทองตลาด
เนื่องจากนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

- ๒,๕๐๐ - - - กองคลัง
*

๖ แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน ๓ ตัว ขนาด
กวางไมนอยกวา ๕๗ เซนติเมตร ความลึกไม
นอยกวา ๔๕ เซนติเมตร ความสูงไมนอยกวา
๘๕ เซนติเมตร (จัดหาตามราคาทองตลาด
เนื่องจากนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

- - ๓,๖๐๐ - - กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*

๗ แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จาํนวน ๓ ตัว
ขนาดความกวางไมนอยกวา ๑๑๐ เซนติเมตร
ความลึกไมนอยกวา ๖๕ เซนติเมตร ความสูง
ไมนอยกวา ๗๓ เซนติเมตร (จัดหาตามราคา
ทองตลาด เนื่องจากนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

- - ๑๔,๑๐๐ - - กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*

๘ แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน กระจก
บนและทึบลาง จํานวน ๑ ตู ขนาดกวางไมนอย
กวา ๑๑๐ เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา ๔๐
เซนติเมตร ความสูงไมนอยกวา ๑๗๐
เซนติเมตร (จัดหาตามราคาทองตลาด เนื่องจาก
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

- ๖,๑๐๐ - - - กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลติของครุภัณฑ)

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั๒๕61

(บาท)
๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสาํนกังาน
(จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) จาํนวน ๑
เคร่ือง (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ๑๖,๐๐๐ - - - สํานักงานปลัด
อบต.

*

๑๐ แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสาํนักงาน
(จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) จาํนวน 3
เคร่ือง (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- 32,๐๐๐ 17,000 - - กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*
๑๑ แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน

สํานักงาน จาํนวน ๒ เคร่ือง (ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร)

๑๖,๐๐๐
(สํานักงาน
ปลัด อบต.)

๑๖,๐๐๐
(กองคลัง)

- - - สํานักงานปลัด
อบต. /
กองคลัง

*
๑๒ แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ AV

จํานวน ๒ เคร่ือง (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ๕,๐๐๐ - - - สํานักงานปลัด
อบต. /

กองคลัง*
๑๓ แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน ๒
เคร่ือง (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ๘,๖๐๐ - - - สํานักงานปลัด
อบต. /
กองคลัง

*
๑๔ แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 3
เคร่ือง (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

- ๔,๓๐๐ 8,600 - - กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

*
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลติของครุภัณฑ)

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั๒๕61

(บาท)
๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

15 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อพรอมติดตั้งซุมเฉลิมพระเกียรติ ขนาด
ไมนอยกวา 3.00 x 5.10 เมตร
-ฐานซุม ขนาดไมนอยกวา ยาว 3.00 เมตร
-กรอบพระบรมฉายาลักษณ ขนาดไมนอยกวา
1.80 x 3.10 เมตร
-พานพุมทอง – เงิน ขนาดสูงไมนอยกวา
1.10 เมตร
(จัดหาตามราคาทองตลาด)

- - 300,000 - - สํานักงานปลัด
อบต.

*

16 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพานะ
และขนสง

จัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั
ปริมาตรกระบวกสบูไมต่าํกวา 2,400 ซีซี
หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมต่าํกวา 110
กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ
-เปนกระบะสําเร็จรูป
-หองโดยสารเปนแบบดบัเบิ้ล 4 ประตู
-เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ
-ราคารวมภาษีสรรพสามิต

- - 814,000 - - กองชาง
*
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
(ผลผลติของครุภัณฑ)

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั๒๕61

(บาท)
๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

17 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพานะ
และขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี
-ขนาดที่กําหนดเปนขนาดปริมาตร
-กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี
หรือขนาดเกินกวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี
เปนรถจักรยานยนตตามขนาด ซีซี ที่กําหนดไว
-ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจะ
ทะเบียน
-การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

- - 50,500 - - กองชาง
*
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สวนท่ี ๔
การติดตามและประเมินผล

กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตาม
เกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย

1) ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  20  คะแนน

2) การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ คะแนน

3) ยุทธศาสตร ๖๐ คะแนน  ประกอบดวย
3.1)  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  10  คะแนน
3.2)  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  10  คะแนน
3.3)  ยุทธศาสตรจังหวัด  10  คะแนน
3.4)  วิสัยทัศน  5  คะแนน
3.5)  กลยุทธ 5  คะแนน
3.6)  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  5  คะแนน
3.7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร  5  คะแนน
3.8)  แผนงาน  5  คะแนน
3.9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  5  คะแนน

คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมควรนอยกวารอยละ  80  (80  คะแนน)

๔.1  การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร



 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน 198

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕
๓. ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๖๕

๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐)
๓.๔ วสิัยทัศน (๕)
๓.๕ กลยุทธ (๕)
๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕)
๓.๘ แผนงาน (๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕)

รวมคะแนน ๑๐๐
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและ
ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี ๒๐
(๑)  ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเภท ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้าํ ลักษณะของไม/
ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ

(๓)

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูล
เก่ียวกับจํานวนประชากร และชวงอายุ และจํานวน
ประชากร ฯลฯ

(๒)

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสงัคม เชน การศึกษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห ฯลฯ

(๒)

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การ
คมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ

(๒)

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร
การประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ

(๒)

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สนิคาพืน้เมือง และของที่ระลึก ฯลฯ
และอ่ืนๆ

(๒)

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(๒)

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ.

(๒)

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วธิีการ และ
การดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใช
กระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวม
ตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

(๓)
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๒. การวิเคราะหสภาวการณ
และศักยภาพ

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี ๒๐
(๑) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรการพฒันาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand
๔.๐

(๕)

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่
เกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน

(๓)

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพตดิ
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน
เปนตน

(๓)

(๔)  การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลรายไดครัวเรือน
การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เปนอยูทั่วไป เปนตน

(๓)

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ตางๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การ
ประดิษฐที่มผีลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา

(๓)

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปจจุบนัและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการ
ดําเนินงานไดแก S – Strength (จุดแข็ง) W –
Weakness (จุดออน) O – Opportunity (โอกาส) และ
T – Threat (อุปสรรค)

(๓)

๓. ยุทธศาสตร ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี ๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพฒันาและแนวทางการพฒันา
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ
๒๐ ป แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
Thailand ๔.๐

(๑๐)

๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และThailand๔.๐

(๑๐)
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตร

พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการบริหารราชการแผนดนิ นโยบาย/ยทุธศาสตร
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยทุธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป และ Thailand ๔.๐

(๑๐)

๓.๔ วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยาง
ชัดเจน สอดคลองกับโอกาส และศักยภาพที่เปน
ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน

(๕)

๓.๕ กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะนําไปสู
การบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิง่
ที่จะดําเนนิการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น

(๕)

๓.๖ เปาประสงคของแตละ
ประเด็นกลยุทธ

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลอง
และสนบัสนุนตอกลยทุธที่จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน

(๕)

๓.๗ จุดยืนทางยทุธศาสตร
(Positioning)

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพฒันาทองถ่ิน
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาํไปสูผลสาํเร็จทาง
ยุทธศาสตร

(๕)

๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
กําหนดจุดมุงหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธจุดยนืทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่มีความชัดเจน นาํไปสูการจัดทําโครงการพฒันา
ทองถ่ินในแผนพฒันาทองถ่ินโดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกลาว

(๕)

๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม

ความเชื่อมโยงองครวมที่นาํไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยทุธศาสตรชาติ ๒๐ ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ ๑๒
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุมจังหวัด/
แผนพัฒนาจงัหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๕)

รวมคะแนน ๑๐๐
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กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตาม
เกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย

1) การสรุปสถานการณการพัฒนา  10  คะแนน

2) การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน

3) การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน

4) แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10  คะแนน

5) โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบดวย
5.1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน
5.2)  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  5  คะแนน
5.3)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได

ถูกตอง  5  คะแนน
5.4)  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป  5  คะแนน
5.5)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  5  คะแนน
5.6)  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 คะแนน
5.7)  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5  คะแนน
5.8)  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง

ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ  5  คะแนน
5.9)  งบประมาณ  มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
5.10)มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน
5.11)มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 5 คะแนน
5.12)ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคล องกับวัตถุประสงค 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)

๔.2  การตดิตามและประเมินผลโครงการ
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แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕)
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคล องกับโครงการ (๕)
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕)
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ
(๕)

๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (๕)
๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕)
๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ยั่งยืน

ภายใตหลักประชารัฐ
(๕)

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕)
๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกตองตามหลักวธิีการงบประมาณ (๕)
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลิตท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
(๕)

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕)

รวมคะแนน ๑๐๐
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๑. การสรุปสถานการณ
การพัฒนา

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทาํยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ
Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ,ดานสังคม,ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

๑๐

๒. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบตัิ
ในเชิงปริมาณ

๑) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลตินัน่เองวาเปนไปตามที่ตัง้เปาหมายเอาไวหรือไมจาํนวน
ที่ดําเนินการจริงตามทีไ่ดกําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ
หนาที่ทีไ่ดกําหนดไว
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)

๑๐

๓. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบตัิ
ในเชิงคุณภาพ

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพคือ
การนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ
กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนนิการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไม และเปนไปตามอํานาจหนาที่
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดําเนินการตางๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทนถาวร
สามารถใชการไดตามวตัถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธผิล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการทีบ่รรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ไดรับงบประมาณมาดาํเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงาน
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

