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ส่วนที่ ๑ส่วนที่ ๑  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

  
  

  1.  ด้านกายภาพ 

1.1  ประวัตคิวามเป็นมา 
  ตำบลคุ้งน้ำวน เป็นตำบลเก่าแก่ดั้งเดิมตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองราชบุรี  ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ  

ปี พ.ศ. 2441 (รศ.117) หรอืราวสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งได้เล่าสืบต่อกันมาว่า ตำบลคุ้งน้ำวนที่มีช่ือเรียก

ดังกล่าว เนื่องจากแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านตำบลบริเวณที่เป็นโค้งน้ำ เมื่อน้ำไหลลงมามากๆ  น้ำจะพุ่ง

แรงปะทะกับชายตลิ่งบริเวณโค้งทำให้เกิดตลิ่งพังเว้าเข้าไปเรียกว่า “คุ้ง” และน้ำในแม่น้ำที่ไหลเข้าไป

บริเวณนั้นปะทะกับตลิ่งตรงบริเวณคุ้งจะมีลักษณะหมุนวนตามคุ้งก่อนจะไหลออกและผ่านไป จึงได้ตั้ง

ชื่อตำบลว่า “ตำบลคุ้งน้ำวน” บริเวณคุ้งที่เกิดน้ำวนจะอยู่บริเวณใต้วัดโคกพิกุลเรียงและอยู่บริเวณ

เหนอืวัดราชคามขึน้ไป 

  ตำบลคุ้งน้ำวน ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ต่อมามีการ

จัดตั้งสภาตำบลคุ้งน้ำวน ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 22/2499 ลงวันที่ 8  มีนาคม 2499 

เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนตำบลและหมู่บ้าน และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีสภาพเป็นนิติบุคคล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 

2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 

มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 มีสถานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก และปรับ

ขนาดขึน้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 

  การจัดรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปหนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้  

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จึงนับเป็นมิติใหม่ที่

รัฐบาลได้มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็น

ผูร้ับผดิชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นตนเอง เพื่อใหต้อบสนองต่อความต้องการและสามารถ

แก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอน

ภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

ตลอดจนกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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1.2  ลักษณะที่ต้ัง / อาณาเขตและเขตการปกครอง 

  (1) เนื้อท่ี 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนมีเนื้อที่ ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  

9,375  ไร่มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,144 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 3,589 คน แยกเป็นชาย 

1,639 คน หญิง 1,950 คน  มคีวามหนาแน่นเฉลี่ย  239.27 คน : ตารางกิโลเมตร 

 ทิศเหนอื ติดต่อกับตำบลบางป่า  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี   

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลสี่หมื่น  อำเภอดำเนนิสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

 ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลบางยี่รงค์  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม   

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับคุ้งกระถิน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านวัดโคก หมู่ที่ 3 ตรงข้ามวัด

โคกพิกุลเรียง  โดยได้ย้ายมายังอาคารสำนักงานใหม่ตั้งแต่เดือน พฤศจกิายน 2553 

1.3  โครงสร้างองค์กร และอัตรากำลัง 
  โครงสร้างหรือการแบ่งส่วนบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

ประกอบด้วย ๒ ฝ่าย คอื ๑) ฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ ๒) ฝ่ายบริหาร 

ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสองฝ่ายมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง สำหรับการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้

ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังกล่าวดังกล่าวดังนี้ 

  ฝ่ายนิติบัญญัติ 

  ซึ่งเป็นสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รวม 7 คน ซึ่ง

ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่

ได้รับการคัดเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหป้ฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
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โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ 

 

  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  ฝ่ายบริหาร 

  ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๒ คน 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้ง

ของประชาชน โดยปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและควบคุมกำกับการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายและที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยมีปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

โครงสร้างฝ่ายบริหาร 

 
 

  

 

นายธนกฤต  ทองสุข 

เลขานุการนายก อบต. 

นายสำเริง  เล็บครุฑ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายชัยชนะ  อ่อนละมูล 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายพิชิต  บำรุงทรัพย์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นางเจียมจิต  บัวงาม 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

นายสมศักด์ิ  เอี่ยมละมัย 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

นายไพฑูรย์ เจริญผล 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

นายสมจิตร์  เสาร์เกิด 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

นายประพันธ์ รัตนบุตร 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

นางพศิมัย  หุตะจิตต์ 

รองประธานสภา อบต. 

นายอุกฤษฏ์  กรับทอง 

เลขานุการสภา อบต. 

นายประหยัด ทัศนัยนา 

ประธานสภา อบต. 
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ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้ งน้ำวน  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง 

ประกอบด้วยส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ทั้ง 5 ส่วนราชการ ดังนี้ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของ

องค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม 

งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ 

งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครองดูแลและ

บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก 

หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ

ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการ

ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

  กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และ

การพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร

ทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท 

งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำ

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียน

คุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งาน

เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งาน

เกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน 

การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น  ๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

  กองช่าง มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา 

งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งาน

จัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่อง

สว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการ

ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง

และซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการ

ปฏิบัติงานเครื่องกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการ

บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งาน

ช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 5 

ช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บ

รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ

ทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งาน

พัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตาม

อัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งาน

บริหารวิชาการด้านการศกึษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาส

ทางการศกึษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครอืข่ายทางการศึกษา งาน

ศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของ

พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจา้ง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

  หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน

ประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ

การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหา

พัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้

เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

ประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วน

ราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ

และผูเ้กี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

อัตรากำลังขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน 

ส่วนราชการ 
ประเภท 

รวม 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป พนักงานจ้างเหมา 

สำนักปลัด อบต. 7 5 3 2 17 

กองคลัง 3 4 0 0 7 

กองช่าง 2 3 4 0 9 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 2 0 1 6 

หน่วยตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 0 

รวม 15 14 7 3 39 

ท่ีมา : สำนักปลัด อบต.คุ้งนำ้วน (เดอืน มกราคม 2565) 
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องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
แบ่งโครงสรา้งการบริหารงานออกเป็น 5  ส่วนราชการ ดังนี้ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

และงบประมาณ 

 

ปลัดองค์การบรหิารสว่นตำบล 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (1) 

รองปลัดองค์การบริหารสว่นตำบล 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (1) 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (1) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (1) 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 

กองคลัง 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (1) 

กองช่าง 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 

กลุ่มงานแผนงาน 

- งานแผนงานและงบประมาณ 

- งานบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

- งานการเจา้หน้าที่ 

- งานนิติการ 

- งานสวัสดิการสังคม 

- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานเลขานุการองค์การบริหาร  

  ส่วนตำบล 

- งานส่งเสริมการเกษตร 

- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

 

- งานบริหารงานคลัง 

- งานพัฒนารายได้ 

- งานแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 

- งานการเงินและบัญชี 

- งานพัสดุและทรัพย์สิน 

- งานจัดหาพัสดุ 

- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 

- งานบำเหน็จบำนาญ                                                                                                     

- งานผังเมือง 

- งานสาธารณูปโภค 

- งานสำรวจและออกแบบ 

- งานควบคุมการก่อสร้าง 

- งานระบบการจราจร 

- งานบริหาร และพัฒนาการศึกษา 

- งานการศาสนา 

- งานบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  

  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

- งานกิจกรรมเด็กเยาวชน 

- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- งานการกีฬาและนันทนาการ 
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กรอบโครงสร้างสำนกัปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)  

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 

 

  งานแผนงานและงบประมาณ 
   - นักวเิคราะห์นโยบายและแผน (ชพ.) (1) 

(ปรับปรุงตำแหน่ง-รอเลื่อนระดับ) 

   - ผู้ช่วยนักวเิคราะห์นโยบายและแผน (ภารกิจ) (1) 

  งานบริหารงานท่ัวไป 
      - เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) (1)      

   - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1) 

      - คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (1) 

      - นักการภารโรง (ทั่วไป) (1) 

      - พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (2)  

 

 

  - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (1) 

  - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (ภารกิจ) (1) 

   

 

  - นติกิร (ปก./ชก.) (1) 

 

 

 งานการเจ้าหน้าท่ี งานนิติการ งานสวัสดกิารสังคม 

 - นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1)  

 - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (1) 
 

 

งานสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1) 

งานส่งเสริมการเกษตร 
งานส่งเสริม 

การท่องเที่ยว 

งานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 

 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

งานเลขานุการ 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
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กรอบโครงสร้างกองคลัง องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบโครงสร้างกองช่าง องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

 
 

 
 
 
 
 

 

งานบริหารงานคลัง งานพัฒนารายได ้ งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานการเงินและบัญช ี

- เจา้พนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) (1) 

- ผูช่้วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ) (๑) 
- นักวิชาการเงนิและบัญชี (ปก./ชก.) (1) - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปง./ชง.) (1) (ว่าง) 

- ผูช่้วยเจา้พนักงานจัดเก็บรายได้ (ภารกิจ) (๑)  
   

- เจา้พนักงานพัสดุ (ปง/ชง) (1) (ว่าง) 

- ผูช่้วยเจา้พนักงานพัสดุ (ภารกิจ) (1)    

- ผูช่้วยเจา้พนักงานธุรการ (ภารกิจ)  (1)  

 

กองคลัง 

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1)  

งานบำเหน็จบำนาญ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานจัดหาพัสดุ งานพัสดุและทรัพย์สิน 

- - - - 

กองช่าง 

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1)  

งานควบคุมและก่อสร้าง งานสำรวจและออกแบบ งานสาธารณูปโภค งานผังเมอืง 

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกจิ) (1) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกจิ) (1)  

 

•  - นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)  

 

 

 

 

   

•  - ผู้ช่วยนายช่างเขยีนแบบ (ภารกิจ) (1)  

  - พนักงานผลิตน้ำประปา (ทั่วไป) (2)  

  - พนักงานจดมาตรวัดน้ำ (ทั่วไป) (1)  

  - คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (1)  

- 

 

 

งานระบบการจราจร 

- 
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กรอบโครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

กรอบโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

          
 
 
 
 
 

งานบริหารและพัฒนาการศึกษา 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

นักบรหิารงานการศึกษา (ระดับต้น) (1)  

 - นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 

 - ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ (ภารกิจ)(1)  

งานการศาสนา 
งานบำรงุศิลปะ วฒันธรรม  

จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
งานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

- - -  - ครู (1) 

 - ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (ภารกิจ) (1)  
- 
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11..44    ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศ  

 ตำบลคุ้งน้ำวน  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำติดกับแม่น้ำแม่กลองพื้นที่ใช้ในการเกษตรเป็น

ดินร่วนปนดินเหนยีว อุม้น้ำได้ดี ในฤดูแล้งอากาศค่อนข้างร้อน แต่เนื่องจากมีคลองอยู่ในพืน้ที่หลายสาย 

โดยเชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลอง ทำให้มีน้ำเพียงพอใช้ในการเกษตร ประชาชนใช้น้ำอุปโภคบริโภคจาก

ประปาหมู่บ้าน โดยมีทั้งประปาผวิดินและประปาบาดาล ในฤดูฝนมีฝนตกมาก ในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 

7 พื้นที่ลาดลงฝั่งแม่น้ำและค่อนข้างต่ำกว่าบริเวณอื่นทำให้มักเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นระยะเวลาสั้นๆ 

ขึน้อยู่กับว่านำ้ในแม่น้ำแม่กลองหลากมากน้อยเพียงใด   

1.1.5  5  ลักษณะภูมิอากาศลักษณะภูมิอากาศ  

 ตำบลคุ้งน้ำวน มีสภาพอุณหภูมิทั่วไปร้อนจัด ฝนไม่ค่อยตกและไม่หนาวจัด ตำบลคุ้งน้ำวนอยู่ใน

เขตร่องมรสุม อากาศร้อนชืน้โดยเฉพาะในฤดูแล้ง อากาศค่อนข้างร้อน โดยมีช่วงฤดูเริ่มจาก 

 - ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคมของทุกปี 

 - ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตัง้แต่เดือนมถิุนายน – เดือนตุลาคมของทุกปี 

 - ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
 

  2.  ด้านการเมอืง/การปกครอง 
 บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหารประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงานการช่วยเหลืองานขององค์การบริหารส่วน

ตำบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่างๆเช่นด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ ด้านการ

วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

2.1 เขตการปกครอง 
ตำบลคุ้งน้ำวน และหมู่บ้านในตำบลคุ้งน้ำวน ได้ตั้งขึน้ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่

พุทธศักราช ๒๔๕๗โดยมีกำนัน ที่ได้รับความเห็นคัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้าน มีอำนาจและหน้าที่ตรวจตรา

รักษาความปกติเรียบร้อยในตำบล อีกทั้งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านด้วย ในแต่ละหมู่บ้านมี

ผูใ้หญ่บ้านทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตนดังนี ้

หมู่ที่  1  บ้านคุ้งกระถิน  ผูป้กครองนายเสนาะ  นพแก้ว  ผูใ้หญ่บ้าน 

หมู่ที่  2  บ้านม้าลาย  ผูป้กครอง  นายชัยพร  อาจจรูญ ผูใ้หญ่บ้าน 

หมู่ที่  3  บ้านวัดโคก  ผูป้กครอง  นายกิตศิักดิ์ เจียมจันทรเศขร ผูใ้หญ่บ้าน 

หมู่ที่  4  บ้านท่าใหญ่  ผูป้กครอง  นายพงศ์ศักดิ์ หุตะจติต์ กำนันตำบล 

หมู่ที่  5  บ้านบางพังขา้ม ผูป้กครอง  นางวนดิา  สอนส่งกลิ่น ผูใ้หญ่บ้าน 

หมู่ที่  6  บ้านคลองตาจ่า ผูป้กครอง  นายโสภณ อ่อนละมูล ผูใ้หญ่บ้าน 
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หมู่ที่  7  บ้านคลองตาจ่า ผูป้กครอง  นายสุเมธ  สุขศรี  ผูใ้หญ่บ้าน 

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้จัดตั้งขึ้นและมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.

๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ

สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถนของตนเองตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

2.2 การเลือกตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ

เลือกตั้งเป็นอย่างดเีช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. 2564  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันท่ี  12 พฤศจกิายน 2564)   

   -  จำนวนผูม้ีสทิธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2,930 คน 

   -  จำนวนผูม้ีสทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2,923 คน 

  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕64) 

-  จำนวนผูม้าใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2,058 คนจากผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง

ทั้งสิน้ 2,930 คนคิดเป็นรอ้ยละ  70.24 

  -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2,052 คน จากผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,923 คน  คิดเป็นร้อยละ  70.20 

  3.  ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

 (1)  ประชากร 

 โดยประชากรใน ปี พ.ศ. 2564 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวน

ครัวเรอืน 

จำนวนประชากร จำนวน

ประชากรรวม 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง 

1 บ้านคุ้งกระถิน 202 276 351 627  

2 บ้านมา้ลาย 141 219 242 461  

3 บ้านวัดโคก 130 205 211 416  

4 บ้านท่าใหญ่ 142 197 265 462  

5 บ้านบางพังขา้ม 98 142 179 321  

6 บ้านคลองตาจ่า 189 263 301 564  

7 บ้านคลองตาจ่า 259 337 401 738  

รวม 1,161 1,639 1,950 3,589  

ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองราชบุรี (เดือน ธันวาคม  2564) 
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ตำบลคุ้งน้ำวน มีจำนวน 7 หมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 3,589 คน แยกเป็น ชาย 1,639 คน             

คิดเป็นรอ้ยละ 45.66 หญิง 1,950 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.34 

แผนภูมิแสดงจำนวนประชากร ป ี2559 – 2564  

 
แผนภูมิแสดงจำนวนครัวเรือน  ปี 2559 – 2564  

 

จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ตำบลคุ้งน้ำวน ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564  

มีแนวโน้มอัตราการเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี 
 

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง แยกตามช่วงอายุ 

 ตำบลคุ้งนำ้วน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 

 สรุปจำนวนท่ีอาศัยอยู่จริง  ณ  ปี 2562 

 มีครัวเรอืนทั้งหมด 730 ครัวเรือน 

 จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งหมด 2,034  คน 

 เพศชาย 918 คน 

 เพศหญิง 1,116 คน 
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จำแนกจากช่วงอายุในข้อมูล  จปฐ. 

ช่วงอายุ 
เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน) รวม 

คน % คน % คน % 

1 เดอืน ถึง 5 เดือน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

6 เดือน ถึง 1 ปี 0 เดือน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

1 ปี 1 เดอืน – 2 ปี 2 0.10 6 0.29 8 0.39 

3 ปี – 5 ปี 14 0.69 26 1.28 40 1.97 

6 ปี – 12 ปี 55 2.70 55 2.70 110 5.41 

13 ปี – 14 ปี 20 0.98 15 0.74 35 1.72 

15 ปี – 18 ปี 36 1.77 40 1.97 76 3.74 

19 ปี – 25 ปี 67 3.29 72 3.54 139 6.83 

26 ปี – 34 ปี 96 4.72 80 3.93 176 8.65 

35 ปี – 49 ปี 192 9.44 212 10.42 404 19.86 

50 ปี – 59 ปี 168 8.26 181 8.90 349 17.16 

60 ปี ขึน้ไป 268 13.18 429 21.09 697 34.27 

รวม 918 45.13 1,116 54.87 2,034 100.00 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมอืงราชบุรี (จปฐ. ประจำปี ๒๕62) 

 ประชาชนตำบลคุ้งน้ำวน มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มากที่สุด จำนวน 697 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.27 รองลงมาคืออายุ 35 ปี – 49 ปี จำนวน 404 คน คิดเป็นร้อยละ 19.86 และอายุ 50 ปี – 

59 ปี จำนวน 349 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.16  

  

  4.  สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา 

 1.1 จำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน  จำนวน  3  แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ 

 - โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ราชบุรี เขต 1         

จำนวน  3  แห่ง ดังนี้ 
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โรงเรยีน 

จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรยีน 

ครู 
บุคลากร

อื่น 

รวม

บุคลากร 

อนุบาล ประถมศึกษา รวม 

นักเรยีน ชาย หญิง ชาย หญิง 

โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน 

(ราษฏร์สามัคคีอุทิศ) 

8 1 9 12 8 16 25 61 

โรงเรียนวัดเหนอืวน 

(ประชาอุทิศ) 

3 1 4 2 1 8 9 20 

โรงเรียนจันทคามวิทยา 0 0 0 0 0 

รวม 11 2 13 14 9 24 34 81 

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน จำนวน 1 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรยีน 

ครู 
บุคลากร

อื่น 

รวม

บุคลากร 

ก่อนปฐมวัย อนุบาล 1 รวม 

นักเรยีน ชาย หญิง ชาย หญิง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วน

ตำบลคุ้งน้ำวน 

2 1 3 3 5 3 3 14 

รวม 2 1 3 3 5 3 3 14 

 

4.2 สภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวน 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จำนวน ๑ แห่ง เพื่อ

เป็นองค์กรเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ที่มีการ

ดำเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก

และเยาวชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กร 

นิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560โดยสภาเด็กและเยาวชนมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ องค์การบริหาร

ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

สภาเด็กและเยาวชน  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   

 - นายชลชาติ  มจีำรัส ตำแหน่ง ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งนำ้วน 

 - ที่ตัง้ : กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน 

 - จำนวนสมาชิก จำนวน   18  คน 

ที่มา : กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.คุ้งน้ำวน (เดือน มีนาคม 2565) 
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จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2562 

ระดับการศึกษา 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน % คน % 

ไม่เคยศกึษา 7 0.34 9 0.44 16 0.79 

อนุบาล/ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 0.54 25 1.23 36 1.77 

ต่ำกว่าช้ันประถมศกึษา 40 1.97 29 1.43 69 3.39 

จบชัน้ประถมศกึษา(ป. 4, ป.7, ป.6) 285 14.01 487 23.94 772 37.95 

มัธยมศกึษาตอนต้น(มศ.1-3, ม.1-3) 183 9.00 187 9.19 370 18.19 

มัธยมศกึษาตอนปลาย 
(มศ.4-5, ม.4-6, ปวช.) 

233 11.46 201 9.88 434 21.34 

อนุปริญญา หรอืเทียบเท่า 42 2.06 41 2.02 83 4.08 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 114 5.60 135 6.64 249 12.24 

สูงกว่าปริญญาตรี 3 0.15 2 0.10 5 0.25 

รวม 918 45.13 1,116 53.87 2,034 100.00 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมอืงราชบุรี (จปฐ. ประจำปี 2562) 

 ประชาชนตำบลคุ้งน้ำวนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาจบช้ันประถมศึกษา (ป.4,ป.7 ,ป.6) 

จำนวน 772 คน คิดเป็นร้อยละ 37.95 มัธยมศึกษาตอนปลาย(มศ. 4-5, ม.4-6, ปวช.)  จำนวน 

434 คน คิดเป็นร้อยละ 21.34 และ มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3,ม.1-3) จำนวน 370 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 18.19   

ศูนย์บรกิารอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ แห่ง ณ ที่ทำการองค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

4.2  สาธารณสุข 
 มีหน่วยงานดา้นสาธารณสุขในพืน้ที่ตำบลคุ้งนำ้วน  จำนวน  2  แห่ง  ดังนี้ 

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี จำนวน  6  คน ดังนี้ 

  -นายสกล เรอืงศร ี ตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน 

  -นางธิดารัตน์ ไชยสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

  -ร.ต.ท.หญิงนันทนา อุณหะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

  -นางอังคณาพร  นักจะเข้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

  -นางสาวแสงอุทัย  หุ่ยปาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนไทย) 

  -นางอลสิา พวงสวัสดิ ์ ตำแหน่ง ผูช่้วยเจา้หนา้ที่สาธารณสุข 

 2. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วน

ตำบล คุ้งน้ำวน หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประธานกรรมการคือ  

นายพิชิต บำรุงทรัพย์ และมีคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนฯ  จำนวน  16  คน 
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รายชื่อข้อมูล รายชื่อกลุ่มที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน/คน 

กลุ่มแม่และเด็ก 

 - กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ปี 2564 = 13 

ปี 2565 = 3 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

 - ผูป้่วยเบาหวาน 260 

 - ผูป้่วยโรคความดันโลหิตสูง 625 

 - ผูป้่วยโรคมะเร็ง 17 

 - ผูป้่วยโรคหัวใจ 43 

ด้านสุขภาวะของประชากร 

การเจ็บป่วย 

 - ผูป้่วยนอก 3,809 

 - ข้อมูลการระบาดของโรคไข้เลือดออก 0 

ข้อมูลสุขภาวะทางอารมณ์และสังคมในหมู่บ้าน/ตำบล 

 - สุขภาพจิต/พฤติกรรม 5 

 - การตดิยาเสพติด 0 

ที่มา: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งนำ้วน ณ เดือน สิงหาคม 2563 

โรคติดต่ออันตราย (ตามพระราชบัญญัตโิรคติดต่อพ.ศ. ๒๕๕๘) 

เมื่อเดือนธันวาคม2562  ได้เกิดการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจจากไวรัสโค

โรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีนเชื่อว่าไวรัสนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีต้น

กำเนิดจากสัตว์ยังไม่ทราบต้นกำเนิดแท้จริง แต่ในเดือนธันวาคม 2562 การแพร่กระจายการติดเชื้อ

เกิดขึ้นแทบทั้งหมดจากคนสู่คน ยืนยันแล้ว 41 รายแรก ซึ่งตีพิมพ์ในเดอะแลนซิตเมื่อเดือนมกราคม 

2563 เปิดเผยว่าวันเริ่มต้นอาการวันแรกสุดได้แก่วันที่ 1 ธันวาคม2562สิ่งพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็น

ทางการจาก WHO รายงานว่าอาการเริ่มต้นเร็วที่สุดคือวันที่ 8 ธันวาคม2562WHOและทางการจีน

ยืนยันการติดต่อจากคนสู่คนในวันที่ 20 มกราคม 2563เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019อยู่ใน

ตระกูลเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส โดยทำให้เกิดโรคปอดอักเสบ และแพร่ระบาดมายังประเทศ

ไทย นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยอีกหลายประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้  เขตการปกครองพิ เศษ (ฮ่องกง ไต้หวัน 

มาเก๊า)  สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม เป็นต้น  มีแนวโน้มที่สูงขึ้น  และใน

ประเทศไทยพบผู้ป่วยเพิ่มขึน้เรื่อยๆ ทำให้ต้องยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 2 และยก

เป็นระดับ 3 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด กระทรวง

สาธารณสุขของประเทศไทย  ได้ประกาศชื่อว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
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พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้คนได้อย่างรวดเร็ว มีอาการไข้ 

ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการระบบ

ทางเดินหายใจล้มเหลว และถึงขั้นเสียชีวิตมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน

มากทั่วโลกจนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น

การระบาดใหญ่และขอให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้น โรคนี้ได้

แพร่กระจายไปทั่วโลกและกลายพันธ์ไปเรื่อยๆการแพร่กระจายของเชื้อรุนแรงขึ้นกว่าสายพันธ์เดิม 

ในประเทศไทยปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สะสม 2,693,362 ราย 

เสียชีวิต 22,594 ราย ข้อมูล ณ วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2565 (จากเว็บลิงค์ของกรมควบคุมโรค

https://https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/) แต่ละประเทศก็ได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม 

รักษา เยียวยา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งวิธีการคัดกรอง ล๊อคดาวน์ประเทศ เมือง งดเที่ยวบิน จำกัด

เที่ยวบิน การกักตัว การปิดสถานที่ที่มคีวามเสี่ยงสถานที่ที่เกิดโรค การใช้ชีวิตแบบใหม่ สวมใส่หน้ากาก

เมื่อออกจากเคหะสถาน ที่พัก เว้นระยะห่างทางสังคม หมั่นทำความสะอาดมือ หลีกเลี่ยงการไปยังพื้นที่

เสี่ยง ออกกฎหมายควบคุมผูท้ี่ฝ่าฝนื ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกอบกับมีสถาบัน บริษัท ประเทศ

ต่างๆ ได้ผลิตวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนในการป้องกันโรคนี้และได้กระจายวัคซีนไปยังประเทศต่างๆ 

ขณะนี้ก็ยังไม่เพียงพอ การแพร่ระบาดยังสูงขึ้นเรื่อยๆ และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดการ

ระบาดเมื่อไหร ่

 -  สำหรับในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน พบผู้ที่ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 64 ราย  

ได้รับการรักษาหายแล้ว 25 ราย (ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน ณ วันที่  

2 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเต็มที่   

4.3  ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน   

  1.ที่พักสายตรวจตำรวจชุมชนตำบลคุ้งน้ำวน จำนวน 1 แห่ง หัวหน้าสายตรวจ คือ  

ดาบตำรวจปัญญา เดชาชัชพงษ์ 

  2.ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 

คุ้งน้ำวน (ศูนย์ อปพร.) จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 

3  ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีประธานศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน (ศูนย์ อปพร.) คือ นายพงศ์ศักดิ์ หุตะจิตต์ และ

สมาชิก อปพร. จำนวน 58 คน 

  3.ศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำตำบลคุ้งน้ำวน (ศปถ.ต.คุ้งน้ำวน) จำนวน 

1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง

ราชบุรีจังหวัดราชบุรี มีประธานคณะกรรมการ คือ นายพิชิต บำรุงทรัพย์ และมีคณะกรรมการทั้งหมด 

จำนวน 42 คน 

https://https/ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/)
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๔.๔ ยาเสพตดิ 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรราชบุรี 

ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่ าได้รับ

ความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ที่ช่วยสอดส่อง

ดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน สามารถทำได้เฉพาะตาม

อำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้  

ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน

ตำบลคุ้งน้ำวน ก็ได้ให้ความร่วมมอืมาโดยตลอด   

๔.๕  การสังคมสังเคราะห ์
ข้อมูลการดำเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ(ผู้สูงอายุ) 

หมู่ที่ 
จำนวนผู้มีสิทธิ 

รายหมู่ 

จำนวนผู้สูงอายุ หมาย

เหตุ 60–69 ป ี 70–79 ปี 80–89 ปี 90 ปีขึ้นไป รวม 

1 164 56 44 55 9 164  

2 113 45 28 36 4 113  

3 113 42 40 28 3 113  

4 158 68 41 44 5 158  

5 86 25 32 26 3 86  

6 174 57 49 63 5 174  

7 232 92 55 70 15 232  

รวม 820 385 289 322 44 1,040  

ข้อมูลการดำเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ(ผู้พิการ) 

หมู่ที่ 1 2 3 4 5 6 7 รวม 

จำนวนผูม้ีสทิธิรายหมู่ 28 19 16 27 11 33 41 175 

ข้อมูลการดำเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ(ผู้ป่วยเอดส์) 

หมู่ที่ 1 2 3 4 5 6 7 รวม 

จำนวนผูม้ีสทิธิรายหมู่ 1 1 0 0 0 0 0 2 

ที่มา : สำนักปลัด อบต.คุ้งน้ำวน (เดือนมกราคม  2565) 
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  5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 (1) การคมนาคม 

  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งในจำนวน 17 องค์การ

บริหารส่วนตำบลของอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองราชบุรี ประมาณ 12 

กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ โดยมีถนนสายหลักและสายรองดังนี้ 

ถนนสายหลัก 

 ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ของกรมทางหลวงชนบท สาย รบ–สส 4013 (ราชบุรี–

สมุทรสงคราม) ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมการคมนาคมระหว่างอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีซึ่งผ่านตำบล

คุ้งกระถิน และตำบลคุ้งน้ำวน เพื่อเชื่อมต่อกับตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

โดยมีระยะทางในเขตตำบลคุ้งนำ้วน ประมาณ 7 กิโลเมตร 

 ถนนสายรอง 

 1. ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ของกรมโยธาธิการ สาย รบ 2009 (บ้านคลองสนอง –      

บ้านคลองตาจ่า) เชื่อมต่อกับถนนสายราชบุรี – สมุทรสงครามที่บริเวณหมู่ที่ 1 ลัดเลาะไปตามข้าง

คลองสนอง เข้าเขตหมู่ที่  7 ก่อนจะไปบรรจบกับถนนสายคลองตาจ่า – โรงหวี ที่บริเวณศาลา

อเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 ก่อนจะมาบรรจบกับถนนสายคุ้งกระถิน–คุ้งน้ำวน ที่บริเวณวัด

จันทคาม หมู่ที่ 6 รวมระยะทาง 7.815 กิโลเมตร (ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวได้ถ่ายโอนมาอยู่ในความ

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วนแลว้) 

 2. ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ของกรมโยธาธิการ สาย รบ 4168 (บ้านเหนือวน–บ้าน

คลองสนอง) เชื่อมต่อกับถนนสายราชบุรี – สมุทรสงคราม บริเวณบ้านอาบู หมู่ที่ 2 บรรจบกับถนนสาย

บ้านคลองสนอง–บ้านคลองตาจ่า บริเวณสะพานสวนกล้วยไม้ หมู่ที่ 1 รวมระยะทาง 1.648 กิโลเมตร

(ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวได้ถ่ายโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน) 

 3. ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ของกรมโยธาธิการ สาย รบ 2101 (บ้านคลองสนอง 

– บ้านคุ้งน้ำวน) เชื่อมต่อกับถนนสายบ้านคลองสนอง – บ้านคลองตาจ่า บริเวณหมู่ที่ 5 บรรจบกับ

ถนนสายมิ่งโมฬี หมู่ที่4 รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตร (ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวได้ถ่ายโอนมาอยู่ใน                   

ความรับผดิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนแล้ว) 

 4. ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ของกรมโยธาธิการ สาย รบ 2108 (ประชาสามัคคี –          

ข้างคลองศาลตาเพ็ชรหมู่ที่ 6) เชื่อมต่อกับถนนสายบ้านคลองตาจ่า – โรงหวี  บริเวณข้างคลองศาลตา

เพ็ชร หมู่ที่ 6 รวมระยะทาง 0.718 กิโลเมตร (ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวได้ถ่ายโอนมาอยู่ในความ

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วนแลว้) 

 ทั้งนี ้องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน มีเส้นทางคมนาคมภายในพืน้ที่แยกไว้ตามประเภทดังนี้ 

 ๑. จำนวนถนนลาดยาง จำนวน  47  สายรวมระยะทาง 28,591  เมตร 
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 ๒. จำนวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  25  สายรวมระยะทาง 7,759  เมตร 

 ๓. จำวนถนนลูกรัง/หนิคลุก จำนวน  18  สายรวมระยะทาง 5,997  เมตร 

 รวมระยะทางถนนทั้ง ๓ ประเภท  จำนวน  ๔๒,347  เมตร 

ที่มา : กองช่าง อบต.คุ้งน้ำวน (เดือนมกราคม 2564) 

 (2)  การไฟฟ้า   

การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่างๆ ของตำบลคุ้งน้ำวน จำนวน 17 จุดมีการติดตั้ง

ไฟฟ้าส่องสว่างครบทุกจุด และมีการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามแนวถนน แนวคลอง จุดตัดทางแยกทาง

ร่วมและสถานที่สำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาในเวลากลางคืน และลด

อุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงลดปัญหาอาชญากรรมด้วย โดยการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ดังนี้ 

 ๑) ติดตัง้บนถนนสายหลัก เส้น สส.๔๐๑๓ ราชบุรี–สมุทรสงคราม จำนวน ๑30 จุด 

 ๒) ติดตัง้บนถนนสายรอง จำนวน 199 จุด 

 ๓) ติดตั้งบริเวณถนนซอย จำนวน 121 จุด 

ที่มา : กองช่าง อบต.คุ้งน้ำวน (เดือนมกราคม 2564) 

 (3)  การโทรคมนาคม 

 มีโทรศัพท์เข้าถึงทั้งโทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์บ้านพื้นฐาน โดยคู่สายของ บริษัท 

โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีผู้ประกอบการที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ คือ บริษัท 

โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หมายเหตุ : (บริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) ควบรวม

กับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ.กสท. โทรคมนาคม)เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ) 

ที่มา : กองคลัง อบต.คุ้งน้ำวน (เดือนมกราคม 2564) 
0000000000000000000000  

  6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
การปลูกพืชผัก  

ชื่อ จำนวน/ครัวเรอืน พื้นที่เพาะปลูก/ไร่ 

หมู่ที่ 1บ้านคุง้กระถิน 2 1.25 

หมู่ที่ 2 บ้านมา้ลาย 0 0 

หมู่ที่ 3 บ้านวัดโคก 3 6.25 

หมู่ที่ 4 บ้านท่าใหญ่ 0 0 

หมู่ที่ 5 บ้านบางพังขา้ม 4 10.75 

หมู่ที่ 6 บ้านคลองตาจ่า 1 0.25 

หมู่ที่ 7 บ้านคลองตาจ่า 0 0 

รวม 10 ครัวเรือน 18.50 ไร่ 
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การปลูกไม้ผล    

ชื่อ จำนวน/ครัวเรอืน พื้นที่เพาะปลูก/ไร่ 

หมู่ที่ 1บ้านคุง้กระถิน 9 31 

หมู่ที่ 2 บ้านมา้ลาย 4 10 

หมู่ที่ 3 บ้านวัดโคก 5 16 

หมู่ที่ 4 บ้านท่าใหญ่ 8 33.5 

หมู่ที่ 5 บ้านบางพังขา้ม 13 50 

หมู่ที่ 6 บ้านคลองตาจ่า 9 42 

หมู่ที่ 7 บ้านคลองตาจ่า 32 129 

รวม 80 ครัวเรอืน 311.50 ไร่ 

การปลูกไม้ยืนต้น     

ชื่อ จำนวน/ครัวเรอืน พื้นที่เพาะปลูก/ไร่ 

หมู่ที่ 1บ้านคุง้กระถิน 33 226.3 

หมู่ที่ 2 บ้านมา้ลาย 24 121 

หมู่ที่ 3 บ้านวัดโคก 16 167.1 

หมู่ที่ 4 บ้านท่าใหญ่ 32 340.1 

หมู่ที่ 5 บ้านบางพังขา้ม 41 325.9 

หมู่ที่ 6 บ้านคลองตาจ่า 83 427.2 

หมู่ที่ 7 บ้านคลองตาจ่า 78 603.2 

รวม 307 ครัวเรอืน 2,210.70 ไร่ 

การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ   จำนวน   2  ครัวเรือน  จำนวน 23.97 ไร่ 

ชื่อ จำนวน/ครัวเรอืน พื้นที่เพาะปลูก/ไร่ 

หมู่ที่ 1บ้านคุง้กระถิน 1 22.97 

หมู่ที่ 6 บ้านตลองตาจ่า 1 1 

ที่มา :สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) 
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ข้อมูลร้านค้า บริษัท  ห้างร้านในเขตตำบลคุ้งน้ำวน 

กิจการร้านค้าจำนวน   17  แห่ง 

ลำดับ ชื่อ -นามสกุล สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 

1 นางสนม      บุญมีพิพิธ เลขที่ 90 หมู่ที่ 1  

2 นางสาวญาตมิา   ชำนาญพูด เลขที่ 20 หมู่ที่ 1 

3 นายเทวนาถ    สุนทระศานติก เลขที่ 99    หมู่ที่ 2 

4 นางทองพูล    แก้วทอง เลขที่ 10 หมู่ที่ 2 

5 นายกำพล     เสาร์เกิด เลขที่ 40/1 หมู่ที่ 2 

6 นางทัศพร     ยิ่งยงคูณ เลขที่ 34/1 หมู่ที่ 3 

7 นายสมบัติ    จริพุทธกร เลขที่ 60/1 หมู่ที่ 3 

8 นางยุภา       เรืองตระกูล เลขที่ 11/1 หมู่ที่ 4 

9 นางสาวจารุวรรณ  รุจิเรก เลขที่ 9/2  หมู่ที่ 4 

10 นางนพพร    สวนผลไม้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 4 

11 นางเกษร    นาคผจญ เลขที่ 72 หมู่ที่ 4 

12 นางเสรี    สุวรรณบำรุง เลขที่ 46 หมู่ที่ 5 

13 นางรนิรนา  พรหมสุรักษ์ เลขที่ 16 หมู่ที่ 5 

14 นายบุญส่ง   บำรุงทรัพย์ เลขที่ 116 หมู่ที่ 6 

15 นายสมุทร     อุณหะ เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 7 

16 นางวลัย    อ่อนละมูล เลขที่ 46 หมู่ที่ 7 

17 นางนภิา   สกุณา เลขที่ 41 หมู่ที่ 7 

กิจการร้านอาหารตามสั่งจำนวน   11  แห่ง 

ลำดับ ชื่อ -นามสกุล สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 

2 นางณัฐพัชร  ฤทธิ์รงค์ เลขที่ 22 หมู่ที่ 1  

3 นายศาสตรา  ฤทธิ์รงค์ เลขที่ 56 หมู่ที่ 1 

1 นางพิราพร  ช้างนอ้ย เลขที่20/1 หมู่ที่ 2 

4 นางวิลัย   ณรงค์รอน เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 

5 นางสุดจติร  จำรัสศรี เลขที่ 50/2 หมู่ที่ 3 

6 นายประสาน   กลิ่นสักโก เลขที่ 40/1 หมู่ที่ 3 

7 นายเจยีมรัตน์  ไกรจร เลขที่ 28 หมู่ที่ 3 

8 นายบุญยัง หนูจันทร์ เลขที่ 13 หมู่ที่ 4 

9 นางยุภา  เสาธงชัย เลขที่ 54/1 หมู่ที่ 6 

10 นางสมศรี  สำรวมจติร เลขที่ 64/1  หมู่ที่ 6 
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11 นางราตร ี สกุลณาวรรณ เลขที่ –  หมู่ที่ 6 

กิจการโรงทำกระบะกล้วยไม้  จำนวน 1 แห่ง 

1 นายอภิชาต   อุ้ยเว้ง เลขที่ 6/2 หมู่ที่ 6  

กิจการโรงเก็บมะพร้าว  จำนวน 1 แห่ง 

1 นางเจยีมจิต  บัวงาม เลขที่ 5 หมู่ที่ 6  

กิจการโรงทำมะพร้าวขาวดำ จำนวน  9 แห่ง 

1 นางพิราพร  ช้างนอ้ย เลขที่ 20/1 หมู่ที่ 2  

2 นายพงษ์ศักดิ์  ใจสาร เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 2  

3 นางณัฐปภัทร์  แก้วทอง เลขที่ 10/2 หมู่ที่ 2  

4 นางสาวละออง  วิทยา เลขที่ 36 หมู่ที่ 5  

5 นางสาวพัชรรีัตน์  รตเิบญพัฒน์ เลขที่ 20 หมู่ที่ 5  

6 นายอนุเทพ  วัชรชิ เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 7  

7 นายศิรวิัฒน์  เจยีมเจริญ เลขที่ 65 หมู่ที่ 7  

8 นายอรรถพล  แซ่อึ้ง เลขที่ 6/2  หมู่ที่ 7  

9 นายพิษณุ  แซ่อึง้ เลขที่ 6/2 หมู่ที่ 7  

กิจการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  จำนวน 4 แห่ง 

1 นางรนิทร์ลภัส  กรดเครือ เลขที่ 54/1  หมู่ที่ 1  

2 นายนภัทร  เธียรภัทรา เลขที่ 74 หมู่ที่ 3  

3 นายวินัย   เถื่อนโห้ เลขที่ 9/4 หมู่ที่ 4  

4 นายบัญชา   ศรพีิกุลทองดี เลขที่ 44 หมู่ที่ 6  

กิจการร้านตัดผม จำนวน   2   แห่ง 

1 นายประสาร  กลิ่นสักโก เลขที่ 40/1 หมู่ที่ 3  

2 นายองอาจ  แก้วอุดม เลขที่ 91 หมู่ที่ 4  

กิจการโรงงานผลิตแป้งทากันยุงจำนวน   1  แห่ง 

ลำดับ ชื่อ -นามสกุล สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 

1 นายยังชิน  แก้วชัยเจริญกิจ 129 หมู่ที่ 7  

กิจการห้องเช่า   จำนวน 3 แห่ง 

1 นายจารุชา  มณูกิตติกร เลขที่ 28/1 หมู่ที่ 3  

2 นายยอดชาย   เกิดดวง เลขที่ 30 หมู่ที่ 3  

3 นายกมลชัย  บำรุงทรัพย์ เลขที่ 103 หมู่ที่ 7  

กิจการโรงทำกระเป๋าหนัง   จำนวน 1 แห่ง 

1 นางวงศ์ศริิ   เทพนิมติร เลขที่ 96 หมู่ที่ 4  
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กิจการรับทำ พ.ร.บ.  จำนวน  1 แห่ง 

1 นายณัฐวัฒน์  วจิติรสอน เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 2  

กิจการโรงทำเส้นขนมจีน จำนวน  1 แห่ง 

1 นายสาธิต  ไข่เพ็ชร เลขที่ 41  หมู่ที่ 6  

กิจการร้าน ปะ ผุ เคาะ พ่นสี 

1 นายไพฑูรย์  ศาภมิล เลขที่ 60 หมู่ที่ 1  

กิจการร้านรับซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

1 นายสิทธิชัย  บุญชู เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 1  

เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์จำนวน 4 แห่ง 

1 บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) หมู่ที่  1  

2 บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 3  

3 บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 7  

4 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม หมู่ที่ 7  

ที่มา : กองคลัง อบต.คุ้งน้ำวน (เดือนมนีาคม 2565) 
 

รายงานรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี 2562 
 

พื้นท่ี 
จำนวน 

ครัวเรือน 

จำนวน 

คน 

แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลีย่ (บาท/ปี) รายได้

ครัวเรือน 

เฉลี่ย (บาท/ปี) 

รายได้บุคคล 

เฉลี่ย (บาท/ปี) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อืน่ 
ปลูก เลี้ยง 

หาเอง 

หมู่ท่ี 1 บ้านคุ้งกระถิน 144 377 235,152.78 2,777.78 3,180.56 0.00 241,111.11 92,095.49 

หมู่ท่ี 2 บา้นมา้ลาย 87 239 260,367.82 1,724.14 1,990.80 0.00 264,082.76 96,130.54 

หมู่ท่ี 3 บ้านวัดโคก 75 259 244,133.33 0.00 0.00 0.00 244,133.33 70,694.98 

หมู่ท่ี 4 บ้านท่าใหญ่ 96 265 212,500.00 0.00 1,770.83 0.00 214,270.83 77,622.64 

หมู่ท่ี 5 บ้านบางพังข้าม 65 161 228,307.69 0.00 1,076.92 0.00 229,384.62 92,608.70 

หมู่ท่ี 6 บ้านคลองตาจ่า 109 265 219,816.51 1,834.86 1,100.92 0.00 222,752.29 91,622.64 

หมู่ท่ี 7 บ้านคลองตาจ่า 154 468 163,409.09 5,422.08 12,467.53 194.81 181,493.51 59,722.22 

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

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมอืงราชบุรี (จปฐ. ประจำปี ๒๕62) 

 ประชาชนในตำบลคุ้งนำ้วน มีรายได้เฉลี่ยคนละ 80,489.28 บาทต่อปี หรอืเฉลี่ยครัวเรือนละ 

224,267.40 บาทต่อปี ตำบลคุ้งน้ำวนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากที่สุดได้แก่ หมู่ที่ 2  จำนวน 

96,130.54 บาท/คน/ปี รองลงมาหมู่ที่ 5 จำนวน 92,608.70 บาท/คน/ปี ตำบลคุ้งน้ำวนที่มีรายได้

เฉลี่ยต่อคนต่อปีนอ้ยที่สุดได้แก่ หมู่ที่ 7 จำนวน 59,722.22 บาท/คน/ปี   
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 สภาพเศรษฐกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ประชากร

ส่วนใหญ่สำหรับทิศทางเศรษฐกิจในพื้นที่พบว่า มีอัตราการขยายตัวพอประมาณ ในส่วนรายได้ของ

ประชากรพบว่า 

  -  ครัวเรือนมรีายได้ไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐.- บาทต่อปี ร้อยละ ๑๐๐ 

  -  ประชาชนมกีารประกอบอาชีพและมีรายได้ ร้อยละ 94.99 

  -  ครัวเรือนมกีารเก็บออมเงิน ร้อยละ 87.53 
 

จำนวนประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2562 

ประเภทอาชีพ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน % คน % 

กำลังศึกษา 157 7.72 162 7.96 319 15.68 

ไม่มีอาชีพ 30 1.47 72 3.54 102 5.01 

เกษตรกรรม – ทำนา 2 0.10 2 0.10 4 0.20 

เกษตรกรรม – ทำไร่ 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 – ปศุสัตว์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

พนักงาน-รับราชการ 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 

รับจ้างทั่วไป 404 19.86 384 18.88 788 38.74 

ค้าขาย 50 2.46 195 9.59 245 12.05 

ธุรกิจส่วนตัว 40 1.97 27 1.33 67 3.29 

อาชีพอื่นๆ  3 0.15 22 1.08 25 1.23 

รวม 918 45.13 1,116 54.87 2,034 100.00 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี (จปฐ. ประจำปี 2562) 
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 ประชากรในตำบลคุ้งน้ำวนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 788 คน คิดเป็นร้อย

ละ 38.74 รองลงมาอยู่ในช่วงกำลังศึกษา จำนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 15.68 และอยู่ในอาชีพ

เกษตร-ทำสวน จำนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 13.37 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน 

(ทำสวน) ทั้งทำสวนไม้ยืนต้น โดยมีไม้มะพร้าวเป็นพืชหลัก รองลงมา คือ กล้วย มะม่วง ชมพู่ มะละกอ 

มีการทำสวนไม้ล้มลุกบางส่วน เช่น กล้วยไม้ แก้วมังกร นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ 

การเลี้ยงปลาในกระชัง และการทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว รายได้ของประชากรอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การผลิตกระบะมะพร้าวสำหรับปลูก

กล้วยไม้ การผลิตกระเป๋าหนัง การทำมะพร้าวขาว เป็นต้น 

ลำดับท่ี ชื่อกลุ่ม/องค์กร/ 

แกนนำ/กองทุน 

จำนวน

สมาชิก 

ประธานกลุ่ม/องค์กร/ 

แกนนำ/กองทุน 

ที่ตั้งกลุ่ม/องค์กร/ 

แกนนำ/กองทุน 

1 สภาเด็กและเยาวชนตำบล 

คุง้น้ำวน 

18 คน นายชลชาติ  มีจำรสั ที่ทำการองค์การบรหิารส่วน

ตำบลคุง้น้ำวน หมู่ที่ 3 

2 กลุ่มสตรอีาสาพัฒนาตำบล

คุง้น้ำวน 

259 คน นางอญัชัน  ไพศาลนนัทน์ ที่ทำการกลุ่มสตรอีาสาพัฒนา

ตำบลคุง้น้ำวน หมู่ที่ 3 

3 กลุ่มชมรมผู้สงูอายุตำบล 

คุง้น้ำวน   

320 คน นายสันต ิ พุทธวงศ์ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ

ตำบลคุง้น้ำวน หมู่ที่ 6 

4 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลฐานตำบลคุง้นำ้วน 

43 คน นางสุวณีย ์เหลา่สุวรรณ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ

ตำบลคุง้น้ำวน หมู่ที่ 6 

5 กลุ่มวิสาหกจิชุมชนธรรม

เกษตร 

64 คน นายพิศิษฐ์  ปิตินนัท์พิบูล บ้านเลขที ่118 หมู่ที ่6 

6 กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรตีำบลคุง้นำ้วน 

503 คน นางเจยีมจิต บัวงาม หมู่ที่ 6 

7 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ

การเกษตร 

30 คน นายสันติ พุทธวงศ์ หมู่ที่ 6 

  

15.68
5.01

4 0

13.37

0 0
5.90

0.20 4.33

38.74

12.05
3.29 1.23

กราฟแสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชพี ปี 2562
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ลำดับท่ี ชื่อกลุ่ม/องค์กร/ 

แกนนำ/กองทุน 

จำนวน

สมาชิก 

ประธานกลุ่ม/องค์กร/ 

แกนนำ/กองทุน 

ที่ตั้งกลุ่ม/องค์กร/ 

แกนนำ/กองทุน 

8 กองบุญวันละบาทตำบล 

คุง้น้ำวน 

1,405 

คน 

นายพิศิษฐ์  ปิตินนัท์พิบูล ที่ทำการองค์การบรหิารส่วน

ตำบลคุง้น้ำวน หมู่ที่ 3 

9 กองทุนหมู่บ้าน   

บ้านคุง้กระถิน 

235 

คน 

นายเสนาะ  นพแก้ว ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน  

บ้านคุง้กระถิน หมู่ที่ 1 

10 กองทุนหมู่บ้าน   

บ้านม้าลาย 

127 

คน 

นายชัยพรอาจจรูญ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน  

บ้านม้าลาย บา้นเลขที ่31หมู่ที่2 

11 กองทุนหมู่บ้าน   

บ้านโคกพิกุลเรียง 

93 คน นายกติติศักดิ ์ 

เจยีมจันทรเศขร 

ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน  

บ้านโคกพิกุลเรียง  

บ้านเลขที ่50/1 หมู่ที ่3 

12 กองทุนหมู่บ้าน  

บ้านท่าใหญ ่

230 คน นายอุบล เอี่ยมละมัย ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านท่า

ใหญ่ บา้นเลขที ่79 หมู่ที ่4 

13 กองทุนหมู่บ้าน   

บ้านบางพงัข้าม 

85 คน นางวัฒนาวรรณ คัมมกสิกจิ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน  

บ้านบางพงัข้าม หมู่ที่ 5 

14 กองทุนหมู่บ้าน   

บ้านคลองตาจา่ 

244 คน นางเจยีมจิตบัวงาม ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน 

บ้านคลองตาจา่ หมู่ที่ 6 

15 กองทุนหมู่บ้าน   

บ้านคลองตาจา่ 

160 คน นายสัญญา สุทธิประเสรฐิ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน  

บ้านคลองตาจา่ หมู่ที่ 7 

16 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

(กลุ่มเศรษฐกจิชุมชน) 

9 คน นางสาวอุทมุพร  ประชากร บ้านเลขที ่18 หมู่ที ่3 

ตำบลคุง้น้ำวน 

17 กลุ่มปรับปรุงผลผลติ 

(กลุ่มเศรษฐกจิชุมชน) 

9 คน นายอรุณ  สุขสวสัดิ ์ บ้านเลขที ่74/1 หมู่ที ่4  

ตำบลคุง้น้ำวน 

18 ชมรมผู้สูงอายุรักษ์สุขภาพ

ตำบลคุง้น้ำวน 

274 คน พ.ท.สนิชัย   เชาว์โน หมู่ที่ 2 ตำบลคุง้นำ้วน 

 

 7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๗.1 การนับถือศาสนา 

 การศาสนา 

 มีวัดในเขตพืน้ที่ตำบลคุ้งนำ้วน จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 

  1. วัดคุ้งกระถิน   หมู่ที่  1 

  2. วัดท่าสุวรรณ  หมู่ที่  2 

  3. วัดเหนอืวน   หมู่ที่  2 
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  4. วัดโคกพิกุลเรียง  หมู่ที่  3 

  5. วัดราชคาม   หมู่ที่  4 

  6. วัดจันทคาม   หมู่ที่  6 

 ศูนย์อบรมเยาวชน  จำนวน  1  แห่งดังนี้ 

  1. ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช หมู่ที่  5 

 ศาลเจ้า  จำนวน  1  แห่ง  ดังนี้ 

  1. ศาลเจ้าปุนเถ้ากงปุนเถ้าม้า หมู่ที่  6 
 

จำนวนประชากรจำแนกตามศาสนา ปี 2562 

ศาสนา 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน % คน % 

พุทธ 914 44.94 1,111 54.62 2,025 99.56 

คริสต ์ 4 0.20 5 0.25 9 0.44 

อิสลาม - - - - - - 

ซิกส์ - - - - - - 

ฮินด ู - - - - - - 

อื่นๆ - - - - - - 

รวม 918 45.13 1,116 54.87 2,034 100.00 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมอืงราชบุรี (จปฐ. ประจำปี 2562) 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.56 

ศาสตร์คริสต์  รอ้ยละ 0.44  ของจำนวนประชากรตำบลคุ้งน้ำวน  

๗.2 ประเพณแีละงานประจำป ี
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 

-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 

-  ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 

-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจกิายน 

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

๗.๓ OTOP  สนิค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  ในตำบลคุ้งน้ำวน มีสินค้า OTOP แต่มีสินค้าที่ทำขึ้นเพื่อบริโภค ขาย และเป็นของฝาก 

ส่วนใหญ่จะเป็น กล้วยเบรกแตก กล้วยกวน ไม้กวาดทางมะพร้าว ผา้ขาวม้า และกระเป๋าหนังในตำบล  
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  8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 (1)  แหล่งน้ำ 
  (1.1)  แหล่งน้ำธรรมชาติ  มีแหล่งนำ้ธรรมชาติ  ได้แก่ 

  -  แม่นำ้แม่กลอง 

  -  คลองสาธารณะสายต่างๆ  จำนวน  ๒๗ สายดังนี้ 

ชื่อคลอง หมู่ที่ 
ระยะทาง 

(เมตร) 

ขนาดคลอง หมาย

เหตุ กว้างบน กว้างล่าง ลึก 

1. คลองซอยเทคโน 1 700 5.00 2.50 2.50  

2. คลองศาลตาเพ็ชร 1 1,200 4.00 2.00 3.00  

3. คลองช่างเทอืง 1 2,000 5.00 3.00 3.00  

4. คลองสนอง 1 3,000 6.00 3.00 3.00  

5. คลองร่วมใจ 2 1,500 3.00 1.50 3.00  

6. คลองร่องสวน 1 2,3 3,857 3.00 1.50 2.00  

7. คลองผวา 4 2,000 6.00 3.00 3.00  

8. คลองผวาตอนปลายช่วงสวนนายเท 4 2,000 3.00 2.00 2.00  

9. คลองผวาตอนปลายช่วงสวนตานลิ 

(ตานีต้อนปลาย) 

4 1,800 3.00 2.00 2.00  

10. คลองร่องสวน 2 4 2,505 4.00 2.00 2.00  

11. คลองปงึเค้ียง 5 781 3.00 1.00 2.00  

12. คลองยายโอ 5 1,000 5.00 2.50 3.00  

13. คลองตานี ้ 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. คลองผูใ้หญ่ประเสรฐิ 6 700 4.00 2.00 2.00  

18. คลองตาเคง้ 6 1,989 5.00 2.50 2.00  

19. คลองฝรั่ง 7 240 4.00 1.60 2.00  

20. คลองตาจ่าเช่ือมคลองรางยายบัว 7 5,100 6.00 3.00 3.00  

21. คลองตาเหลียงเซง้ 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  
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ชื่อคลอง หมู่ที่ 
ระยะทาง 

(เมตร) 

ขนาดคลอง หมาย

เหตุ กว้างบน กว้างล่าง ลึก 

25. คลองครูทว ี 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  

ที่มา : กองช่าง อบต.คุ้งน้ำวน (เดือนมกราคม 2564) 

 (1.2)  น้ำประปา  มีระบบประปาหมู่บ้านทั้งหมด  6  แห่ง  ได้แก่ 

 -  หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งกระถิน (ประปาระบบผวิดิน)  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยกรมอนามัย มี

ผู้ใช้น้ำ คือ หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งกระถิน จำนวน 110 หลังคาเรือน บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร

กิจการประปาหมู่บ้าน 

 - หมู่ที่ 2 บ้านม้าลาย (ประปาระบบแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านท่าใหญ่) ก่อสร้างเมื่อปี 

พ.ศ. 25๕8 โดยมีผู้ใชน้้ำร่วมคือ หมู่ที่ 3 บ้านวัดโคก 

  - ผูใ้ช้นำ้ หมู่ที่ 2 จำนวน 141 หลังคาเรือน 

  - ผูใ้ช้นำ้ หมู่ที่ 3 จำนวน 130 หลังคาเรือน 

 โดยงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

 -  หมู่ที่ 3 บ้านวัดโคก (ประปาระบบผิวดิน) ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2537  มีผู้ใช้น้ำทั้งหมด 

175 หลังคาเรือน 903 คน โดยมีผู้ใช้น้ำร่วมคือ หมู่ที่ 2 บ้านม้าลาย โดยงบประมาณจากกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน(ยกเลิกการใช้งาน) เมื่อ

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2559 

 -  หมู่ที่ 4 บ้านท่าใหญ่ ประกอบด้วย 

  - ประปาระบบบาดาลแบบสูบจ่ายตรง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยกรมทรัพยากร

น้ำบาดาล บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน  

  - ประปาระบบแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านท่าใหญ่  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 25๕๖        

โดยงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บริหารงาน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

 ประปาทั้ง 2 ตัว มผีูใ้ช้นำ้ร่วม คือ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7  

  - ผูใ้ช้นำ้ หมู่ที่ 4 จำนวน 142 หลังคาเรือน 

  - ผูใ้ช้นำ้ หมู่ที่ 5 จำนวน 15 หลังคาเรือน 

  - ผูใ้ช้นำ้ หมู่ที่ 7 จำนวน 259 หลังคาเรือน   

 -  หมู่ที่ 6 บ้านคลองตาจ่า (ประปาระบบผิวดิน) ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยกรมอนามัย 

บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  มีผู้ใช้น้ำร่วม คือ หมู่ที่ 5 บ้านบางพังข้าม และหมู่ที่ 

6 บ้านคลองตาจ่า   

  - ผูใ้ช้นำ้ หมู่ที่ 5 จำนวน 83  หลังคาเรือน 

  - ผูใ้ช้นำ้ หมู่ที่ 6 จำนวน 189 หลังคาเรือน 
ที่มา : กองช่าง อบต.คุ้งน้ำวน (เดือนมกราคม 2564) 
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 (2) ขยะมูลฝอย 

 ขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บ

เองมีปริมาณ 2 ตันต่อวัน หรือประมาณครัวเรือนละ 2 กิโลกรัมต่อวัน ( 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน) รวม

แล้วมีขยะจากบ้านเรอืนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ปริมาณเดือนละ 60 ตัน จากแนวโน้ม

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการประกอบกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มการ

ขยายตัวของชุมชนและการตั้งบ้านเรือนเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณขยะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี  

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนได้จ้างเหมาเอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่มีขยะ

ตกค้างเหลอือยู่ในพื้นที่ (โดยดำเนินการจัดเก็บขยะวันเว้นวัน หรอืทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันเสาร์) 

ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนดำเนินการบริหารจัดการขยะโดยการจ้างเหมาบริษัทเอกชน

ดำเนนิการจัดเก็บ ขน ทิง้ ให้ครอบคลุมในพืน้ที่ตำบลคุ้งนำ้วน 

ที่มา : สำนักงานปลัด อบต.คุ้งน้ำวน (เดือนมกราคม 2564) 

  

  9.  อื่นๆ ด้านการคลัง 

รายได้ขององค์การบรหิารส่วนตำบล (รายไดร้วมเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ปีงบประมาณ รายรับ รายจ่าย 

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 

พ.ศ. 2562 28,624,770.63 25,619,794.86 

พ.ศ. 2563 27,637,772.26 26,772,923.63 

พ.ศ. 2564 28,961,231.27 25,100,266.50 

รายได้ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน(รายได้รวมเงนิอุดหนุนท่ัวไป) 
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ส่วนที่ ๒ส่วนที่ ๒  

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

  
  

  1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ แผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผน

ต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้

เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุท ธศาสตร์ชาติ  และต่อมาได้มีการตรา

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย

กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 

กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การ

ตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน

ดำเนนิการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ

อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่าง

ยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแลว้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ

วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
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สถานการณ์แนวโน้มวสิัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   

๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑เป็นต้นมาได้

ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ

ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

ส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจนและในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อ

ได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่

สำคัญอาทิอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี๒๕๖๐ที่ร้อยละ๓ .๙ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ

เมื่อเทียบกับร้อยละ๖.๐ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมาโดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของ

การลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยัง

ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการ

ผลิตในระดับต่ำขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตประกอบกับแรงงานไทยยังมี

ปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้นศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อ

การพัฒนาประเทศแม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะการศึกษาบริการสาธารณสุขโครงสร้าง

พืน้ฐานต่างๆและการคุ้มครองทางสังคมอื่นๆของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึน้แต่ยังคงมีปัญหา

เรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้

ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็น

ท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศใหป้ระชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่าง

ยั่งยืนขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟูการใช้และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการ

เพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจนส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศยังมปีัญหาการใชอ้ย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการ

พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ

ประชาชนขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งลด

ความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำความไม่เสมอภาคการขาด

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมอืงตลอดจนส่งเสริมคนใน

ชาติใหย้ึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจติใจใหเ้กิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก

ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนา

ประเทศในมิติต่างๆมีความท้าทายมากขึ้นทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศใน

การจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็น

ท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
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๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น

ประตูสู่เอเชียแต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ

ประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคตนอกจากนี้ประเทศไทยยังคงต้องให้

ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่นๆที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนและมีความเชื่อมโยงกันหลาย

มิติที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่าง

ประชาชนกับประชาชนซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความ

ขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้การขยาย

อิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้ว

อำนาจหรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในอนาคตขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐอาทิองค์การระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติจะมีบทบาท

มากขึ้นในการกำหนดกฎระเบียบทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆทั้งในด้านความมั่นคง

และเศรษฐกิจรวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุก

ระบบอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบรวมทั้งปัญหายาเสพติด 

การค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกันความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผันอาทิเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หุ่ นยนต์และโดรนเทคโนโลยี

พันธุกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีทางการเงินซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าว

กระโดดเหล่านี้คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม

ที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้นแนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดอาทิการ

รวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นการแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้น

ในการเพิ่มผลิตภาพและสรา้งความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวติใหม่ๆ 

นอกจากนั้นประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะ

ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมาก

ขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผล

ต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกันดังนั้นการเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 

ในขณะเดียวกันโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอาจทำให้เกิดความต้องการแรงงาน

ต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลงซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ

ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการ

ย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้นและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออก

ประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือ
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ทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้นทั้งนี้การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่

ดีขึ้นจึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน

ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการ

พัฒนาที่ดีกว่าอาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย  

นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้ง

ในเชิงความผันผวนความถี่และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้นซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความ

มั่นคงด้านอาหารและน้ำขณะที่ระบบนิเวศต่างๆมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง

ในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ

ระบบนิเวศต่างๆดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกันทำให้การเป็นสังคมสีเขียว

การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญ

และความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

รวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น

กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้นโดยกรอบการพัฒนาตาม

ข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆที่สำคัญเช่นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและบันทึกความตกลงปารีส 

จะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึน้ 

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติทั้งในส่วนของ 

การจ้างงานและอาชีพสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคาม

และความเสี่ยงด้านอื่นๆที่ซับซ้อนขึ้นอาชญากรรมไซเบอร์รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็น

เครื่องมือการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คนเงินทุนข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้เทคโนโลยีและ

สินค้าและบริการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ

เกิดขึ้นของโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี

ความสำคัญมากขึ้นอาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้หากไม่มีมาตรการที่มี

ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเตรียมความ

พร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความ

แตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆโดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะ

ส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไปมีความต้องการแรงงานที่มี

สมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้นหลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทน

ด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและ

คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมืองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรวมทั้ง
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การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะ

ส่งผลใหป้ัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึน้ 

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น

เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วมีพลวัตสูงและมีความซับซ้อนหลากหลายมิติซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง

มากดังนั้นการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ

พัฒนาที่เกี่ยวข้องมีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆในรูปแบบของหุ้นส่วนการ

พัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการเนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน

โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความรู้สมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงต่างๆสามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมีอา ชีพที่

มั่นคงสร้างรายได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆและมาตรฐานที่สูงขึ้น

โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริม

ต่างๆที่ เกี่ยวข้องไปพร้อมกันทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะฝีมือที่

สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัยระบบบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการ

ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลกจากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์  ๔.๐ 

ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและภาคบริการ

กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ของประชาชนทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ

อาหารการรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศการส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจและการพัฒนา

และขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการมีข้อกำหนดของ

รูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจนขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบโลจิสติกส์กฎหมายระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและ

ส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นและสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทาง

ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นรวมทั้งให้ความสำคัญของการ

รวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี

เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคง

ของประเทศโดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบั ติให้เป็นไป

ตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบ

ราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมืองมีการส่งเสริมคน

ในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและลดความขัดแย้ง

ภายในประเทศโดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆจำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและ

ลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
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ดังนั้นภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากรโครงสร้างเศรษฐกิจสภาพสังคมสภาพภูมิอากาศ

สิ่งแวดล้อมและปัจจัยการพัฒนาต่างๆที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการ

พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุมอย่างไรก็ตามหลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ

ดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่

ต้องบรรลุพร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่าง

บูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศและปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน

และจุดด้อยต่างๆอย่างเป็นระบบโดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศและ

ถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่นๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ภารกิจและพื้นที่ซึ่งรวมถึง

พื้นที่พิเศษต่างๆอาทิเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนา

ประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน   

 

๓. วสิัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรอืเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพื่อ

สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยการดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนของ

สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น

ปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความ

เจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้าน

ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคงหมายถึงการมีความมั่ นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปัจเจกบุคคล

และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหารเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมืองเช่นประเทศมี

ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ

ประชาชนมีระบบการเมอืงที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก

ธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมี

ความเข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่นประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับ

การดำรงชีวิตมีการออมสำหรับวัยเกษียณความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ำมีที่อยู่อาศัยและความ

ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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ความมั่งคั่งหมายถึงประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน

จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลงประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ

ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพ

ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจใน

ประเทศมีความเข้มแข็งขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลก

และตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการ

สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปและ

ประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลกและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับ

ประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่งการผลิตการค้า

การลงทุนและการทำธุรกิจเพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนานอกจากนี้ยังมคีวามสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถ

สร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญาทุนทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมอืเครื่องจักร

ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและ

การฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ

สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศการผลิตและการบริโภคเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม

สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอื้ออาทรเสียสละ

เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลมเีสถียรภาพและยั่งยนื 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา

อย่างต่อเน่ืองสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน

หลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพสร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสังคมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ

ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

๔) ความเท่าเทยีมและความเสมอภาคของสังคม 

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาต ิ

๔.๑  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

(๑)  การรักษาความสงบภายในประเทศ 

(๒)  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง 

(๓)  การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

(๔)  การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึง

องค์กรภาครัฐและที่มใิช่ภาครัฐ 

(๕)  การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑)  การเกษตรสรา้งมูลค่า 

(๒)  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

(๓)  สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

(๔)  โครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก 

(๕)  พัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(๑)  การปรับเปลี่ยนค่านยิมและวัฒนธรรม 

(๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

(๓)  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

(๔)  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

(๕)  การเสริมสรา้งให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

(๖)  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 

(๗)  การเสริมสรา้งศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑)  การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

(๒)  การกระจายศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 

(๓)  การเสริมสรา้งพลังทางสังคม 

(๔)  การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการ

จัดการตนเอง 

๔.๕  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑)  สร้างการเตบิโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(๒)  สร้างการเตบิโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

(๓)  สร้างการเตบิโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมติรต่อสภาพภูมอิากาศ 
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(๔)  พัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งเน้นความเป็น

เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

(๕)  พัฒนาความมั่นคงน้ำพลังงานและเกษตรที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๖)  ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑)  ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็วโปร่งใส 

(๒)  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง

การพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพืน้ที่ 

(๓)  ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔)  ภาครัฐมีความทันสมัย 

(๕)  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ งยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกมี

ความสามารถสูงมุ่งมั่นและเป็นมอือาชีพ 

(๖)  ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๗)  กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆและมีเท่าที่จำเป็น 

(๘)  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 

  ๑.2  ร่างแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566–2570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕)จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ อยู่ระหว่างการร่วมสร้างแผนฯ โดยมุ่งพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่   

๑. ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy)   

๒. ด้านสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society 

๓.  ชีวิตที่ยั่งยืน(Eco-friendly Living)   

๔. ด้านปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ(Key Enablers for Thailand's Transformation)  

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) ประกาศใช้   

จึงจะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ต่อไป   

 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๔๒ 

  ๑.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  

 
แผนพัฒนาภาคกลาง (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

เนื่องด้วย แผนพัฒนาภาคกลาง (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5)จะสิน้สุดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โดยการจัดทำแผนพัฒนาภาคกลาง(พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐) อยู่ระหว่างการจัดทำของแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด เมื่อแผนพัฒนาภาคกลาง (พ.ศ.๒๕66–2570) ยังไม่ประกาศใช้องค์การบริหารส่วนตำบล 

คุ้งน้ำวน  จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคกลาง 

(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) และเมื่อแผนพัฒนาภาคกลาง (พ.ศ.๒๕66–2570)ประกาศใช้ จึงจะดำเนินการ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคกลาง (พ.ศ. 2566–

2570) ต่อไป   

 ร่างแผนพัฒนาภาคกลาง  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

 ᠅กรอบทิศทางการพัฒนาภาค 

 บทบาทของภาค เป็นภาคที่มีบทบาทการพัฒนาที่สำคัญในการเป็นฐานการผลิตสินค้า

เกษตรแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก โดยอุตสาหกรรมสำคัญของภาคกลางที่มี