๑๐

๔. แผนงานและยุทธศาสตร
การพัฒนา

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติ
ตางๆ จนนาํไปสูการจัดทาํโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช
SWOT Analysis /Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีพื้นที่ติดตอกัน
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับ
การแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ

๑๐
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี ๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดาํเนินการเพื่อให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชดัเจน มุงไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต

(๕)

๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลอง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชดัเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(๕)

๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชดัเจน
นําไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พืน้ที่ดาํเนินงาน และ
ระยะเวลาดาํเนินงาน อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่
ไหน เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ให
บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมาย
รอง

(๕)

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผนยทุธศาสตร
๒๐ ป

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพฒันาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื

(๕)

๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบบัที่ ๑๒ โดย (๑) ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ
ไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนาํไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจังใน ๕ ป ที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมาย
ระยะยาว ภายใตแนวทางการพฒันา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลดุพนกับดักรายไดปานกลางสู
รายไดสงู (๒) การพฒันาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เหลื่อมล้ําทางสงัคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการ
แผนดินที่มีประสิทธิภาพ

(๕)
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลองกับ Thailand ๔.๐

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมนํานอย ไดมากเชน (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อน
ดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลี่ยน
จากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค
นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลว
ตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม ฯลฯ

(๕)

๕.๗ โครงการสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ไดกําหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึง่ไม
สามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกัน
กับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึนที่เปนปจจุบนั

(๕)

๕.๘ โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื ภายใตหลัก
ประชารัฐ

เปนโครงการที่ดาํเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนนิการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอ
ยอดและขยายได เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิด
ความยั่งยืน ซึง่มีลักษณะที่จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มัง่ค่ัง
ยั่งยืน เปนทองถ่ินที่พฒันาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

(๕)

๕.๙ งบประมาณ มีความ
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณโครงการพฒันาจะตองคํานึงถึงหลักสาํคัญ ๕
ประการในการจัดทาํโครงการไดแก (๑) ความประหยัด
(Economy) (๒) ความมีประสทิธิภาพ (Efficiency) (๓) ความ
มีประสิทธผิล (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ําในการ
พัฒนาทองถ่ิน นาํไปสูความยุติธรรม (Equity) (๕) ความ
โปรงใส (Transparency)

(๕)

๕.๑๐ มีการประมาณการราคา
ถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง
ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ

(๕)
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด
(KPI) และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่คาดวา
จะไดรับ

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator :
KPI) ที่สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสทิธิผล
(effectiveness) ใชบอกประสทิธิภาพ (efficiency) ได เชน
การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดข้ึน สิ่งทีไ่ดรับ (การคาดการณ
คาดวาจะไดรับ

(๕)

๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนนิการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตัง้ไว การไดผล
หรือผลที่เกิดข้ึนจะตองเทากับวตัถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงคซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความ
เปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดาํเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได (๓)
ระบุสิ่งทีต่องการดําเนนิงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัตไิด (๔) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับ
ความเปนจริง (๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได

(๕)

รวมคะแนน ๑๐๐
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การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวนไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาองคการสวนตําบลใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหา
ใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๓ และ ขอ ๒๙

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน เสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้
แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวนใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในภาพรวม
แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร

กําหนดเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
1. กําหนดการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ อยางนอยโครงการละ 1 ครั้งตอป
2.  กําหนดการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ในภาพรวมอยางนอยปละครั้ง

๔.3  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน
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3.  กําหนดการรายงานผล ซึ่งไดจากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินรายงานตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ปละครั้ง

4.  กําหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป และปดประกาศไวท่ีเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน

๑. ผลกระทบนําไปสูอนาคต
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน
๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยาก

และบางเรื่องอาจทําไมได

๒. ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน
๒) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณคลัง

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป
๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายให

สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๔) องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม

๔.4  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต


	๑.ปก-คำนำ-สารบัญ
	๒.ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
	๓.ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์อปท.-1
	๔.ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
	๕.๑ส่วนที่ ๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑).xlsx
	๕.๒ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒) (ยุทธ ๑)
	๕.๓ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒) (ยุทธ ๒)
	๕.๔ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒) (ยุทธ ๓)
	๕.๕ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒) (ยุทธ ๔)
	๕.๖ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒) (ยุทธ ๕)
	๕.๗ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒) (ยุทธ ๖)
	๕.๘ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒-๑) เกินศักยภาพ
	๕.๙ส่วนที่ ๓ บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)
	๖.ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล