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงที่สุดของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เสื้อผ้าเครื่อง

แต่งกาย เครื่องหนัง กระดาษ เคมีภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำ

จากแร่อโลหะและเฟอร์นิเจอร์ ยอกจากนี้ภาคกลางยังเป็น ศูนย์กลางการค้าและการขนส่งของ

ประเทศ เป็นฐานการเรียนรู้การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็นแหล่งที่ตั้งสถาบัน

ทางการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงและคุณภาพ และเป็นศูนย์การ

ดูแลและรักษาสุขภาพที่ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยมีศูนย์การแพทย์ช้ันนำ และสถาบัน

การแพทย์เฉพาะทางที่มชืี่อเสียงจำนวนมาก 

 ทิศทางการพัฒนาภาค ภาคกลางถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญของการพัฒนาประเทศ เพราะ

เป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ส่งผลให้อิทธิพลของความเป็นเมืองและ

กิจกรรมความเจริญทางเศรษฐกิจจากกรุงเทพฯ แผ่กระจายไปยังพื้นที่โดยรอบจนเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่

เดียวกันในทุกด้านกรุงเทพฯ และภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ เป็นศูนย์ กลางการ

บริหารราชการ โดยเป็นที่ตั้งของกระทรวง กรม เป็นศูนย์กลางการบริการ ทั้งทางด้านการค้า การเงิน 

การขนส่ง และสุขภาพ รวมทั้งเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกที่สำคัญของประเทศ โดยในระยะ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ภาคกลาง มุ่งพัฒนาเป็น “ฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง” ที่

เติบโตอย่างยั่งยืน และกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคกลาง (C Direction) ที่ให้ความสำคัญกับการ

พัฒนา HEART โดยใช้ประโยชน์ศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านโลจิสติกส์ การวิจัยและพัฒนา ที่เอื้อ

ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม มาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าและบริการ (H : High 

Value-added Products and Services) และให้ความสำคัญกับการพัฒนา จากผูร้ับจา้งผลิตไปสู่การผลิต



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๔๓ 

ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถออกแบบและพัฒนาขึ้นเองและสนับสนุน

การให้ความรู้เพื่อพัฒนาคนให้มีทักษะหลากหลายทั้งทางด้าน“Technical Skill” โดยเฉพาะการคิด

วิเคราะห์และการคิดเชิงนวัตกรรม และความคิดเชิงสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มรวมถึง “Human Skill” 

ที่สามารถเข้าใจจิตใจและอารมณ์ของผู้อื่นได้ และพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะใหม่ที่จำเป็นในการ

ทำงานและพัฒนายกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (E : Education and Training) เพื่อรองรับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งนำศักยภาพในด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ (A : Art 

and Creativity) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น 

งดงามและมีคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และให้ความสำคัญ

กับการปรับโครงสร้างการผลิต (R : Restructuring) โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อทดแทนการใช้

แรงงาน แบบเข้มข้นการปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสมไปสู่การทำการเกษตรที่ยั่งยืน

และเน้นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (T : Treatment of Environmental Pollution and Restoring Natural Resources) เพื่อให้เกิด

การพัฒนาอย่างยั่งยนื 

 ᠅เป้าหมายรวม 

- อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพิ่มขึน้ 

- สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคกลางลดลง 

 ᠅แนวทางการพัฒนา 

1)  พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมช้ันสูงที่ใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมที่สามารถออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง  

2)  พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นแหล่งเกษตรสมัยใหม่และศูนย์รวบรวม

และกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ 

3)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหเ้ข้าสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ 

4)  พัฒนาภาคกลางเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

5)  พัฒนาการผลิตกำลังคนใหม้ีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

6)  พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก ให้เอือ้ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

7)  ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  

แผนพัฒนาภาคกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

๑.  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำใหเ้พียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

๒.  ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ำทางสังคม 

๓.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๔๔ 

๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

๕.  ยุทธศาสตร์ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก

ภาคกลางและพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมอืงและพืน้ที่เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค 

๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการ

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
 

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)  

พ.ศ. 2566-2570 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5)  

1) จุดมุ่งเน้น  

1.1 การผลิตสนิค้าเกษตรปลอดภัย (ข้าว พืชผัก ผลไม้ปศุสัตว์และการประมง)  

1.2 การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงประวัติศาสตร์และเชิงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้  

อัตลักษณ์ที่มคีุณภาพ  

1.3 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนภาคตะวันตก  

2) วิสัยทัศน์ (เป้าหมายการพัฒนา)  

“ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยว

คุณภาพ และการค้าภาคตะวันตก”  

3) เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดเศรษฐกิจ

มั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง และความสุขที่ยั่งยืน โดย  

3.1 เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม

จังหวัด เพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 2.5  

3.2 ประชาชนมั่งคั่งประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

2,455บาท/คน  

3.3 ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากค่าความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด  

4) ประเด็นการพัฒนา  

4.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ

บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล  

4.2 ประเด็นการพัฒนาที่  2 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ 

สุขภาพ วัฒนธรรมในถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและอารยธรรมทวารวดี  

4.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้

มีศักยภาพผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนำไปสู่ การกระตุน้ให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๔๕ 

5) วัตถุประสงค์/แนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วัด ตามประเด็นการพัฒนา  

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล  

วัตถุประสงค์: (1) พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร อุตสาหกรรม และ

บริการให้ได้คุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

 (2) เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตและตลาดสินค้าภาคการเกษตร  

พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมสู่เทคโนโลยีดจิทิัล  

แนวทางการพัฒนา : (1) เพิ่มพื้นที่การทำเกษตรปลอดภัยและเตรียมความพร้อม

เพื่อการทำเกษตรอินทรีย์  

  (2) ส่ งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการแรงงานภาคเกษตรกรรม  

พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยน 

กระบวนการผลิต การแปรรูป การบริหารจัดการตลาด และ

บริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ  

(4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการน้ำเพื่อลด

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้า เกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการ  

ตัวชี้วัด : 

ตัวชี้วัด 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 

2570 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการด้าน การเกษตร

ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 

(GAP/GFM/Organic  

และ มาตรฐานอาหาร 

ปลอดภัยอื่น ๆ) 

กลุ่มเป้าหมาย : 

 

 

                 ด้าน

การเกษตร 

 

 

                ด้านประมง  

 

 

                 ด้านปศุสัตว ์

N/A N/A จำนวน

ผู้เข้าร่วม 

โครงการ

ไดรั้บการ 

รับรอง

มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 

จากกลุ่ม 

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

375 GAP 

375 

เป้าหมาย 

190 GAP 

115 GAP 

เป้าหมาย 

300 GAP 

300 

จำนวน

ผู้เข้าร่วม 

โครงการ

ไดรั้บการ 

รับรอง

มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 

จากกลุ่ม 

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

375 GAP 

375 

เป้าหมาย 

190 GAP 

115 GAP  

เป้าหมาย 

300 GAP 

300 

จำนวน

ผู้เข้าร่วม 

โครงการ

ไดรั้บการ 

รับรอง

มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 

จากกลุ่ม 

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

375 GAP 

375 

เป้าหมาย 

190 GAP 

115 GAP  

เป้าหมาย 

300 GAP 

300 

จำนวน

ผู้เข้าร่วม 

โครงการ

ไดรั้บการ 

รับรอง

มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 

จากกลุ่ม 

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

375 GAP 

375 

เป้าหมาย 

190 GAP 

115 GAP  

เป้าหมาย 

300 GAP 

300 

จำนวน

ผู้เข้าร่วม 

โครงการ

ไดรั้บการ 

รับรอง

มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 

จากกลุ่ม 

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

375 GAP 

375 

เป้าหมาย 

190 GAP 

115 GAP  

เป้าหมาย 

300 GAP 

300 

จำนวน

ผู้เข้าร่วม 

โครงการไดรั้บ

การ รับรอง

มาตรฐาน ร้อย

ละ 80 จาก

กลุ่ม เป้าหมาย 

 

 

เป้าหมาย 

375 GAP 

375 

เป้าหมาย  

190 GAP 

115 GAP  

เป้าหมาย  

300 GAP 

300 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๔๖ 

ตัวชี้วัด 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 

2570 

2. จำนวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ

ที่ไดก้ารรับรอง มาตรฐาน

เข้าถึงช่องทางการจำหน่าย

สินค้า (ข้อมลูจากการเกษตร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ 

รับรองมาตรฐานในแต่ละปี) 

N/A N/A จำนวน

ผู้เข้าร่วม 

โครงการที่

ไดรั้บการ 

รับรอง

มาตรฐาน 

เข้าถึง

ช่องทาง

การ 

จำหน่าย

สินค้า ร้อย

ละ 80 

จำนวน

ผู้เข้ารว่ม 

โครงการที่

ไดรั้บการ 

รับรอง

มาตรฐาน 

เข้าถึง

ช่องทาง

การ 

จำหน่าย

สินค้า ร้อย

ละ 80 

จำนวน

ผู้เข้าร่วม 

โครงการที่

ไดรั้บการ 

รับรอง

มาตรฐาน 

เข้าถึง

ช่องทาง

การ 

จำหน่าย

สินค้า ร้อย

ละ 80 

จำนวน

ผู้เข้าร่วม 

โครงการที่

ไดรั้บการ 

รับรอง

มาตรฐาน 

เข้าถึง

ช่องทาง

การ 

จำหน่าย

สินค้า ร้อย

ละ 80 

จำนวน

ผู้เข้าร่วม 

โครงการที่

ไดรั้บการ 

รับรอง

มาตรฐาน 

เข้าถึง

ช่องทาง

การ 

จำหน่าย

สินค้า ร้อย

ละ 80 

จำนวน

ผู้เข้าร่วม 

โครงการที่

ไดรั้บการ 

รับรอง

มาตรฐาน 

เข้าถึงช่องทาง

การ จำหน่าย

สินค้า ร้อยละ 

80 

3. จำนวนเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมภาค เกษตรกรรม

พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม

สินค้า ชุมชนที่ใชเ้ทคโนโลยี

และนวัตกรรม 

N/A N/A เพิ่มขึน้ 20 

เทคโนโลยี

และ 

นวัตกรรม 

เพิ่มขึน้ 20 

เทคโนโลยี

และ 

นวัตกรรม 

เพิ่มขึน้ 20 

เทคโนโลยี

และ 

นวัตกรรม 

เพิ่มขึน้ 20 

เทคโนโลยี

และ 

นวัตกรรม 

เพิ่มขึน้ 20 

เทคโนโลยี

และ 

นวัตกรรม 

เพิ่มขึน้ 20 

เทคโนโลยแีละ 

นวัตกรรม 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :  ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ 

สุขภาพวัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและ

อารยธรรมทวารวดี  

วัตถุประสงค์: เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คุณภาพ กระจาย

รายได้ให้สู่ชุมชน  

แนวทางการพัฒนา : (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ

เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

(2) สนับสนุนกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อ

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  

(3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการ

ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  

(4) พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ บุ ค ล าก รด้ าน ก ารท่ อ ง เที่ ย วทั้ ง

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว  

(5) ส่งเสริมการพัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้

สนับสนุนการท่องเที่ยวแผนงานและโครงการสำคัญ 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๔๗ 

ตัวชี้วัด : 

ตัวชี้วัด 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 

2570 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของ

รายไดจ้ากการท่องเที่ยว

เฉลี่ย 2 ปี ย้อนหลงัรายได้

จากการท่องเที่ยว 

(ล้านบาท) 

N/A N/A 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มี

ศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่การ

กระตุน้ ให้เกิด การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ  

วัตถุประสงค์ :  อัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึน้  

แนวทางการพัฒนา :  (1) พัฒนาระบบอำนวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์และ

เครือข่ายคมนาคมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนเชื่อมโยง

การค้าสู่เอเชีย  

 (2) พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

 (3) ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ  

 (4) พัฒนาสนิค้าผลติภัณฑ์และบริการเพื่อการส่งออก  

 (5) ยกระดับผู้ประกอบการและแรงงานของกลุ่มจังหวัดให้มี

ความสามารถในการแข่งขันและสามารถประกอบธุรกิจ

ระหว่างประเทศได้  

 (6) พัฒนาระบบส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน

ในกลุ่มจังหวัดและผลักดันให้มกีารลงทุนในต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด : 

ตัวชี้วัด 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

ข้อมูลเฉลี่ย ปี 

พ.ศ. 2559 - 

2563 

2566 2567 2568 2569 2570 
2566 - 

2570 

1. มูลค่าการค้าชายแดน 

(ไม่รวมก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้

ร้อยละ 1 ต่อปี) 

2,465.74 

ล้านบาท 

 

2,490.40 

ล้านบาท 

 

2,515.30 

ล้านบาท 

 

2,540.45 

ล้านบาท 

 

2,565.86 

ล้านบาท 

 

2,91.52 

ล้านบาท 

 

2,540.71 

ล้านบาท 

 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๔๘ 

 

 
แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2566 - 2570 
 

1) วสิัยทัศน์(Vision) “เมืองเกษตรสเีขียว เศรษฐกิจเข้มแข็ง สังคมคุณภาพ”  

 จากศักยภาพและจุดยืนการพัฒนา ตลอดจนการมีพื้นฐานเกษตรปลอดภัยที่มีการพัฒนามาอย่าง

ต่อเนื่องของจังหวัดราชบุรีเป็นศักยภาพที่โดดเด่น จึงเป็นความพร้อมที่สามารถพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่า 

ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งมี

เป้าหมาย “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” ประกอบกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งกระทบต่อการ

ดำรงชีวติของประชาชน จังหวัดราชบุรีจึงกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา พ.ศ.2566 - 2570 ดังนี ้ 

 เมืองเกษตรสีเขียว หมายถึง การพัฒนาการเกษตรของจังหวัดราชบุรีในช่วงที่ผ่านมา ได้

ดำเนินการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรเข้าสู่มาตรฐาน เกษตร GAP และเกษตรอินทรีย์มาระดับหนึ่ง

แล้ว กล่าวคือ จังหวัดราชบุรีมีเกษตรกรที่เข้าสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย 3,378 ราย/แปลง/ฟาร์ม 

พื้นที่ 62,828.29 ไร่ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 64 ราย/แปลง เนื้อที่ 2,531.80 ไร่ จึงเป็นฐาน

การผลิตที่สำคัญในการต่อยอดการพัฒนาต่อไป ดังนั้น เมืองเกษตรสีเขียว หมายถึง การพัฒนาและต่อ

ยอดการเกษตรของจังหวัดให้มีคุณภาพมีมาตรฐานระดับส่งออก มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตและการแปรรูปสินค้าภาคเกษตร มี

คุณภาพและมาตรฐาน GAP มาตรฐานอินทรีย์ และมาตรฐานอื่นๆที่ปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรเองและ

ผู้บริโภค ในขณะเดียวกันมุ่งเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรและรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

 เกษตรกรมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีรายได้และอาชีพ

ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่และยกระดับเกษตรกร

เป็น Young Smart Farmer/Smart Farmer ที่เข้าใจ และเข้าถึงหลักการ “ตลาดนำการผลิต” และการ

แปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม มีการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ เครือข่ายการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  

 จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองอาหารคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชาวราชบุรี ชาวไทย 

และนานาประเทศ มีผลผลิตจากการเกษตรที่พัฒนา เป็นแบรนด์จากการเกษตรที่เข้มแข็งและมีมูลค่า 

รองรับการเป็น “เมอืงเกษตรสีเขยีว”  

 สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันด้วยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 

โดยมีเป้าหมายขยายพื้นที่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น รอ้ยละ 5 โดยมีการพัฒนาผลผลิต

ทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น การปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพร ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง 
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สับปะรดโรงงาน มะพร้าวน้ำหอม สุกร แพะเนื้อ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งก้ามกราม ปลาสลิด  และปลา

สวยงาม และเร่งรัดในการขยายพืน้ที่พัฒนามาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น  

 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญการพัฒนา

และปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ำทั้งในเขตชลประทาน และแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อรองรับ

กิจกรรมการผลิตทางเกษตรกรรมของจังหวัดใหค้รอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  

 สร้างเศรษฐกิจเข้มแข็ง หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการ

สร้างเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน องค์กรธุรกิจ มีความพร้อมและสามารถปรับตัวรองรับการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นภาคส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวมให้เข้มแข็ง 

โดยการเพิ่ม ศักยภาพยกระดับและพัฒนาผลผลิตเข้าสู่มาตรฐานต่างๆ มีทักษะในการจัดการเชิงธุรกิจ 

และการตลาด โดยมีประเด็นการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วยการส่งเสริมท่องเที่ยว การส่งเสริม SMEs, 

OTOP, วสิาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ  

 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 1. สร้างคุณค่าและมูลค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตาม

แนวคิด การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) – เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการสนับสนุนส่งเสริมการจัด 

กิจกรรมการท่องเที่ยว ตามอัตลักษณ์ชุมชนในแต่ละพื้นที่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาติ 

การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษเชงิสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงศิลปะ และวัฒนธรรม การท่องเที่ยว

เชิงกีฬา นันทนาการ สุขภาพ และความงาม การพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวชุมชนที่มีเอกลักษณ์ทาง

ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวติ  

 2. ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวและบริการ ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและตรง

ตามความต้องการของนักท่องเที่ยววิถี ใหม่รวมถึง การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการ

ท่องเที่ยวด้านสุขอนามัย ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการ โดยการสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางการค้าการลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว การกีฬา และการตลาด เพื่อรองรับการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวของจังหวัด ที่นักท่องเที่ยว

สืบค้นได้ทำการตลาดเชิงรุก เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เพื่อร่วมสร้างจุดเด่น

การตลาดการท่องเที่ยว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยใช้สื่อ

เทคโนโลยีในการดำเนินงาน การกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว (Positioning) 

แนวทางพัฒนา และเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ชัดเจน  

 3. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการให้มี

ทักษะอาชีพที่มีมาตรฐาน มีความสามารถที่หลากหลาย มีรายได้และความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้

โดยการการพัฒนาชุมชน/บุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ในการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตนเอง ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัด 
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โดยมีการบูรณาการร่วมทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการจริงแบบ

ครบวงจร การให้โอกาสในการพัฒนาทักษะแรงงานผู้สูงอายุสู่ผู้ให้บริการที่มีจิตวิญญาณการบริการ

และความรักในชุมชนท้องถิ่น อาทิ เป็นเชฟ ชุมชนปรุงอาหารด้วยสูตรดั้งเดิม นักเล่าเรื่องประจำชุมชน

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ประสบความสำเร็จ หรือนักลงทุน

เข้า มามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบ Social Enterprise 

Business ส่งเสริมการสร้างมัคคุเทศก์ชุมชน นักเล่าเรื่อง นักสื่อ ความหมายในชุมชนท่องเที่ยวที่มี

คุณภาพและมีมาตรฐานการให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมมีการจัดทำทำเนียบมัคคุเทศก์ชุมชน จัดทำ 

แบรนด์ดิ้งให้มัคคุเทศก์ชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผูใ้ช้บริการ  

 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง คมนาคม และการบริหารจัดการขนส่งให้มีความปลอดภัย 

รองรับการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และการเชื่อมโยงการค้าชายแดน เช่น การพัฒนาการ

จัดการระบบขนส่งเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว (สร้างช่องทางติดต่อระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการใน

การเดิน ทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว) ปรับปรุงเส้นทางจักรยานให้มีความสะดวกและปลอดภัย ตลอดจน 

การบูรณาการการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างอำเภอการปรับปรุง พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม 

และการสรา้งสรรค์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มคีุณภาพ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม  

 การส่งเสริมและพัฒนา SMEs, OTOP วิสาหกิจชุมชน และ กลุ่มอาชีพ โดย ส่งเสริมการค้า

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืนส่งเสริมวิจัยและ พัฒนาให้เกิดสินค้าและนวัตกรรมใหม่ พัฒนา

และส่งเสริมการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ยกระดับมาตรฐานสินค้าของจังหวัดราชบุรีใหม้ีคุณภาพ  

 สังคมคุณภาพ สถานะของการพัฒนาด้านสังคมจังหวัดราชบุรีในช่วงที่ผ่านมายังมีหลาย

ประเด็นที่ยังต้องเร่งรัดยกระดับการพัฒนา กล่าวคือ ด้านรายได้ และความเหลื่อมล้ำ จังหวัดราชบุรีมี

อัตราการพึ่งพิงอยู่ที่ร้อยละ 53.89 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ลดลงที่ 0.474 เป็น

ลำดับที่ 28 ของประเทศ ประชากรสูงวัยมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น ประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กลดลง 

ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย 25,163 บาท/เดือน มีเงินออมเฉลี่ย 5,040 บาท/เดือน มีสัดส่วน คนจนด้าน

รายจ่ายต่ำกว่าเส้นความยากจนร้อยละ 10.99 ด้านสาธารณสุข ประชาชนยังมีอัตราการเจ็บป่วย 5 

โรคสำคัญเพิ่มขึ้นทุกโรค ด้านการศึกษา จังหวัด ราชบุรีมีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.25ปี (ค่ากลาง

ของประเทศ 9.15 ปี) เป็นลำดับที่ 31 ของประเทศ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดราชบุรีมี

จำนวน องค์การชุมชนต่อประชากรแสนคน จำนวน 20.73 แห่ง ซึ่งมีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบ

กับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ จังหวัดราชบุรีมีองค์กรชุมชนเป็นลำดับที่ 71 ดังนั้นในช่วงปี 2566-2570 

การพัฒนาสังคมคุณภาพ หมายถึง การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนราชบุรีทุกช่วง

วัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางสังคม เป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู ้มีภูมิคุม้กันและเอื้ออาทรมทีักษะในการดำรงชีวิต 
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 ประชาชนทุกช่วงวัยตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สุขภาพ 

สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีทักษะการดำรงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 มีภูมิคุ้มกันทางสังคม เป็น

พลเมอืงคุณภาพ  

 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วหน้า ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีความมั่นคง ได้รับการส่งเสริมการ

ดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพที่ เหมาะสม ลด

อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนซึ่งจังหวัดราชบุรีมีอัตราสูง 7.66 เท่า ให้เหลือเท่ากับ

ค่ากลางของประเทศ (6.92 เท่า) เป็นอย่างน้อย ตลอดจนลดสัดส่วนคนจนจากร้อยละ 10.99 ให้

เหลือร้อยละ 8.50 การจัดหาและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุและกลุ่มคน เปราะบางทางสังคมให้

มีความมั่นคง ส่งเสริมชุมชนให้มีบทบาทในการพัฒนาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการ

พัฒนาแนวทางการเขา้ถึงข่าวสารและ บริการด้านสุขภาพของประชาชนที่สะดวกรวดเร็ว  

 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำกิจกรรมสาธารณะและการมีส่วนร่วมของสถาบัน

ศาสนา และองค์กรภาคธุรกิจในการพัฒนาจังหวัด โดยการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนองค์กรชุมชนเมื่อ

เปรียบเทียบกับจำนวนประชากร (ปัจจุบันจังหวัดราชบุรีมีองค์กรชุมชน 20.73 แห่ง/ประชากรแสนคน 

เป็นลำดับที่ 71 ของประเทศ โดยค่ากลางของประเทศ 142.82 แห่งต่อประชากรแสนคน) ให้

สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาในชุมชนมากขึ้น  

 เป็นชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนคุณธรรม มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง ส่งเสริมยกระดับบทบาทชุมชน

เป็นหน่วยสำคัญของการพัฒนาโดยประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ

ชุมชน การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำรงชีวิต ส่งเสริมการพัฒนาและรื้อ

ฟืน้หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านศลี 5 ที่มอียู่ใหส้ามารถประกอบกิจกรรมอย่างจรงิจัง 
 

2) พันธกิจ  

 1) พัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเขม้แข็ง  

 2) เสริมสรา้งสังคมที่มคีุณภาพ ประชำชนมภีูมคิุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  

 3) จัดการทรัพยากรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมรองรับการเติบโตอย่างเหมาะสมและยั่งยืน  
 

3) เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal)จังหวัดราชบุรีได้กำหนดเป้าประสงค์รวม ดังนี้  

 1) จังหวัดมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสารถในการแข่งขัน  

 2) ประชำชนมคีุณภาพชวีิตที่ดี มั่นคง เป็นสังคมคุณภาพ เข้มแข็งและแบ่งปัน  

 3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
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ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์รวม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมายรายปี 

2566 2567 2568 2569 2570 
1.จังหวัดมกีาร

เติบโตทาง

เศรษฐกิจและ 

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

1.1 อัตราการ

เปลี่ยนแปลงของ

ผลิตภัณฑ์มวล รวมจังหวัด 

201,571 

ล้านบาท 

(ปี 2562) 

ร้อยละ 3 3.5 4 4.5 5 

1.2 อัตราส่วนหนีเ้ฉลี่ยต่อ

รายไดเ้ฉลี่ย ของครัวเรือน 

ลดลง 

7.61 เท่า 

(ปี 2560) 

เท่า 7  6.95  6.92 

1.3 อัตราการ

เปลี่ยนแปลงของ

ผลิตภัณฑ์มวล รวมจังหวัด

ภาคการเกษตร 

32,994  

(ล้านบาท) 

ขยายตัว 11.15 

(ปี 2562) 

ร้อยละ 10 10.20 10.50 11 11.15 

1.4 อัตราการขยายตัว

รายไดจ้ากการท่องเที่ยว ที่

เพิ่มขึน้เทียบกบัปีที่ผ่านมา 

4251.84  

ล้านบาท 

(ปี 2562) 

ร้อยละ -50 -35 15 1 2 

2. ครอบครัว

และชุมชนมี

คุณภาพชีวติที่ดี 

มั่นคง เป็นสังคม

เข้มแข็งทีแ่บง่ปัน 

2.1 ร้อยละของประชากร

ที่มีรายจ่ายเพื่อการ 

อุปโภคบรโิภคเฉลี่ยต่อคน

ต่อเดือน ต่ำกว่าเส้น ความ

ยากจน 

10.99  

(ปี 2562)  

เส้นความยากจน 

2,825 บาท 

ร้อยละ 10.50 10.00 9.50 9.00 8.50 

2.2 สัมประสิทธิก์าร

กระจายรายได้ 

(Gini Coefficient) 

0.42 (ปี 2560)  

0.37 (ปี 2558) 

ค่า 0.40  0.39  0.37 

3.การอนุรักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

การจัดการ

สิ่งแวดล้อม  

ที่มีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึน้ 

3.1 อัตราการ

เปลี่ยนแปลงของพืน้ที่ ป่า

ไม้ในจังหวัด 

0.11 (ปี 2561) ร้อยละ 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 

3.2 สัดส่วนปริมาณขยะที่

กำจัดถูกต้องต่อ ปรมิาณ

ขยะที่เกิดขึน้ 

3.38 (ปี 2561) ร้อยละ 15 20 25 30 35 

 

4)ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร สู่เมืองอาหาร

ปลอดภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการแข่งขัน  

 กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างสมดุลยั่งยืน  

 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  

 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อสุขภาพ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวิถีใหม่ อย่างมี

คุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์  

 กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการ

ท่องเที่ยวของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวที่เติบโตจากชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่สากลและ

เสริมสรา้งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยบริการที่มีมูลค่ำสูง  

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการค้าการลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว การกีฬา 

และการตลาด เพื่อรองรับการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล และตาม

แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) – เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจ สีเขียว (Green Economy)  

 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในเชิง

ธุรกิจของภาคบริการและ เมืองการค้าที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่ เพื่อส่งเสริม

ให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโต ต่อเนื่องอย่างเขม้แข็ง  

 กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพจากฐานธรรมชาติ 

วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น  

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองคมนาคม และการบริหารจัดการขนส่งให้มีความ

ปลอดภัยทรัพย์สินของ นักท่องเที่ยวและรองรับการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และการ

เชื่อมโยงการคา้ชายแดน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิการค้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน  

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้สินค้าได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ กลยุทธ์ที่ 3 ใหค้วามรู้

คำแนะนำด้านการออกแบบผลติภัณฑ์  

 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับจำหน่ายสินค้าเกษตร OTOP SMEs พัฒนาความรู้

ด้านการตลาดออนไลน์  

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความรูด้้านการตลาด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนคุณภาพสร้างสังคมแห่งความสุข  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสุขภาวะคนทุกช่วงวัย และส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก โดยใช้กลไก 

พชจ., พชอ., พชต.  

 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพชวีิตประชาชนและสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนจน คนเปราะบางเพื่อ

ลดความเหลื่อมล้ำ  

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทุนทางสังคม  

 กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสรา้งชุมชนเข้มแข็ง  

 กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสรา้งความมั่นคง ปลอดภัยในการดำรงชีวติของประชาชน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ประชาชน

มีคุณภาพชวีิตที่ดพีร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

 กลยุทธ์ที่ 1 มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มปีระสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงการปฏิบัติ  

 กลยุทธ์ที่ 2 ลดผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  

 กลยุทธ์ที่ 3 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดภีายใต้ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล  

 กลยุทธ์ที่  4 มีระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน และบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม  

 กลยุทธ์ที่ 5 มีความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและภัยธรรมชาต ิ 

 กลยุทธ์ที่  6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระดับท้องถิ่น ให้บรรลุการ

ดำเนนิงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

 กลยุทธ์ที่ 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นจากกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ

ขับเคลื่อนนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 กลยุทธ์ที่ 8 สร้างสมดุลระหว่างต้นทุนน้ำที่มีอยู่แลน้ำที่ถูกใช้ไปได้เหมาะสมกับบริบท และ

ความตอ้งการของประชาชน ได้อย่างเต็มประสทิธิภาพในทุกพืน้ที่  

 กลยุทธ์ที่ 9 มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มปีระสิทธิภาพ  

 กลยุทธ์ที่ 10 องค์กรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในประเด็นใหม่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อ

ขับเคลื่อนสู่การให้บริการเชิงรุก  

 กลยุทธ์ที่ 11 องค์กรมีการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

รวดเร็ว ทันสมัยสำหรับผูบ้ริหาร ใช้ในการตัดสินใจบนฐานขอ้มูลเดียวกัน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง  

 กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความรักสามัคคีในกลุ่มประชาชน และการธำรงไว้ในสถาบันหลักของชาติ 

 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสรา้งความเข้มแข็งพื้นที่เป้าหมายเพื่อเสริมความมั่นคง 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  

(พ.ศ. 2566 - 2570)  

1) วิสัยทัศน์ (Vission) 

 “เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น คุณภาพ

ชีวติดี การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”  
  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๕๕ 

2) พันธกิจ (Mission)  

 (1) พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

 (2) ส่งเสริมระบบการวางผังเมอืงรวมจังหวัดใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่  

 (3) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่  

 (4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสีย  

 (5) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

 (6) ส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง  

 (7) สนับสนุนและเสริมสรา้งความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  

 (8) ส่งเสริมคุณภาพชวีิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  

 (9) ส่งเสริมพัฒนาระบบการศกึษาและการกีฬา 

 (10) ส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม  

 (11) ส่งเสริมภาคเกษตรอุตสาหกรรม  

 (12) ส่งเสริมการสาธารณสุข  

 (13) ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น  

 (14) ส่งเสริมการศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น  

 (15) การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 (16) การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกัน  

 (17) ส่งเสริมภาคเกษตรที่ปลอดภัย 

3)ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)  

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

 แนวทางการพัฒนา  

 - พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ  

 - พัฒนาแหล่งนำ้เพื่อการอุปโภค  

 - บริโภคและเกษตรตลอดจนการป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้ง  

 - พัฒนาการวางผังการใชท้ี่ดินให้เป็นเมอืงน่าอยู่  

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

 แนวทางการพัฒนา  

 - ส่งเสริมคุณภาพชวีิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  

 - ส่งเสริมการกีฬา การศกึษาและการเรียนรู ้ 

 - ส่งเสริมการสาธารณสุขสวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ  

 - ส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย  

 แนวทางการพัฒนา  

 - สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

 - ส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพื่อความ

เป็นพลเมือง  

 - การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผน ส่งเสรมิการลงทุน พาณชิกรรมและการท่องเที่ยว  

 แนวทางการพัฒนา  

 - การวางแผน การประสาน แผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถิ่น  

 - ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน  

 - การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 - ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนการพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาค

การเกษตรและอุตสาหกรรม  

 - การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางการพัฒนา  

 - พัฒนาระบบการกำจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม  

 - พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย  

 - การบริหารจัดการ อนุรักษ์ฟืน้ฟูและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 - การจัดการมลพิษต่าง ๆ  

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 แนวทางการพัฒนา  

 - การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

 - ส่งเสริมใหป้ระชาชนมคีวามตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 
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  2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.๑  วิสัยทัศน ์   

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดม

คติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง

สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ 

จงึได้กำหนดวสิัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 
 

 

 
 

  2.2  ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค/์ตัวชีว้ัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ ์   

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รวมทั้ง

องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 6 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

 เป้าประสงค์ 

 1. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคอย่างมี

ประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียม 

 2. สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม แก่เด็ก สตรี คนชรา หรือผู้ด้อยโอกาส 

100 เปอร์เซ็นต์ และสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามนโยบายรัฐบาล รัฐ 1 ส่วน องค์กร 1 ส่วน

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน 

 3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร และจัดกิจกรรม จัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบ

อาชีพหลักและอาชีพเสริมแก่ประชาชนโดยยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. จัดกิจกรรม ให้ความรู้ สนับสนุนเกี่ยวกับการกีฬา นันทนาการ แก่ประชาชนและมีสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจหรอืสถานที่ออกกำลังกาย ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 5. บริหารการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบแก่ประชาชน และบริหารจัดการศึกษา

ของเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 6. มีบริหารจัดการที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ดอ้ยโอกาสหรอืคนไร้ที่พึ่ง 

แนวทางการพัฒนา 

 1.  สนับสนุน พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 

 2. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 

 3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรอืกลุ่มเกษตรกร ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

“คุ้งน้ำวนคนคุณภาพชีวิตดี มโีครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะได้มาตรฐานท่ัวถึง 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศงานบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีมกีารดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างย่ังยนื” 

” 
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 4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือสถานที่ออก

กำลังกาย 

 5. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบแก่ประชาชนและ

บริหารจัดการศึกษาของเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 6. บริหารจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสหรอืคนไร้ที่พึ่ง 

 ตัวชี้วัด 

 1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการบริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและ

ควบคุมโรคอย่างมีประสทิธิภาพทั่วถึงและเท่าเที่ยว 

 2. ร้อยละของเด็ก สตรี คนชรา หรือผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์หรือ

สวัสดิการสังคม 

 3. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

 4. จำนวนการส่งเสริมสนับสนุนและจัดตัง้กลุ่มอาชีพหรอืกลุ่มเกษตรเพิ่มขึ้น 

 5. ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม

และการมงีานทำ 

 6. การดำเนินการเกี่ยวกับการกีฬา นันทนาการ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือสถานที่ออก

กำลังกายได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 7. ระดับความพึงพอใจของประชาชนในด้านการกีฬา นันทนาการและการส่งเสริมการออก

กำลังกาย 

 8. การจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก มปีระสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 9. มีการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลผู้ดอ้ยโอกาสหรอืคนไร้ที่พึ่ง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. สนับสนนุพัฒนาระบบการบริการ

สาธารณสุข ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันและ

ควบคุมโรค 

- จำนวนกจิกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหนา้ที่ผู้ดูแลสุขภาพในชุมชน/

หมู่บ้าน (อสม.,แกนนำสุขภาพ,ผู้นำองค์กรในชุมชน ฯลฯ) 

- จำนวนกจิกรรมที่ได้ความรูแ้ก่ประชาชนในการส่งเสรมิสขุภาพและ

ป้องกันรักษาโรค 

2. สง่เสรมิการสงัคมสงเคราะห์และ

สวัสดิการสังคมและสนับสนุนสวัสดิการ

ชุมชน 

- จำนวนกจิกรรมเพื่อการพฒันาผู้สูงอายุเพิ่มขึน้ 

- จำนวนกจิกรรมที่จัดเพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตคนพิการ 

- จำนวนกจิกรรมที่จัดเพื่อพฒันาไมใ่ห้มีคนไรท้ี่พึ่ง 

- รอ้ยละของผูสู้งอายุ ผู้พกิารที่ได้รับเบีย้ยงัชีพตามระยะเวลาที่กำหนด 

3. ส่งเสรมิกลุม่อาชีพหรอืกลุม่เกษตรกร 

ให้ความรูใ้นการประกอบอาชพีหลักและ

อาชีพเสริม 

- จำนวนกจิกรรมที่ดำเนินการหรอืสนับสนุนเพือ่การพัฒนาสตรใีน

พืน้ที่ 

- จำนวนประเภทอาชีพที่จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ประชาชน 

- จำนวนกจิกรรมการส่งเสรมิอาชีพ (นอกเหนอืการฝกึอบรม) 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๕๙ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

4. ส่งเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา 

นันทนาการและสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ

หรอืสถานทีอ่อกกำลังกาย 

- รอ้ยละของการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการส่งเสรมิกฬีา 

- จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการหรอืสนับสนนุใหม้ีลานกฬีา/สนามกฬีา

หรอืสนับสนนุการจัดกฬีา 

- รอ้ยละของลานกฬีา/สนามกฬีาที่ประชาชนสามารถเล่นกฬีาในเวลา

กลางคนื 

5. สนับสนนุ ส่งเสรมิ และพฒันาการจัด

การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบแก่

ประชาชน และบริหารจัดการศึกษาของเด็ก

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- รอ้ยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ที่ได้รับการเตรยีมความพรอ้มก่อนเข้า

เรียน 

- จำนวนประเภทกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการจัดการศึกษา 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.คุง้น้ำวนผ่านเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานเป็นทีย่อมรับ 

6. บรหิารจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศยั

สำหรับผูด้อ้ย โอกาสหรอืคนไรท้ี่พึ่ง 

- มีการแต่งตัง้คณะทำงานสำรวจคนไรท้ี่พึ่งเป็นประจำ 

- จำนวนคร้ัง/ช่องทางในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกณฑก์ารให้ความ

ช่วยเหลือสำหรับคนไรท้ี่พึ่งหรอืผู้ด้อยโอกาส 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 เป้าประสงค์ 

 1. พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 2. ให้มกีารจัดตัง้หรอืก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคหรอืสาธารณูปการพืน้ฐาน 

 3. ให้กาบริการพื้นที่เป็นไปตามผังเมืองและการควบคุมอาคารตามประกาศกฎกระทรวงและ

ให้มคีวามเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตำบลคุ้งน้ำวน 

 แนวทางการพัฒนา 

 1.  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบบริการทางคมนาคมพร้อมระบบท่อหรอืรางระบายน้ำ 

 2. ปรับปรุง ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า 

 3. ปรับปรุง ขยายระบบการให้บริการน้ำประปา 

 4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพืน้ฐาน 

 5. พัฒนาแหล่งนำ้เพื่อการอุปโภค บริโภค 

 6. บริหารและควบคุมการก่อสร้างตามประกาศผังเมอืงรวมและการควบคุมอาคาร 

 ตัวชี้วัด 

 1. ระบบโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 2. จำนวนการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 3. จำนวนบ้านเรือนหรือโรงงานที่ขออนุญาตเป็นไปตามผังเมืองและการควบคุมอาคารตาม

ประกาศกฎกระทรวง และให้มคีวามเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตำบลคุ้งน้ำวน 

 4. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการบริการในด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๖๐ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ก่อสรา้งและปรับปรุงระบบบรกิารทาง

คมนาคมพรอ้มระบบทอ่หรอืรางระบายน้ำ 

- รอ้ยละมีการดูแลรักษาถนนในความรับผดิชอบใหส้ามารถใช้งานไดด้ี

ตลอดป ี

- จำนวนความยาวของถนนคอนกรีต/ถนนลาดยางเพิ่มขึน้ 

- รอ้ยละของถนนได้รับการจดทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 

- จำนวนถนนที่มีระบบระบายน้ำ 

- จำนวนเส้นทางคมนาคมมีมาตรฐานเพิม่ขึน้และทั่วถึง 

2. ปรับปรุงหรอืขยายเขตระบบไฟฟ้าสอ่ง

สว่างสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า 

- ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 

- รอ้ยละของถนนสายหลักทีม่ีการติดตัง้ไฟฟา้สาธารณะตามจุดเสี่ยง 

- รอ้ยละของถนนสายหลักทีม่ีการติดตัง้ไฟฟา้สาธารณะตลอดสาย 

3. ปรับปรุง ขยายเขตระบบการให้บริการ

น้ำประปา 

- จำนวนทอ่เมนการบรกิารนำ้ประปาเพิ่มขึ้น 

- รอ้ยละของครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 

- น้ำเพื่อการอุปโภคได้มาตรฐานและเพียงพอ 

4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการพื้นฐาน 

- มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บรโิภค และมีผลดำเนินการ

สืบเนื่องจากการตรวจสอบ 

- มีการจัดตัง้ตลาดนัดชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง 

- จำนวนการติดตัง้ป้ายจราจรหรอืสัญญาณไฟจราจรในจดุเสี่ยง

อันตราย 

5. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอปุโภค บรโิภค - จำนวนโครงการคลองทีไ่ด้รับการขุดลอกเพื่อการอุปโภค บรโิภค 

6. บรหิารและควบคุมการก่อสรา้งตาม

ประกาศผังเมืองรวมและการควบคุม

อาคาร 

- จำนวนผู้ที่ขออนญุาตปลูกสรา้งที่ปฏิบตัิถูกต้องตามประกาศผังเมือง

รวมและการควบคุมอาคาร 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนา การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์ 

 1. มีการจัดกิจกรรม จัดอบรมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

 2. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆอย่างมปีระสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

 3. ไม่มีปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะภายในท้องถิ่น 

 4. เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

แก่บุคลากรท้องถิ่นและประชาชนอย่างสม่ำเสมอ 

 5. เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การบริการและการสนองตอบความต้องการแก่

ประชาชน เพียงพอและมีคุณภาพ การบริการสาธารณะแก่ประชาชนสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึงและได้มาตรฐาน 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๖๑ 

 แนวทางการพัฒนา 

 1. คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

 3. ดูแลรักษาที่สาธารณะภายในท้องถิ่น 

 4. พัฒนาองค์กรและระบบการบริการด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนา

ศักยภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากรท้องถิ่นและประชาชน 

 5. ปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มเครื่องมอืเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การบริการ และการ

สนองตอบความตอ้งการแก่ประชาชน 

 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มศักยภาพการบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 

 ตัวชี้วัด 

 1. มีการจัดกิจกรรม จัดอบรมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

 2. มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ อย่างมีประสทิธิภาพและได้มาตรฐาน 

 3.  ไม่มีปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะภายในท้องถิ่น 

 4. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานและการบริการของอบต.คุ้งนำ้วน 

 5. ร้อยละของประชาชนและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตและการ

ปฏิบัติงาน 

 6. จำนวนเครื่องมอืเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและการบริการที่ได้รับการดูแลรักษาให้

ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. คุม้ครอง ดูแล บำรุงรักษา อนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- จำนวนกจิกรรมให้ความรูป้ระชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

- จำนวนกจิกรรมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

2. บรหิารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

ต่างๆ 

- จำนวนกจิกรรมเพื่อการจัดการขยะตามหลักการจัดการขยะครบถ้วน

ทุกประเภทและมีกิจกรรมเพิ่มขึน้ 

- จำนวนกจิกรรมเพื่อการจัดการน้ำเสียครบถว้นตาม มาตรา 80 แห่ง 

พ.ร.บ.ส่งเสรมิสุขภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3. ดูแลรักษาทีส่าธารณะภายในทอ้งถิ่น - ไม่มีการบุกรุกที่ดินสาธารณะหรอืลำน้ำ 

- จำนวนผูม้าขอให้รับรองแนวเขตไม่มีการรุกลำ้ที่สาธารณะ 

4. พัฒนาองค์กรและระบบการบรกิารด้วย

หลักการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ี 

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิานแก่บุคลากร

ท้องถิ่นและประชาชน 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมในการเผยแพร่ความรูท้างกฎหมายแก่

ประชาชน 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมในการส่งเสรมิให้บุคลากรได้รับการเพิ่มพูน

ความรู้ 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๖๒ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

5. ปรับปรุงคุณภาพและเพิม่เครื่องมือ

เครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบตัิงาน การ

บรกิารและการสนองตอบความต้องการแก่

ประชาชน 

- จำนวนเครื่องมือเคร่ืองใช้ทีเ่พิ่มขึน้ 

- จำนวนเครื่องมือเคร่ืองใช้ทีใ่ช้งานได้ดีและเพยีงพอต่อบุคลากรที่

ปฏิบัติงานการบริการ 

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่ม

ศักยภาพการบริการข้อมลูข่าวสารของทาง

ราชการ ช่องทางการประชาสมัพันธ ์และ

การพัฒนารายได้ของท้องถิน่ 

- ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

- มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบรกิารจัดเก็บค่าบรกิาร 

- จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการดูแลรักษาเพิ่มขึน้ 

- รอ้ยละของรายได้ที่จัดเก็บเองเพิ่มขึน้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ 

การท่องเท่ียว 

 เป้าประสงค์ 

 1. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และมีการส่งเสริม 

สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนตำบลทุกขั้นตอน 

 2. การบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีใน

การเกษตรและการบริการต่างๆเพิ่มขึ้น 

 3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มองค์กรในชุมชน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และมีการ

จัดตั้งกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มจากการขยายการลงทุน การพาณิชยกรรม 

การอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมครัวเรอืน มีการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามเกณฑ์ 

 4. สถานที่สำคัญได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 แห่ง และมีการเตรียมความ

พร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 แนวทางการพัฒนา 

 1.  ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยหลักการมีส่วนร่วมและการประสานการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น และสนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนตำบล 

 2. สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีการเกษตรและการบริการต่างๆ 

 3. ส่งเสริม พัฒนาการลงทุนและพาณิชยกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม

ครัวเรือน สนับสนุนการจัดตัง้กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนชุมชน ศูนย์กาเรียนรู้ชุมชน ฯลฯ 

 4. ส่งเสริม พัฒนาสถานที่และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่น และเตรียมความพรอ้มเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 ตัวชี้วัด 

 1. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และมีการส่งเสริม

สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนตำบลทุกขั้นตอน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๖๓ 

 2. การบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีใน

การเกษตรและการบริการต่างๆ เพิ่มขึน้ 

 3. ร้อยละของการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มองค์กรในชุมชน และมีการจัดตั้ง

กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มจากการขยายการลงทุน การพาณิชยกรรม 

การอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมครัวเรือน มีการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามเกณฑ์ 

 4. สถานที่สำคัญได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมีศูนย์บริการการท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 แห่ง และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. สง่เสรมิการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย

หลักการมีส่วนร่วมและการประสานการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่และสนับสนุน

ส่งเสรมิกระบวนการจัดทำแผนชุมชนและ

แผนตำบล 

- จำนวนประชาชนทีม่ีส่วนร่วม ร่วมทำ ร่วมดำเนินการแกไ้ขปัญหา และ

ร่วมติดตามประเมนิผล 

- ระดับความสำเร็จในการประสานการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

- รอ้ยละของโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิน่ 

- จำนวนประชาชนที่เขา้ร่วมประชุมประชาคมจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น

แต่ละด้านเพิม่ขึน้ 

2. สนับสนนุการใช้เทคโนโลยกีารเกษตร

และการบริการต่างๆ 

- จำนวนเกษตรกรที่สามารถศึกษาหาความรูจ้ากการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

- จำนวนกจิกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสรมิสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

3. ส่งเสรมิ พัฒนาการลงทุน การพาณิชยก

รรมและพัฒนาอุตาหกรรมเกษตร 

อุตสาหกรรมครัวเรอืน สนับสนุนการจัดตั้ง

กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย ์กองทุนชุมชน 

ศูนย์การเรยีนรูชุ้มชน ฯลฯ 

- สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างน้อย 1 ส่วนตามนโยบายรัฐบาล 

- จำนวนอาชีพที่มีการรวมกลุ่มหรอืมีการจดทะเบยีนจดัตัง้เป็นกลุ่มออม

ทรัพย์หรอืกองทนุชุมชน 

- จำนวนศูนย์การเรยีนรูท้ี่สนบัสนุนการดำเนนิการก่อสรา้งและการ

บรหิารจัดการ 

4. ส่งเสรมิ พัฒนาสถานที่และเชื่อมโยง

แหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นและอปท.อื่น 

และเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ส่งเสรมิพัฒนาสถานที่และเชื่อมโยงแหล่ง

ท่องเที่ยว 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมในการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรับการเข้า

สู่ประชาคมอาเซยีนครบทุกดา้น 

- มีการจัดตัง้ศูนย์บรกิารการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

 เป้าประสงค์ 

 1. มีกิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 

สิทธิเสารีภาพของประชาชนให้มคีวามเท่าเทียมและเป็นธรรม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๖๔ 

 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกด้านและ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานทั่วถึง 

 3. ประชาชนมีความมั่นคง และชุมชนได้รับการดูแลให้มีความสงบเรียบร้อย ดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึ ง รวมทั้งมีการรณรงค์ การ

ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

 แนวทางการพัฒนา 

 1.  ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการ

ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

 2. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

 3. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 4. สร้างความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่

ประชาชน 

 5. สนับสนุนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 

 ตัวชี้วัด 

 1. ประชาชนตระหนักถึงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ การส่งเสริมประชาธิปไตย และ

ตระหนักถึงความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมและเป็นธรรม 

 2. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน และการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 3. ประชาชนมีความมั่นคงและชุมชนได้รับการดูแลให้มีความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับ

การดูแลความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินใหม้ีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

 4. อบต.คุ้งน้ำวนเป็นพืน้ที่ที่ไม่มกีารแพร่ระบาดของยาเสพติด 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. สง่เสรมิ สนับสนนุประชาธปิไตย 

ความเสมอภาค สิทธิเสรภีาพของ

ประชาชน และการปกป้องสถาบัน

สำคัญของชาติ สรา้งความปรองดอง

สมานฉันท ์

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการหรอืสนับสนุน ส่งเสรมิการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรภีาพ 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการหรอืสนับสนุนการจัดกจิกรรมการ

ปกปอ้งสถาบันสำคัญของชาติ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

2. สง่เสรมิการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิน่ 

- จำนวนประชาชนทีม่ีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

- จำนวนด้านการพัฒนาที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เช่น ด้าน

การศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน ด้านบรหิารจัดการ ด้าน

การพัฒนารายได้ ฯลฯ เป็นต้น 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๖๕ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

3. ส่งเสรมิการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ให้ความรูเ้ก่ียวกับภัยและการป้องกันภยัแก่

ประชาชน 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการเพื่อป้องกันสาธารณภัย (ภยั

ธรรมชาติ) แก่ประชาชน 

- ดำเนนิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัครบถว้นตามมาตรฐานการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- จำนวนกจิกรรมที่ดำเนินเพือ่ป้องกันอัคคภีัยแก่ประชาชนนอกเหนือจาก

การให้ความรู ้

- จำนวนกจิกรรมที่ดำเนินการเพื่อป้องกันภยัทางถนนแก่ประชาชน 

นอกเหนือจากการให้ความรู้ 

- จำนวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยหรอื อปพร. 

4. สรา้งความมัน่คง และรักษาความ

สงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สนิแก่ประชาชน 

- รอ้ยละของประชาชนที่มีความมั่นคงและได้รับการดูแลรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

- รอ้ยละของประชาชนที่มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยส์ิน 

5. สนับสนนุแนวทางการปอ้งกันและ

แก้ไขปัญหายาเพสตดิตามนโยบาย

รัฐบาล 

- มีแผนการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการหรอืสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ 

 1. สถานที่ทางศาสนาและสถานที่สำคัญในท้องถิ่นได้รับการดูแลและบำรุงรักษาให้คงอยู่ 

 2. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม

อนุรักษ์และฟืน้ฟูอย่างต่อเนื่อง 

 แนวทางการพัฒนา 

 1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมและอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

 2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และการจัดการดูแล และบำรุงรักษาสถานที่ทางศาสนาและ

สถานที่สำคัญในท้องถิ่น 

 3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์หรอืส่งเสริมจารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 ตัวชี้วัด 

 1. สถานที่ทางศาสนาและสถานที่สำคัญในท้องถิ่นได้รับการดูแลและบำรุงรักษาให้คงอยู่ 

 2. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม 

อนุรักษ์และฟืน้ฟูอย่างต่อเนื่อง 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๖๖ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. สง่เสรมิ สนับสนนุกจิกรรมอนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีทอ้งถิ่น 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการหรอืสง่เสรมิ

สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรมและประเพณีท้องถิน่ 

2. สง่เสรมิกจิกรรมทางศาสนาและการจัดการดูแล 

และบำรุงรักษาสถานที่ทางศาสนาและสถานทีส่ำคัญ

ในท้องถิน่ 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ส่งเสรมิศาสนาทีส่ำคัญ 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการหรอืสนับสนุน

ส่งเสรมิการจดัการดูแลและบำรุงรักษาสถานที่ทางศาสนา

และสถานที่สำคัญ 

3. ส่งเสรมิ สนับสนนุกจิกรรมอนุรักษ์หรอืส่งเสรมิ

จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการหรอืสนับสนุน

ส่งเสรมิจารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

- จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นทีไ่ด้รับการส่งเสรมิ 
 

  2.3  จุดยนืทางยุทธศาสตร ์  

(1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

(2) การพัฒนาระบบการศกึษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(3) ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 

(4) การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มอีย่างยั่งยืน 

(5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดแีละมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

แผนงาน 

  (1) แผนงานงบกลาง 

 (๒)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 

  (3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  (4) แผนงานการศกึษา 

  (5) แผนงานสาธารณสุข 

  (6) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 (7) แผนงานเคหะและชุมชน 

  (8) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  (9) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 (10) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  (๑1) แผนงานการเกษตร 

  (12) แผนงานการพาณิชย์ 

 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๖๗ 

  2.4  ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด  

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑3 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และไทยแลนด์ ๔.๐ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๖๘ 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๖๙ 

ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม(ต่อ) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุร ีจังหวัดราชบรุี 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๗๐ 

ตารางยุทธศาสตร์ต่างๆ 
ยุทธศาสตร์อปท. ยุทธศาสตร์อปท.ใน

เขตจังหวดัราชบุร ี

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั

ภาคกลาง ตอนลา่ง ๑  

(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ภาคกลาง 

(พ.ศ.2561-2565) 

ร่างแผนเศรษฐกจิ 

ฉบับที ่13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580) 

1. ดา้นการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ

พัฒนาคนคุณภาพสรา้ง

สังคมแห่งความสุข 

1. พัฒนาสินค้าเกษตร 

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม

และบริการด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 

1. พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานคร

ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

หมุดหมายท่ี 9 ไทยมคีวาม

ยากจนข้ามรุ่นลดลง และคน

ไทยทุกคนมีความคุม้ครองทาง

สังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ดา้นการ

พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2. ดา้นการพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. ด้านพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน สาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สรา้ง

มูลค่าคุณค่าเพิ่มจากการ

ท่องเท่ียวและบริการวิถี

ใหม่อย่างมีคุณภาพบน

ฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชิง

สร้างสรรค์ 

3. พัฒนาและส่งเสริมการค้า

ชายแดนและการค้าผ่านแดนให้

มศัีกยภาพ ผลักดันเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษนำไปสู่การ

กระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน

ระหว่างประเทศ 

5. เปิดประตูการคา้ การลงทุน 

การท่องเท่ียวเชื่อมโยงเขต

เศรษฐกจิพิเศษทวาย-ภาคกลาง-

ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาค

ตะวันออก 

หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นประตู

การค้า การลงทุนและ

ยุทธศาสตร์ทาง 

โลจสิติกส์ท่ีสำคัญของภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการ

สร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 

3. การพัฒนา  

การบริหารจัดการ  

และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการบริหาร

จัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

พร้อมรับการเปล่ียนแปลงสู่

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ศูนย์กลางการท่องเท่ียว

คุณภาพเชิงสรา้งสรรค์ ดา้น

นิเวศน์ สุขภาพวัฒนธรรมใน

พืน้ถิ่นประวัติศาสตร์ภาค

ตะวันตกและอารยธรรม 

ทวารวดี 

1. พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานคร

ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

หมุดหมายท่ี 10 ไทยมี

เศรษฐกจิหมุนเวียนและสังคม

คาร์บอนต่ำ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ดา้นการ

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

4. บรกิารจัดการน้ำและ

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไข

ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้งและคงความ

สมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๗๑ 

ตารางยุทธศาสตร์ต่างๆ (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์อปท. ยุทธศาสตร์อปท.ใน

เขตจังหวดัราชบุร ี

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์จังหวดัราชบุร ี

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั

ภาคกลาง ตอนลา่ง ๑  

(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ภาคกลาง 

(พ.ศ.2561-2565) 

ร่างแผนเศรษฐกจิ 

ฉบับที ่13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580) 

4. การพัฒนา การ

วางแผน การส่งเสริมการ

ลงทุน  

พาณิชยกรรม  

และการท่องเท่ียว 

4. ด้านการวางแผน  

การส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรมและการ

ท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สรา้งมูลค่า

และคุณค่าเพิ่มจากการ

ท่องเท่ียวและบริการวิถีใหม่

อย่างมีคุณภาพบนฐาน 

อัตลักษณ์ชุมชนเชิงสรา้งสรรค์ 

1. พัฒนาสินค้าเกษตร 

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม

และบริการด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมสู่

มาตรฐานสากล 

2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีมีชื่อเสยีงระดับนานาชาติและ

สร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจาย

การท่องเท่ียวทั่วท้ังภาค 

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็น

จุดหมายของการท่องเท่ียว

ท่ีเนน้คุณภาพและความ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ดา้นการ

สร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการ

ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสรมิ

การค้าพัฒนาเศรษฐกจิฐาน

รากสู่ความยั่งยืน 

 

2. ศูนย์กลางการท่องเท่ียว

คุณภาพเชิงสรา้งสรรค์ ดา้น

นิเวศน์ สุขภาพวัฒนธรรมใน

พืน้ถิ่นประวัติศาสตร์ภาค

ตะวันตกและอารยธรรม 

ทวารวดี 

3. ยกระดับการผลิตสนิค้าเกษตร

และอุตสาหกรรมโดยใชน้วัตกรรม

เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนา

คนคุณภาพสร้างสังคมแห่ง

ความสุข 

3. พัฒนาและส่งเสรมิการคา้

ชายแดนและการคา้ผ่านแดน

ให้มีศักยภาพ ผลักดันเขต

พัฒนาเศรษฐกจิพิเศษนำไปสู่

การกระตุ้นให้เกิดการค้าการ

ลงทุนระหว่างประเทศ 

5. เปิดประตูการคา้ การลงทุน 

การท่องเท่ียวเชื่อมโยงเขต

เศรษฐกจิพิเศษทวาย-ภาคกลาง-

ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาค

ตะวันออก 

6. พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ

และสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสรา้ง

เสถียรภาพและลดความเหลื่อมลำ้

ภายในประเทศ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
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ตารางยุทธศาสตร์ต่างๆ (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์อปท. ยุทธศาสตร์อปท.ใน

เขตจังหวดัราชบุร ี

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์จังหวดั

ราชบุร ี

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั

ภาคกลาง ตอนลา่ง ๑  

(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ภาคกลาง 

(พ.ศ.2561-2565) 

ร่างแผนเศรษฐกจิ 

ฉบับที ่13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580) 

5. การพัฒนา การจัด

ระเบียบชุมชน สังคม 

และการรักษาความสงบ

เรยีบรอ้ย 

3. ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคมและการ

รักษาความสงบ

เรยีบรอ้ย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

การพัฒนาคนคุณภาพ

สังคมแห่งความสุข 

3. พัฒนาและส่งเสรมิ

การค้าชายแดนและ

การค้าผ่านแดนให้มี

ศักยภาพ ผลักดันเขต

พัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ

นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิด

การค้าการลงทุนระหว่าง

ประเทศ 

1. พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัย

ระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

หมุดหมายท่ี 8 ไทยมี

พืน้ท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ี

น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโต

ได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นความ

มั่นคง 

6. พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกจิและสังคม

กับทุกภาคเพื่อเสริมสรา้งเสถียรภาพและลด

ความเหลื่อมลำ้ภายในประเทศ 

6. การพัฒนา  

การอนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

6. ด้านศิลปะ 

วัฒนธรรม จารตี

ประเพณแีละภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

การพัฒนาเพื่อเสริม

ความม่ันคง 

2. ศูนย์กลางการ

ท่องเท่ียวคุณภาพเชิง

สร้างสรรค์ ดา้นนิเวศน์ 

สุขภาพวัฒนธรรมในพืน้

ถิ่นประวัตศิาสตร์ภาค

ตะวันตกและอารยธรรม

ทวารวดี 

2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสยีง

ระดับนานาชาติและสรา้งความเชื่อมโยงเพื่อ

กระจายการท่องเท่ียวท่ัวท้ังภาค 

หมุดหมายท่ี 12 ไทยมี

กำลังคนสมรรถนะสูง 

มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตอบโจทย์การพัฒนา

แห่งอนาคต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

การพัฒนาคนคุณภาพ

สร้างสังคมแห่งความสุข 

5. เปิดประตูการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว

เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขัน 

6. พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกจิและสังคม

กับทุกภาคเพื่อเสริมสรา้งเสถียรภาพและลด

ความเหลื่อมลำ้ภายในประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ดา้นการสร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม 
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  3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  3.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนได้

ใช้การวิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   

- ประชาชนมคีวามพรอ้ม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 

- การจัดโครงสร้างภายในมคีวามเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 

- มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน 

- มีการประสานร่วมมอืกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการต่างๆ  

- ผูน้ำชุมชนมคีวามเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  

  - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาทำให ้

  -  เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 

  - องค์การบริหารส่วนตำบล มีงบประมาณจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตาม

แผนพัฒนาที่วางไว้ 

  - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้ ก่อใหเ้กิดปัญหาภัยธรรมชาติ 

โอกาส  (O : Opportunity)   

  - จังหวัดราชบุรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วน

ตำบล ดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบล 

  - มีเส้นทางคมนาคมเช่ือมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกจิ   

- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น โดยการ

สร้างดุลยภาพระหว่างการกำกับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและ

บุคลากรของท้องถิ่น 
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อุปสรรค  (T : Threat)   

  - ประชาชนขาดความรู ้ความเข้าใจ บทบาทหนา้ที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 

  - นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 

ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องตอ้งชะงัก 

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรอืไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจหว้ง

ระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมคีวามไม่แน่นอน 

  - การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่ม

มากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน 

เนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มจีำกัด 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70)ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน นั้น  

ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   

ด้าน 

สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 

ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปา้หมาย/

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและแนว

โนมอนาคต 

๑. ด้านบรหิาร

ราชการให้มี

ประสทิธิภาพ

คุณภาพตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

๑) ประชาชนบางส่วนยัง

ขาดความรูเ้กี่ยวกับระบบ

การทำงานของ อบต. 

 

- การขาดความรู้ 

ความเข้าใจท่ีถกูต้อง 

- ประชาชนในเขต 

อบต. 

- ประชาชนมคีวามรู้ 

ความเข้าใจมากขึ้น และ

สามารถเสนอแนว

ทางการแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 

๒. ด้านการลด

ความเหลื่อมลำ้ทาง

สังคมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ประชาชน 

 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน

การสอนยังไม่พอเพยีง เด็ก

นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา

ต่อในระดับท่ีสูงกว่าขัน้

พื้นฐาน และขาด

งบประมาณในการศึกษา 

ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 

 

- เด็กนักเรียนใน

เขต อบต. 

- มสีื่อการเรียนการ

สอนท่ีพอเพยีง  เด็ก

นักเรียนได้รับการศึกษา

ท่ีสูงขึ้น มีงบประมาณใน

การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง

ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม

ลำพัง และรับภาระในการ

ดูแลเด็ก 

- การได้รับการดูแล

เด็กและผู้สูงอาย ุ

- ผู้สูงอายุและเด็ก

ในเขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ

การดูแลท่ีด ี

๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ

ช่วยเหลอืในดำรงชีวิต 

- การได้รับการดูแลผู้

พกิาร 

- ผู้พิการในเขต 

อบต. 

- ผู้พิการได้รับความ

ช่วยเหลอืในการ

ดำรงชวีติและท่ัวถึง 
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ด้าน 

สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 

ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปา้หมาย/

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและแนว

โนมอนาคต 

 ๔) ประชาชนในพื้นท่ีบาง

รายมท่ีีอยู่อาศัยไม่มั่นคง

แข็งแรง 

- ท่ีอยู่อาศัย - ประชาชนใน

พื้นท่ีท่ีได้รับความ

เดอืนร้อนเร่ืองท่ีอยู่

อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี

ได้รับความช่วยเหลอื

ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้

มั่งคงแข็งแรง  

๕) มีการระบาดของโรค

อุบัตใิหม่ โรคระบาด 

โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. - ในพืน้ท่ีไม่มีการ

ระบาดของโรคอุบัตใิหม่  

ดรคระบาด  โรคติดต่อ 

๖) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย

เป็นโรคเรือ้รังแนวโนม้ท่ี

เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  

ความดัน 

- ด้านการแพทย ์ - ประชาชนกลุ่ม

เสี่ยงและผู้ป่วย 

- ประชาชนหายจากการ

เจ็บป่วย 

๗) ประชาชนบริโภคอาหาร

ท่ีปลอดภัย 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต

อบต. 

- ประชาชนทราบและ

สามารถเลอืกบริโภค

อาหารท่ีปลอดภัยได้

ถูกต้อง 

๘) มีการขยายตัวของ

ประชากรเพิ่มมากขึน้ทำให้

เกิดการขยายตัวของอาคาร

บ้านเรือนทำให้เกิดเป็น

ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นท่ีในเขต 

อบต. 

- ควบคุมการก่อสร้าง

อาคารบ้านเรือนการ

พจิารณาออกใบอนุญาต

เพื่อไม่เกิดปัญหาจาก

การก่อสร้างอาคาร 

๙) เยาวชนและวัยรุ่นติด

เกมส์ สิ่งลามก บุหร่ี เหลา้ 

สาเสพติด และท้องก่อนวัย

อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใช้

เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน ์

- เยาวชนและ

วัยรุ่นในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี

อนาคตที่ดี 

๑๐) ประชาชนกรอายุตัง้แต่ 

๓๕ ขึ้นไป ไมไ่ด้ตรวจ

สุขภาพประจำป ี 

- การได้รับการตรวจ

สุขภาพ 

- ประชาชนในเขต 

อบต. ที่อายุ ๓๕  

ขึน้ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 

ขึน้ไปได้รับการตรวจ

สุขภาพทุกคน  

๗) ในเขต อบต. ไม่มแีหล่ง

ท่องเท่ียวและกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว 

- การท่องเท่ียว - ในเขต อบต. - มแีหล่งทองเท่ียวใน

เขต อบต. และส่งเสริม

กิจกรรมการท่องเท่ียว

เพิ่มมากขึน้ 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๗๖ 

ด้าน 

สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 

ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปา้หมาย/

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและแนว

โนมอนาคต 

 ๑๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  

จารีต ประเพรีและ๓มิ

ปัญหาทอ้งถิ่นถูกลืมเลอืน

ไปมาก 

- ศลิปะ วัฒนธรรม  

จารีต ประเพรีและ๓มิ

ปัญหาทอ้งถิ่น ถูกลมื

เลอืนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 

อบต. 

- ยกย่อง เชดิชูคนดหีรือ

ปราชญ์ชาวบ้านใน

โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น

ตัวอย่างแก่เยาวชนและ

ประชาชน ศลิปะ 

วัฒนธรรม จารีต ประเพ

รีและภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

ไม่ถูกลืมและคงอยู่สืบไป 

๑๒) การจราจรบนถนนมี

เพิ่มมากขึน้อาจทำให้เกิด

อุบัตเิหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจร

ไปมาบนถนน 

มรีะบบควบคุม

การจราจร เช่น ตดิตัง้

สัญญาณไกระพริบเพื่อ

เตอืนให้ระมัดระวัง 

๑๓) มีการทำลายและลัก

ขโมยทรัพย์สินของ

ประชาชนและราชการ

รวมท้ังเกิดการทะเลาะ

ววิาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของ

ประชาชน 

- ประชาชนและ

ส่วนราชการ 

- มกีารป้องกันและ

รักษาความปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สินของ

ประชาชนละส่วน

ราชการ เช่น การติดต้ัง

กล้องวงจรปิด  การให้

ผู้นำ อปพร. ควบคุมและ

ระงับเหตุทะเลาวิวาท 

๑๔) ประชากรท่ีสูบบุหร่ี ดื่ม

สุรา  

- การดำเนนิการตาม

กฎหมาย กรณท่ีีฝา่ฝืน

กฎหมาย 

- ประชาชนท่ีสูบ

บุหร่ีและดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบุหร่ี

และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านการ

พัฒนาด้าน

การเกษตร  

เศรษฐกิจ  

อุตสาหกรรม 

๑) ไฟฟา้ส่องสว่างทางและ

ท่ีสาธารณะยังไม่สามารถ

ดำเนนิการครอบคลุมพื้นท่ี

ได้ท้ังหมด 

- ไฟฟา้ - ทางและที่

สาธารณะในเขต 

อบต. 

- ทางและที่สาธารณะมี

แสงสว่างเพยีงพอ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรไป

มาและปอ้งกันการเกิด

อาชญากรรมได ้

๒) หมู่บา้ยขยายมากขึน้

ระบบระบายน้ำยังไม่

เพยีงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ำ - พื้นท่ีใน อบต. - มรีางระบายนำ้

สามารถระบายน้ำได้

สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่ง

กลิ่นเหม็นก่อความ

รำคาญ 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๗๗ 

ด้าน 

สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ

แนวโนมอนาคต 

 ๓)  ถนนในตำบลยังเป็น

ถนนดนิ ถนนลูกรัง และเป็น

หลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่

สาธารณะในเขต 

อบต. 

- มถีนนให้ประชาชนได้

สัญจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนต้องการ

เส้นทางในการสัญจรไปมา

เพิ่มมากขึน้และ อบต. ไม่

สามารถดำเนนิการได้

เนื่องจากงบประมาณมีไม่

เพยีงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทาง

คมนาคมท่ีเป็น

สาธารณะและ

ประชาชนมคีวาม

ตอ้งการให้

ดำเนนิการ 

- มเีส้นทางในการ

คมนาคมเพยีงพอและ 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรไป

มา 

 

๕) ประชาชนไม่มีการ

วางแผนในการดำเนนิงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต

เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง

แผนการดำเนนิงานได้

เอง 

๖) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน

การทำกิจการและประกอบ

อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 

อบต. 

- มแีหล่งเงินทุนในการ

ทำกิจการและประกอบ

อาชีพ 

๗) ผลผลิตทางการเกษตร

ราคาตกต่ำระยะทางในการ

ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง

รับซื้อ  

- การรวมกลุ่มต่อรอง

กับพ่อคา้คนกลาง 

- เกษตรกรในพื้นท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๘) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูง

ขาดแคลนการจา้งงาน 

- การเพิ่มค่าแรงให้

เหมาะสมกับการ

ทำงาน 

- ผู้ประกอบอาชพี

รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม

กับค่าครองชีพ มีการ

จ้างงานมากขึ้น 

๙) ครัวเรือนยังมรีายได้

เฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ 

บาท   

- เพิ่มช่องทางในการ

ประกอบอาชพี 

- ประชาชนท่ีมี

รายได้ต่ำกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มคีรัวท่ีตกเกณฑ์

มาตรฐานรายได ้

๔. ด้าน

ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม 

๑) ปริมาณขยะและน้ำเสีย

เพิ่มมากขึน้ 

- ปัญหามลพษิทาง

อากาศ 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ำ

เสียถูกกำจัดให้หมดดว้ย

วธีิการท่ีถูกต้อง 

๒) พืน้ท่ีสีเขียวภายในเขต 

อบต. มีนอ้ย 

- เพิ่มพื้นท่ีป่า ตน้ไม้ให้

มากขึ้น 

๓)  ประชาชนยังเผาหญ้า 

เผาขยะ เกิดมลพษิ 

- ในพืน้ท่ีไม่มีการเผาฯ 

เกิดขึ้น 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๗๘ 

 
 

ด้าน 

สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนว

โนมอนาคต 

 

๔) มปัีญหาเร่ืองขยะและ

สัตว์เลีย้งเพิ่มมากขึน้ส่งกลิ่น

เหม็นรำคาญ 

 

 - ผู้ประกอบการ

และชุมชนในเขต

พื้นท่ี อบต. 

- ปัญหาขยะและสัตว์

เลีย้งลดลง ประชาชน

สามารถกำจัดขยะและมูล

สัตว์ได้โดยไมส่่งผลกระทบ

ต่อชุมชน  

5) ประชาชนบางครัวเรือน 

อุปโภค-บริโภคนำ้ที่ยังไม ่

สะอาดและมสีิง่เจือปน เช่น 

จากน้ำฝน นำ้ที่ไมไ่ด้

คุณภาพ มีตะกอน 

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต

อบต. 

- ประชาชนบริโภคนำ้ที่

สะอาดถูกสุขลกัษณะ 

๖) เป็นพืน้ท่ีท่ีมีดนิเค็มและ

นำ้ใตด้ินเป็นน้ำเค็มหรือมรีส

กร่อย ไม่สามารถใชใ้น

การเกษตรและอุปโภค-

บริโภคได ้

- ดินและนำ้ใตด้ิน 

- สิ่งแวดลอ้ม 

- พื้นท่ีในเขต 

อบต. 

- ปัญหาเร่ืองดินเค็มลดลง 

จัดหา ก่อสร้าง ปรับปรุง 

ขุดลอกแหล่งนำ้ให้มีมาก

ขึน้   

 

 

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

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ป ี

(มี ๖ ยทุธศาสตร์) 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

1. การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธศาสตร์) 
 

 

แผนพัฒนาภาค
กลางและพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 
(มี 6 ยทุธศาสตร์) 

 

1. พัฒนากรุงเทพฯ เป็น
มหานครทันสมัยระดับโลก

ควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวติและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

3. ยกระดบัการผลติสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรม

โดยใช้นวตักรรม 
เทคโนโลยีและความคิด

สร้างสรรค์  

4. บริการจัดการนำ้และ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
แก้ไขปญัหาน้ำท่วม-ภัย
แล้งและคงความสมดุล

ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

2. การสรา้ง
ความเป็น

ธรรมและลด
ความเหลื่อม
ล้ำในสังคม 

3. การสรา้ง
ความเข้มแขง็
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

 

4. การเติบโต
ที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

5. การ
เสริมสร้างความ
ม่ันคงแห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความ
ม่ังค่ังและยั่งยืน 

6. การบริหาร
จัดการในภาครฐั
การป้องกนัการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

 

7. การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบ 

โลจิสติกส์ 

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

9. การ
พัฒนาภาค
เมืองและ

พื้นที่
เศรษฐกิจ 

10. ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

2. พัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มชีื่อเสียงระดับ
นานาชาติและสรา้งความ
เชื่อมโยงเพื่อกระจายการ

ท่องเที่ยวทั่วทัง้ภาค 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง

ตอนล่าง 1  
(มี 3 ยทุธศาสตร์) 

5. เปดิประตูการค้า 
การลงทุน และการท่องเทีย่ว 
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

6. พัฒนาความเชื่อมโยง
เศรษฐกิจและสังคมกับทุก

ภาคเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความ
เหลื่อมล้ำภายในประเทศ 

1. ด้านความมั่นคง 
2. ด้านการสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน 

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

4. ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง

สังคม 

5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1. พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
และบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่

มาตรฐานสากล 

3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่าน
แดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
นำไปสู่การกระตุ้น ให้เกิด การค้าการลงทุนระหว่าง

ประเทศ 

2. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้าน
นิเวศน์ สุขภาพวัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาค

ตะวันตกและอารยธรรมทวารวดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. ใน
เขตจังหวัดราชบุร ี
(มี 6 ยทุธศาสตร์) 

1. ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

 

3. ส่งเสริมการค้าพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากสู่ความ

ยั่งยืน 

4. การพัฒนาคน
คุณภาพสร้างสังคม

แห่งความสุข 

ยุทธศาสตร์จังหวดั
ราชบรุ ี

(มี 6 ยทุธศาสตร์) 

1. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
สีเขียวแบบครบวงจร สู่เมืองอาหาร

ปลอดภัยอย่างม่ันคงและยั่งยืน 

2. สร้างมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมจากการ
ท่องเท่ียวและบริการวิถีใหม่ อย่างมี
คุณภาพบนฐานอัตลกัษณ์ชุมชนเชิง

สร้างสรรค์ 

2. ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

4. ด้านการวางแผน ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเท่ียว 

5.ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

6. ด้านศลิปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง

ตอนล่าง 1  
(มี 3 ยทุธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร ์
อบต.คุ้งน้ำวน 

(มี 6 ยทุธศาสตร์) 
 

( 

1. การพัฒนาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

2. การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

3. การพัฒนา การบริหาร
จัดการ และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

4. การพัฒนาการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ

การท่องเท่ียว 

5. การพัฒนา การจัดระเบยีบ
ชุมชน สังคมและการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

1. พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
และบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่

มาตรฐานสากล 

3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้
มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่การ

กระตุ้น ให้เกิด การค้าการลงทุนระหวา่งประเทศ 
 

2. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพเชงิสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ 
สุขภาพวัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและ

อารยธรรมทวารวด ี

5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ท่ีเหมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีพร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงสูก่ารพัฒนาทีย่ั่งยนื 

6. การพัฒนา
เพื่อเสริมความ

มั่นคง 

6. การพัฒนาการอนุรักษ์
ศิลปะ วฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ๗๙ 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี   ๓๓  

การนำแผนพัฒนาทอ้งถิน่ไปสูก่ารปฏิบัติการนำแผนพัฒนาทอ้งถิน่ไปสูก่ารปฏิบัติ  

  
  

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

1 ด้านงานส่งเสรมิ

คุณภาพชวีิต 

บรกิารชุมชนและ

สังคม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ 
 

สาธารณสุข สำนักปลดั อบต. 
 

สังคมสงเคราะห ์ สำนักปลดั อบต.  

สรา้งความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

สำนักปลดั อบต./ 

กองการศึกษาฯ 

 

การศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

สำนักปลดั อบต./ 

กองช่าง 

 

การเศรษฐกจิ การเกษตร สำนักปลดั อบต.  

การดำเนินงานอื่น งบกลาง สำนักปลดั อบต.  

2 ด้านโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

การเศรษฐกจิ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  

การเกษตร กองช่าง  

3 ด้านการบรหิาร

จัดการและการ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

บรกิารชุมชนและ

สังคม 

เคหะและชุมชน สำนักปลดั อบต./ 

กองช่าง 

 

4 ด้านการวางแผน 

การส่งเสริมการ

ลงทุน พาณิชยก

รรมและการ

ท่องเที่ยว 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด อบต.  

บริการชุมชนและ

สังคม 

สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

สำนักปลัด อบต.  

การศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

กองการศกึษาฯ  

การเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลัด อบต.  

 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ๘๐ 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

5 ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชนและการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ

ภายใน 

สำนักปลัด อบต./ 

กองช่าง 

 

6 ด้านศลิปะ 

วัฒนธรรม   

จารีตประเพณีและ

ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ

สังคม 

การศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

สำนักปลัด อบต./ 

กองการศกึษาฯ 

 

รวม ๖ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑1 แผนงาน 4  กอง  

 

 

 



      

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านงาน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

-  แผ นง านก าร ศึก ษ า ๖ ๑ 1,476,619.00   ๖ ๑ 1,476,619.00   ๖ ๒ 1,476,619.00   ๖ ๑ 1,476,619.00   ๖ ๑ 1,476,619.00   ๓ ๐๖ 7,383,095.00   

-  แผ นง านส าธ าร ณ สุข ๗ 185,000.00      ๗ 185,000.00      ๗ 185,000.00      ๗ 185,000.00      ๗ 185,000.00      ๓ ๕ 925,000.00       

-  แผ นง านสัง ค ม ส ง เค ร าะห์ ๖ 187,000.00      ๖ 187,000.00      ๖ 187,000.00      ๖ 187,000.00      ๖ 187,000.00      ๓ ๐ 935,000.00       

-  แผ นง านส ร้ าง ค วาม เข้ม แข็ง ของ

ชุม ชน

๖ 187,500.00      ๖ 199,500.00       ๕ 187,500.00      ๖ 199,500.00       ๕ 187,500.00      ๒๘ 961,500.00       

-  แผ นง านก าร ศาส นาวัฒ นธ ร ร ม

แล ะนันท นาก าร

๒ 200,000.00       ๒ 200,000.00       ๒ 200,000.00       ๒ 200,000.00       ๒ 200,000.00       ๑๐ 1,000,000.00    

-  แผ นง านก าร เก ษ ตร ๓ 92,000.00         ๓ 93,000.00         ๓ 104,000.00       ๓ 105,000.00       ๓ 116,000.00       ๑๕ 510,000.00       

-  แผ นง านง บ ก ล าง ๕ 9,947,000.00   ๕ 10,527,000.00 ๕ 11,107,000.00 ๕ 11,687,000.00 ๕ 12,267,000.00 ๒๕ 55,535,000.00 

รวม ๙๐ 12,275,119.00  ๙๐ 12,868,119.00  ๙๐ 13,447,119.00  ๙๐ 14,040,119.00   ๘๙ 14,619,119.00   ๔๔๙ 67,249,595.00   

2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

-  แผ นง านอุตส าห ก ร ร ม แล ะก าร

โ ยธ า ๑๐ 2,122,000.00    ๓ 500,000.00       ๕ 397,000.00      ๕ 1,090,000.00    ๔ 600,000.00       ๒๗ 4,709,000.00   

-  แผ นง านก าร เก ษ ตร ๑ 380,000.00       ๑ 25,000.00         ๑ 50,000.00         ๑ 95,000.00         ๑ 100,000.00       ๕ 650,000.00       

รวม ๑๑ 2,502,000.00     ๔ 525,000.00         ๖ 447,000.00         ๖ 1,185,000.00     ๕ 700,000.00         ๓๒ 5,359,000.00      

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๗๐ รวม ๕ ปีปี  ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์

ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗

แบบ ผ.๐๑ ของ ผ.02

แ ผนพัฒนาท้ องถ่ิ น (พ.ศ. 2566 - 2570) ข ององค์การ บ ริห าร ส่ วนต้าบ ล คุ้ งน ้ า วน 81



      

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการ

บริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

-  แผ นง านเค ห ะแล ะชุม ชน ๘ 896,000.00       ๘ 896,000.00       ๘ 896,000.00       ๘ 896,000.00       ๘ 896,000.00       ๔๐ 4,480,000.00    

รวม ๘ 896,000.00         ๘ 896,000.00         ๘ 896,000.00         ๘ 896,000.00         ๘ 896,000.00         ๔๐ 4,480,000.00      

4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการ

วางแผน การส่งเสริมการลงทุน

 พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

-  แผ นง านบ ริ ห าร ง านท่ั วไ ป ๑๕ 413,000.00       ๑๖ 913,000.00       ๑๕ 413,000.00       ๑๕ 413,000.00       ๑๕ 413,000.00       ๗ ๖ 2,565,000.00    

-  แผ นง านส ร้ าง ค วาม เข้ม แข็ง ของ

ชุม ชน ๔ 345,000.00       ๖ 495,000.00       ๘ 525,000.00       ๔ 345,000.00       ๖ 445,000.00       ๒๘ 2,155,000.00    

-  แผ นง านก าร ศาส นา วัฒ นธ ร ร ม

 แล ะนันท นาก าร ๑ 20,000.00         ๑ 20,000.00         ๑ 20,000.00         ๑ 20,000.00         ๑ 20,000.00         ๕ 100,000.00       

-  แผ นง านก าร เก ษ ตร ๑ 30,000.00         ๑ 30,000.00         ๑ 30,000.00         ๑ 30,000.00         ๑ 30,000.00         ๕ 150,000.00       

รวม ๒๑ 808,000.00         ๒๔ 1,458,000.00     ๒๕ 988,000.00        ๒๑ 808,000.00         ๒๓ 908,000.00         ๑๑๔ 4,970,000.00      

5) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการจัด

ระเบียบชุมชนและการรักษา

ความสงบเรียบร้อย

-  แผ นง านก าร รั ก ษ าค วาม ส ง บ

ภ ายใ น ๘ 606,000.00       ๘ 603,000.00       ๘ 703,000.00      ๘ 573,000.00      ๙ 703,000.00      ๔๑ 3,188,000.00   

รวม ๘ 606,000.00         ๘ 603,000.00         ๘ 703,000.00        ๘ 573,000.00        ๙ 703,000.00        ๔๑ 3,188,000.00     

ปี  ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี

ยุทธศาสตร์

ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๖๙

แ ผนพัฒนาท้ องถ่ิ น (พ.ศ. 2566 - 2570) ข ององค์การ บ ริห าร ส่ วนต้าบ ล คุ้ งน ้ า วน 82



      

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

6) ยุทธศาสตร๋ท่ี 6 ด้านศลิปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-  แผ นง านก าร ศาส นา วัฒ นธ ร ร ม

 แล ะนันท นาก าร ๒ 210,000.00       ๒ 210,000.00       ๒ 210,000.00       ๒ 210,000.00       ๒ 210,000.00       ๑๐ 1,050,000.00    

รวม ๒ 210,000.00         ๒ 210,000.00         ๒ 210,000.00         ๒ 210,000.00         ๒ 210,000.00         ๑๐ 1,050,000.00       

รวมท้ังส้ิน ๑๔๐ 17,297,119.00  ๑๓๖ 16,560,119.00   ๑๓๙ 16,691,119.00   ๑๓๕ 17,712,119.00  ๑๓๖ 18,036,119.00   ๖๘๖ 86,296,595.00   

ยุทธศาสตร์

ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๖๙ ปี  ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี
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จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

 (บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

 (บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

 (บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ

 (บาท)

จ านวน

โครงการ

 งบประมาณ 

(บาท)

๑๖ ๔๒,๖ ๓ ๒,๐๐๐ ๑๑ ๗,๗ ๒๙,๐๐๐ ๑๒ ๖,๔๔๑,๐๐๐ ๘ ๗,๙๗ ๙,๐๐๐ ๑๑ ๘,๙๓ ๑,๐๐๐ ๕๘ ๗๓,๗๑๒,๐๐๐

รวมท้ังส้ิน ๑๖ ๔๒,๖๓๒,๐๐๐ ๑๑ ๗,๗๒๙,๐๐๐ ๑๒ ๖,๔๔๑,๐๐๐ ๘ ๗,๙๗๙,๐๐๐ ๑๑ ๘,๙๓๑,๐๐๐ ๕๘ ๗๓,๗๑๒,๐๐๐

ห ม าย เห ตุ : แ บ บ  ผ.01/1 บั ญชี ส รุ ป โค รงก ารพัฒนา ท่ี น้า ม าจาก แ ผ นพัฒน า ห มู่ บ้ า น แ ล ะ แ ผ น ชุม ชน  ให้ เรี ย งล้ า ดั บ ต่ อจา ก  แ บ บ  ผ.01

ปี  ๒๕๖๙ ปี  ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘
         โครงการพัฒนาท่ีน ามาจาก 

         แผนพัฒนาหมู่บ้านและ   

แผนพัฒนาชุมชน

แบบ ผ.๐๑/๑

แ ผนพัฒนา ท้ องถ่ิ น (พ.ศ. 2566 - 2570) ข ององค์การ บ ริห าร ส่ วนต้าบ ล คุ้ งน ้ า วน 84



จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑๐ ๕๔,๒๑๔,๐๐๐ ๔ ๘,๖ ๕๖,๐๐๐ ๔ ๘,๗ ๙๙,๐๐๐ ๓ ๗,๘๐๔,๐๐๐ ๔ ๙,๒๓ ๙,๕๐๐ ๒๕ ๘๘,๗๑๒,๕๐๐

รวมท้ังส้ิน ๑๐ ๕๔,๒๑๔,๐๐๐ ๔ ๘,๖๕๖,๐๐๐ ๔ ๘,๗๙๙,๐๐๐ ๓ ๗,๘๐๔,๐๐๐ ๔ ๙,๒๓๙,๕๐๐ ๒๕ ๘๘,๗๑๒,๕๐๐

บัญชีสรุปโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน้ าวน  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

แผนงาน

ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๖๙ ปี  ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี

แบบ ผ.๐1/2

แ ผนพัฒนา ท้ องถ่ิ น (พ.ศ. 2566 - 2570) ข ององค์การ บ ริห าร ส่ วนต้าบ ล คุ้ งน ้ า วน 85



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๘๖ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสังคมแห่งความสุข 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่2 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศึกษา : งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการชาวประชา 

อุ่นใจกองการศึกษาฯ  

รับใช้ประชาชน 

 

-เพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนที่มา

รับบริการด้านการศึกษา 

-เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ

บรกิารที่มีคุณภาพ  

มาตรฐาน  ด้วยความ 

เท่าเทียมกันและเสมอภาค 

-เพื่อสรา้งความพึงพอใจ

ให้กับประชาชนผูม้ารับ

บรกิารจากหน่วยงานของรัฐ 

-เพื่อเสรมิสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

องค์กรของรัฐและประชาชน

ในพื้นที ่

-เพื่อสรา้งทางเลือกในการ

ติดต่อราชการให้แก่

ประชาชน 

-ประชาชนไดรั้บ

ความพึงพอใจใน 

การให้บรกิารของ

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม องค์การ

บรหิารส่วนตำบล 

คุ้งน้ำวน 

-ประชาชนตำบล 

คุ้งน้ำวน จำนวน 7 

หมู่บ้าน ได้รับการ

บรกิารด้าน

การศึกษาในเวลาพัก

กลางวัน 

 

0 0 0 0 0 ผู้รับบริการมี

ความ 

พึงพอใจในการ

ให้บรกิารใน

ภาพรวม 

ไม่น้อยกว่า

ระดับดี 

-ผู้รับบริการมี

ความ 

พึงพอใจในการ

ให้บรกิารของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

-บุคลากรภายใน

หน่วยงานเกดิความ

สามัคคีกันภายใต้

ระบบการทำงาน

เป็นทีม 

-บรรลุวัตถุประสงค์

ตามแนวนโยบาย

ของรัฐ ตาม

หลักเกณฑ์และ

วิธีการบรหิาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี

 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๘๗ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา : งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ ภาพแวดล้อม

ภายในศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

-เพื่อพัฒนาสิง่แวดล้อมให้

สวยงาม ปลอดภัย 

-เพื่อจัดห้องและสถานที่

สนับสนุนการเรียนการสอน

ไดก้ับความต้องการของครู

และนักเรียน 

-เพื่อส่งเสรมิใหน้ักเรียนรัก

การทำงานและทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่นได้ 

อาคารสถานที่/ 

ภูมิทัศน์ของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

มีความสวยงาม  

ใชป้ระโยชน์ได้อย่าง

เต็มที่ และเอื้อต่อ

การเรียนการสอน

และมคีวามปลอดภัย

ของเด็กมากขึน้   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศพด.มีอาคาร

สถานที่มั่นคง 

ปลอดภัย  

ภูมิทัศน์สวยงาม 

ใชป้ระโยชน์ได้

เต็มที่และเอื้อต่อ

การจัดการเรียน

การสอน 

-พัฒนาสิง่แวดล้อมให้

สวยงาม ปลอดภัย 

-จัดห้องและสถานที่

สนับสนุนการเรียน 

การสอนได้กับความ

ต้องการของครูและ

นักเรียน 

-ส่งเสรมิใหน้ักเรียน

รักการทำงานและ

ทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได ้

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

3 โครงการจัดทำคูม่ือ

ปฏิบัติงาน/โปรแกรม

นำเสนอเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน 

การทำงาน 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทำงานใหก้ับบคุลากร

ของกองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

-เพื่อสรา้งความรู ้ 

ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

ด้วยตนเอง 

จัดทำโปรแกรม

สำเร็จรูป 

การปฏิบัติงานภายใน

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

0 0 0 0 0 กองการศึกษาฯ 

มีคู่มือโปรแกรม

สำเร็จรูปสำหรับ

ใชใ้นการ

ปฏิบัติงาน อย่าง

น้อย 1 งาน : ป ี

บุคลากรภายในกอง

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมมีความรู ้

ความเข้าใจใน 

การปฏิบัติงานของ

ตนเองและเพื่อน

ร่วมงาน 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๘๘ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา : งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

4 โครงการทำด้วยใจ 

อะไรก็ดี 

-เพื่อส่งเสรมิใหบุ้คลากรทำ

กิจกรรมสาธารณะ 

-เพื่อเสรมิสร้าง

ความสัมพันธ์ของบุคลากร

ของกองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

-บุคลากรสังกดักอ

งานศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

0 0 0 0 0 บุคลากรใน

สังกัดกอง

การศึกษาฯ เข้า

ร่วมกิจกรรม

ตามโครงการทำ

ด้วยใจอะไรก็ดี 

ร้อยละ 100 

-บุคลากรทางการ

ศึกษามีจติสาธารณะ 

ทำกิจกรรมด้วยความ

เต็มใจ 

-บุคลากรมีทัศนคติที่

ดีต่อเพื่อนร่วมงานและ

องค์กร 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 

5 โครงการพัฒนา

บุคลิกภาพและศลิปะ

การพูด 

-เพื่อพัฒนาบคุลิกภาพให้กับ

บุคลากรของกองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

-เพื่อเสรมิสร้างความรู้และ

ทักษะการพูดใหก้ับบคุลากร

ของกองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

-บุคลากรสังกดักอง

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

0 0 0 0 0 บุคลากรใน

สังกัดกอง

การศึกษาฯ เข้า

ร่วมกิจกรรม

ตามโครงการ

พัฒนา

บุคลิกภาพและ

ศิลปะการพูด 

ร้อยละ 100 

-บุคลากรของกอง

การศึกษาฯ มี

บุคลิกภาพที่ด ี

-บุคลากรของกอง

การศึกษาฯ มีทกัษะ

การพูดที่ดีในวาระและ

โอกาสต่าง ๆ และต่อ

หน้าสาธารณชน 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 

 

  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๘๙ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสังคมแห่งความสุข 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่2 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

๑ โครงการรับสมัครนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้เดก็

ไดรั้บการศึกษาอย่าง 

เท่าเทียมและทั่วถึง 

เด็กเล็กไดเ้ข้าเรียนใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

อบต.คุ้งน้ำวน โดย

เปิดรับสมัครนักเรียน 

จำนวน 1 คร้ัง : ป ี

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 เด็กเล็กไดเ้ข้า

เรียนใน ศพด. 

อย่างเท่าเทียม

และทั่วถงึ 

เด็กไดรั้บการศึกษา

อย่างเท่าเทียมและ

ทั่วถึง 

ศพด.อบต.

คุ้งน้ำวน 

* 

 

๒ โครงการนิเทศภายในชัน้

เรียน 

-เพื่อให้ความช่วยเหลือ 

ให้คำแนะนำด้าน

วิชาการแกค่รู 

-เพื่อให้ครูนำ

ข้อเสนอแนะจากการ

นิเทศชั้นเรยีนไป

ปรับปรุงการปฏิบัตงิาน

และเป็นข้อมูลเพื่อจัดทำ

วิจัยชั้นเรียน 

คณะกรรมการ 

ออกตรวจนิเทศชั้น

เรียน ภาคเรียนละ  

1 คร้ัง 

0 0 0 0 0 กองการศึกษาฯ 

ออกนิเทศชั้น

เรียนภาคเรียน

ละ 1 คร้ัง รวม 

2 คร้ัง : ป ี

ครูสามารถนำ

คำแนะนำด้าน

วิชาการจากการ

นิเทศชั้นเรยีนไป

ปรับปรุงให้เกิด

ประโยชน์ 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 

 

  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๙๐ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

3 โครงการแก้ไข

ปัญหาพฤติกรรม

เด็กเล็กโดยการทำ

วิจัยชั้นเรียน 

 

-เพื่อให้ครูนำวิธีการทำวิจัย

ชั้นเรียนมาเป็นเคร่ืองมือใน

การพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรู้ของเด็ก 

-เพื่อให้ครูนำวิจัยชั้นเรียนมา

ช่วยแก้ปัญหาพฤตกิรรมที่ 

ไม่พึงประสงค์ของเด็กเลก็ 

-ครูสามารถนำวิจัย

ชั้นเรียนมาช่วย

แก้ปญัหาการ 

จัดประสบการณ์ในชัน้

เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ    

-ครูจัดทำวิจัยชั้นเรียน  

ภาคเรียนละ 1 เรื่อง

ต่อคน 

0 0 0 0 0 จำนวนวิจัยชั้น

เรียน ภาคเรียน

ละ 1 เรื่อง : คน 

 

-ครูสามารถหาแนวทาง

ในการแก้ไขพฤตกิรรมที่

ไม่พึงประสงค์/พัฒนา

กระบวน 

-การจัดการเรียนรู้ของ

เด็ก โดยใช้วจิัยชั้นเรียน 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 

4 โครงการชั่งน้ำหนัก 

วัดส่วนสูง 

-เพื่อให้เด็กทกุคน

เจริญเติบโตโดยเป็นไปตาม

เกณฑ์ของกรมอนามัย 

-เพื่อวัดเส้นทางการ

เจริญเติบโตของเดก็เป็น

รายบุคคล 

-เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา 

การเจริญเติบโตของเด็กหาก

พบปัญหา 

ชั่งน้ำหนกัและ 

วัดส่วนสูงใหแ้ก่เด็ก

นักเรียนในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก อย่างน้อย  

12 คร้ังต่อป ี

0 0 0 0 0 เด็กไดรั้บ 

การชั่งน้ำหนกั 

วัดส่วนสูงตามที่

กำหนด 100 

 

-เด็กทกุคนเจรญิเติบโต

โดยเป็นไปตามเกณฑ์

ของกรมอนามัย 

-มีการวัดเส้นทางการ

เจริญเติบโตของเดก็เป็น

รายบุคคล 

-มีแนวทางแก้ไขปญัหา

การเจริญเติบโตของเด็ก

หากพบปญัหา 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๙๑ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

5 โครงการสำรวจ 

สื่อการเรียนการสอน 

-เพื่อสำรวจสื่อการเรียน

การสอนให้สามารถใช้

งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

-เพื่อจัดหาสื่อการเรียน

การสอนใหม่ให้

เหมาะสมกับพัฒนาการ

ของเด็กตามวัย 

-เพื่อส่งเสรมิใหเ้ด็กมี

พัฒนาการครบทุกด้าน 

-เพื่อกระตุ้นให้เดก็ 

มีความสนใจที่จะเรียนรู้

ในเร่ืองต่าง ๆ มากย่ิงขึน้ 

สำรวจ จัดหา

ซ่อมแซม  สื่อการ

เรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพปีละ  

1 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 ศพด.มีสื่อการ

เรียนการสอนที่

สามารถใชง้าน

ได ้100 

-มีสื่อการเรียน 

การสอนที่สามารถ

ใชง้านได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

-จัดหาสื่อการเรียน

การสอนใหม่ที่

เหมาะสมกับ

พัฒนาการของเด็ก

ตามวัย 

-ส่งเสรมิใหเ้ด็กมี

พัฒนาการครบ 

ทุกด้าน 

-กระตุ้นให้เดก็มี

ความสนใจที่จะ

เรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ 

มากย่ิงขึน้ 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๙๒ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

6 โครงการหนูน้อยออมเงิน -เพื่อปลูกฝังการออม

เงินให้แก่นักเรียน 

-เพื่อปลูกฝังใหน้ักเรียน

รู้จักความมัธยัสถ ์

อดออม 

เด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ไดรั้บ

การปลูกฝังการออม    

0 0 0 0 0 -เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ85 

สามารถออมเงิน

ได ้

-เด็กเลก็ไดรั้บการ

ปลูกฝังการออม

เงิน 

-นักเรียนรู้จักความ

มัธยัสถ์ อดออม 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

7 โครงการเด็กไทยใชจ้่าย

อย่างพอเพียง 

-เพื่อให้เด็กเรียนรู้วธิีการ

ซือ้ขายอย่างง่ายได ้

-เพื่อให้เด็กเรียนรู้การ

เล่นบทบาทสมมติ

วิธีการใชเ้งินอย่าง

ถูกต้อง 

-เพื่อฝึกทักษะการคิด

เชิงคณิตศาสตร์อย่าง

ง่ายให้กับเดก็ 

เด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็มีทกัษะ

เชิงคณิตศาสตร์อย่าง

ง่าย 

0 0 0 0 0 -เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85  

รู้วธิีการซือ้ขาย

อย่างง่ายได้ 

-เด็กเรียนรู้วธิีการ

ซือ้ขายอย่างง่ายได ้

-เด็กเรียนรู้การเล่น

บทบาทสมมติ

วิธีการ ใชเ้งินอย่าง

ถูกต้อง 

-ฝึกทักษะการคิด

เชิงคณิตศาสตร์

อย่างง่ายให้กับเดก็

ได ้

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๙๓ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

8 โครงการประดิษฐ์สื่อ 

จากเศษวัสดุเหลือใช ้

-เพื่อให้เด็กเห็น

ประโยชน์ของเศษวัสดุ

เหลือใช้ 

-เพื่ อลดป ริมาณ ขยะ

และของเหลือใช้ภายใน

บ้าน  ศูนย์เด็กเล็กและ

ชุมชน 

-เพื่อให้เด็กมีความคิด

สรา้งสรรค์และ

จินตนาการ 

เด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็

สามารถนำวัสดุเหลือ

ใชม้าประดิษฐ์เป็นสื่อ/

ของใชไ้ด ้   

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

สามารถ

ประดิษฐ์สื่อจาก

เศษวัสดุเหลือใช้ 

คนละ 1 ชิ้น 

-เด็กรู้จักประโยชน์

ของเศษวัสดเุหลือ

ใช ้

-ลดปรมิาณขยะ

และของเหลือใช้

ภายในบ้าน  ศูนย์

เด็กเล็กและชมุชน 

-เด็กมคีวามคิด

สรา้งสรรค์และ

จินตนาการ 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

9 โครงการติดตามและ

ประเมินผลการใชห้ลักสูตร

สถานศึกษาของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

-เพื่อติดตามผลการใช้

หลักสูตรสถานศึกษา 

และ/หรือหลักสูตร

เพิ่มเติมของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

-เพื่อหาแนวทาง

ปรับปรุงหลักสูตรหาก

พบข้อบกพร่อง 

ครู  ครูผู้ดูแลเด็ก 

คณะกรรมการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  

ผู้ปกครองนักเรียน   

- - 0 - - หลักสูตร

สถานศึกษาของ 

ศพด.มีคุณภาพ 

หลักสูตร

สถานศึกษามี 

องค์ประกอบ

ครบถ้วน มี

คุณภาพ สามารถ

ตอบสนองตาม

วัตถุประสงค์ได ้ 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๙๔ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

10 โครงการจัดซือ้ 

เคร่ืองเล่นสนามสำหรับ 

เด็กปฐมวัย 

-เพื่อให้เด็กไดเ้ลน่ออก

กำลังกาย 

-เพื่อให้เด็กไดผ่้อน

คลาย สนุกสนาน 

เพลิดเพลิน 

-เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 

ครบทั้ง 4 ด้าน 

เด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ไดเ้ล่น

ออกกำลังกายอย่าง

สนุกสนาน เพลดิเพลิน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศพด.มีเคร่ือง

เล่นเพื่อส่งเสรมิ

พัฒนาการ 

เด็กเล็กตามวัย 

-เด็กไดเ้ล่นออก

กำลังกาย 

-เด็กไดผ่้อนคลาย 

สนุกสนาน 

เพลิดเพลิน 

-เด็กมีพฒันาการ 

ครบทั้ง 4 ด้าน 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

11 โครงการหนูน้อยก้าว 

สู่อาเซียน 

-ฝึกให้เด็กไดเ้รียนรู้

คำศัพท์

ภาษาต่างประเทศอย่าง

น้อยสัปดาห์ละ 1 คำ 

-เพื่อให้เด็กไดรั้บการฝึก

ทักษะการออกเสียง  

การอ่านและการแปล

ความหมาย 

เด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็รู้

คำศัพท์

ภาษาต่างประเทศ 

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

เรียนรู้คำศัพท์

ภาษาต่างประเท

ศได้อย่างน้อย

สัปดาห์ละ 1 คำ 

-เด็กไดท้ราบและ

แปลความหมาย

คำศัพท์จาก

ภาษาต่างประเทศ

อย่างน้อยสัปดาห์

ละ  1  คำ 

-เด็กไดรั้บการฝึก

ทักษะการออก

เสียง  การอ่านและ

การแปล

ความหมาย 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๙๕ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

12 โครงการเสรมิสร้างวินัย 

การคัดแยกขยะใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

-เพื่อให้เด็กรู้จักวิธกีาร

คัดแยกขยะ 

-เพื่อให้เด็กรู้จักนำขยะ

หรือของเหลือใช้ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ 

เด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็รู้จัก

การคัดแยกขยะและ

นำของเหลือใช้มาใช้ให้

เกิดประโยชน์ 

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 รู้จัก

วิธีการคัดแยก

ขยะ 

-เด็กรู้จักวิธกีารคัด

แยกขยะ 

-เด็กรู้จักนำขยะ

หรือของเหลือใช้ 

ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

13 โครงการนิทานยมือ่าน -เพื่อสรา้งนิสัยรักการ

อ่านให้แก่เดก็ 

-เพื่อส่งเสรมิความรัก

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ครอบครัว 

 

เด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ไดรั้บ

การส่งเสรมิการอ่าน 

และใช้บริการยืม-คืน

หนังสือนทิาน 

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 ใช้

บรกิารยืม – คืน

หนังสือนทิาน 

-สรา้งนิสัยรักการ

อ่านให้แก่เดก็ 

-ส่งเสรมิความรัก

ความสัมพันธ์

ระหว่างครอบครัว 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๙๖ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

14 โครงการจัดซือ้อาหารเสรมิ

(นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

-เพื่อสนับสนุน

งบประมาณโครงการ

อาหารเสรมิ(นม)สำหรับ

นักเรียนสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-เพื่อส่งเสรมิภาวะ

โภชนาการที่ดีให้แก่

นักเรียนสังกัด

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นักเรียนชั้นอนุบาลถึง

ประถมศึกษาปทีี่ 6 ใน

สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีอาหารเสรมิ(นม)ดืม่  

229,944 229,944 229,944 229,944 229,944 นักเรียนชั้น

อนุบาลถึงชัน้

ประถมศึกษาปทีี่ 

6 ได้รับประทาน

อาหารเสรมิ 

(นม) ครบ 

100 

 

นักเรียนโรงเรียน

สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการ 

การศึกษาขั้น

พืน้ฐานในเขต

ตำบลคุง้น้ำวนได้

ดื่มนมครบทกุคน

และมีภาวะ

โภชนาการที่ด ี

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๙๗ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

15 โครงการสนับสนุนกองทุน

อาหารกลางวันสำหรับเดก็

นักเรียนสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน (สพฐ.) 

เพื่อส่งเสรมิภาวะ

โภชนาการที่ดีให้แก่

นักเรียนสังกัด

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานใน

เขตตำบลคุ้งน้ำวน 

นักเรียนชั้นอนุบาลถึง

ประถมศึกษาปทีี่ 6  

มีอาหารกลางวัน

รับประทาน 

504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 นักเรียนชั้น

อนุบาลถึงชัน้

ประถมศึกษา 

ปีที่ 6 ได้

รับประทาน

อาหารกลางวัน 

100 

โรงเรียนสังกัด

สำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้น

พืน้ฐานในเขตตำบล

คุ้งน้ำวนได้รับการ

อุดหนุนอาหาร

กลางวันและมภีาวะ

โภชนาการที่ด ี

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๙๘ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหารสถานศึกษา  

(ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็องคก์าร

บรหิารส่วนตำบลคุง้น้ำวน) 

-เพื่อจัดหาอาหาร

กลางวันใหแ้ก่ศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ 

-เพื่อส่งเสรมิภาวะ

โภชนาการที่ดีให้แก่เด็ก 

-เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ

ครบทั้ง 4 ด้านและ

เหมาะสมตามช่วงวัย 

-เพื่อจัดหาหนังสือเรียน 

อุปกรณ์การเรียน 

เคร่ืองแบบนักเรียน และ

ดำเนินกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนให้แก่เด็กอนุบาล

ตามนโยบายรัฐบาล 

 

 

เด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็มีภาวะ

โภชนาการที่ดีและ

ไดรั้บการส่งเสรมิ

พัฒนาการครบทัง้ 4 

ด้าน 

188,075 188,075 188,075 188,075 188,075 เด็กไดรั้บการ

ส่งเสรมิภาวะ

โภชนาการและมี

พัฒนาการที่ดี  

ไดรั้บการจัดสรร

หนังสือเรียน 

เคร่ืองแบบ

นักเรียน 

อุปกรณ์การ

เรียน และมี

กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 100 

-จัดหาอาหาร

กลางวันใหแ้ก่ศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ 

-ส่งเสรมิภาวะ

โภชนาการที่ดีให้แก่

เด็ก 

-เด็กมีพัฒนาการ

ครบทั้ง 4 ด้านและ

เหมาะสมตามช่วงวัย 

-จัดหาหนังสือ

เรียน อุปกรณ์การ

เรียน เคร่ืองแบบ

นักเรียน และ

ดำเนินกิจกรรม

พัฒนาผูเ้รียนให้แก่

เด็กอนุบาลตาม

นโยบายรัฐบาล 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๙๙ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

17 โครงการจัดซือ้อาหารเสรมิ 

(นม) ให้แก่ศนูย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

-เพื่อส่งเสรมิภาวะ

โภชนาการและ

พัฒนาการของเด็ก

นักเรียนในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

-เพื่อสนับสนุนใหเ้ด็กได้

ดื่มนมเป็นประจำ 

เด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ไดด้ื่มนม 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 เด็กใน ศพด. ได้

ดื่มนมครบ 

100 

-เด็กนกัเรียนใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

มีภาวะโภชนาการที่

ดีเป็นไปตาม

มาตรฐานที่กำหนด 

-เด็กนกัเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ได้

ดื่มนมเป็นประจำ 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

18 โครงการพัฒนานวัตกรรม

ของครูในศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน

ให้ครูในศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กจดัทำนวัตกรรม

ทางการศึกษา 

ครูในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กจัดทำนวัตกรรม 

0 0 0 0 0 จำนวน

นวัตกรรมที่ 

ครูประดิษฐ์ ไม่

น้อยกว่าปีละ 1 

ชิน้งานต่อศูนย์ฯ 

ครูไดรั้บการ

ส่งเสรมิ สนับสนุน

ให้จัดทำนวัตกรรม

ทางการศึกษา 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๐๐ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

19 โครงการกีฬาเพื่อพัฒนา

เด็กปฐมวัย 

-เพื่อเสรมิสร้างสขุภาพ

อนามัยที่แขง็แรง

สมบูรณ์ให้แก่เดก็ 

-เพื่อส่งเสรมิการ

ประสานความสมัพันธ์

และพัฒนากล้ามเนือ้มัด

เล็ก กล้ามเนือ้มัดใหญ ่

-เพื่อส่งเสรมิใหเ้ด็ก 

มีความรัก ความสามัคคี

ในหมู่คณะ 

เด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ 

มีสุขภาพอนามัย 

ที่แขง็แรงและ 

มีพัฒนาการสมวัย 

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 เข้า

ร่วมเล่นกีฬาได้

ตามวัย 

-เสรมิสร้างสขุภาพ

อนามัยที่แขง็แรง

สมบูรณ์ให้แก่เดก็ 

-ส่งเสรมิการ

ประสานความ 

สัมพันธ์และพัฒนา

กล้ามเนือ้มดัเล็ก 

กล้ามเนือ้มดัใหญ ่

-ส่งเสรมิใหเ้ด็กมี

ความรัก ความ

สามัคคีในหมูค่ณะ 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๐๑ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

20 โครงการการป้องกนั

อุบัติเหตุต่าง ๆ ในเด็ก

ปฐมวัย 

-เพื่อป้องกันอบุัติเหตุ

และอุบัติภัยในเด็ก

ปฐมวัย 

-เพื่อสรา้งสัมพันธ์ภาคี

เครือข่ายในการส่งเสรมิ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพครู 

และบุคลากร ในการเฝ้า

ระมัดระวังความ

ปลอดภัยในเด็กปฐมวัย 

 

เด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ไดรั้บ

การเฝ้าระมัดระวัง

จากอุบัติเหตุตา่งๆ ที่

เกิดขึน้  

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

เรียนรู้วธิีการ

ป้องกันอุบัติเหตุ

ต่างๆ อย่างง่าย

ไดต้ามวัย 

-เด็กได้รับการ

ป้องกันอุบัติเหตุ

และอุบัติภัยในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

-สร้างสัมพันธ์ภาคี

เครือข่ายในการ

ส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย 

-พัฒนาศักยภาพครู 

และบุคลากร ในการ

เฝ้าระมัดระวังความ

ปลอดภัยในเด็ก 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๐๒ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

21 โครงการสำรวจเด็ก -เพื่อทราบข้อมูลทาง

การศึกษาของเด็กก่อน

เข้าเรียนและเรียนต่อใน

ระดับการศึกษาภาค

บังคับและการศึกษาขั้น

พืน้ฐานที่มีรายชื่ออยู่ใน

ตำบลคุง้น้ำวน 

-เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน

การมีส่วนร่วมให้เด็กใน

ตำบลคุง้น้ำวนได้รับ

การศึกษาอย่างทั่วถงึ 

ข้อมูลเด็กก่อนวัยเรียน

และเด็กที่สำเร็จ

การศึกษาภาคบังคับ

และการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

0 0 0 0 0 การสำรวจ 

ข้อมูลเด็กก่อน

วัยเรียนและเด็ก

ที่ศึกษาในระดับ

การศึกษาภาค

บังคับและ

การศึกษาขั้น

พืน้ฐาน ปี

การศึกษาละ 1 

คร้ัง 

หน่วยงานรับทราบ

ข้อมูลทาง

การศึกษาของเด็ก

ก่อนวัยเรียนและ

เด็กที่ศึกษาต่อใน

ระดับการศึกษา

ภาคบังคับและ

การศึกษาขั้น

พืน้ฐานในตำบล 

คุ้งน้ำวน  

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 

22 โครงการออกกำลงักาย 

เชิงนิเวศ 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็กรัก

การออกกำลังกายและ

สัมผัสสภาพแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติใน

พืน้ที่ตำบลคุ้งน้ำวน 

-เพื่อสร้างองค์ความรู้และ

เปิดโลกทัศน์ให้กับเด็ก 

เด็กปฐมวัย/เด็กภายใน

ตำบลคุง้น้ำวนได้ทำ

กิจกรรมส่งเสรมิการ

ออกกำลังกายเชิงนิเวศ   

0 0 0 0 0 จัดกิจกรรม

โครงการออก

กำลังกายเชิงนิเวศ

สำหรับเด็กใน

ตำบลคุง้น้ำวน 

จำนวน 1 คร้ัง:ป ี

-เด็กมทีัศนคติทีด่ี

ต่อการออกกำลัง

กายเชิงนิเวศ 

-เด็กไดเ้รียนรู้

สภาพแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ตำบล 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๐๓ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

23 โครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติประจำตำบล 

คุ้งน้ำวน 

เพื่อเปิดโอกาสให้เดก็

และเยาวชนได้แสดง

ความสามารถในด้าน 

ต่าง ๆ และรับการ

ส่งเสรมิเพื่อพัฒนาทักษะ

ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา 

ผ่านการจัดกิจกรรม 

ต่าง ๆ 

เด็ก เยาวชน 

ประชาชน คณะ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

พนักงานส่วนท้องถิน่ 

ส่วนราชการในตำบล

ผู้ร่วมงาน และผู้

ประสานงานโครงการ

จำนวน 500 คน ได้

ทำกิจกรรมร่วมกัน

อย่างน้อย 1 คร้ังต่อป ี

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 จำนวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการวัน

เด็กแห่งชาติ

ประจำตำบล

คุ้งน้ำวนมีไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80 จาก

เป้าหมายที่

กำหนด 

-เด็กไดเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมการจัดงาน

วันเด็กแห่งชาติภายใน

ตำบล 

-เด็กไดรั้บการสง่เสรมิ

เพื่อพัฒนาทักษะ

ทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญาผ่าน

กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึน้ 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 

24 โครงการเด็กไทยใฝ่ดี -เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้

เด็กและเยาวชนมี

คุณธรรม จรยิธรรม  

ซื่อสัตย์สุจริต 

-เพื่อเสรมิสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้กบัเด็กซึ่ง

ถือเป็นอนาคตของชาต ิ

เด็กและเยาวชน  

หมู่ที่ 1-7 ต.คุ้งน้ำวน 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 การจัด

กิจกรรมตาม

โครงการ

เด็กไทย ใฝ่ดี

จำนวน 1 คร้ัง

ต่อปี 

เด็กและเยาวชนเห็น

คุณค่าและตระหนัก

ถึงความสำคัญของ

การปฏิบัติตนเป็น

พลเมืองดี มคีวาม

ซื่อสัตย์สุจริต 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๐๔ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

25 โครงการวันวิสาขบูชา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  

-เพื่อจัดประสบการณ์

เรื่อง “วันวิสาขบชูา” 

ให้แก่เดก็ในชัน้เรยีน 

-เพื่อให้เด็กบอก

กิจกรรมที่ปฏิบัติใน 

วันวิสาขบูชาได้  

-เพื่อให้เด็กเข้าร่วม

กิจกรรมการเวียนเทียน 

ที่วัด 

เด็กนักเรียนใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

เข้าร่วมทำกิจกรรม 

วันวิสาขบูชา   

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

บอกกิจกรรม 

ที่ปฏิบัติใน 

วันวิสาขบูชาได้

ตามวัย 

 

-เด็กบอกกิจกรรมที่

ปฏิบัติใน 

วันวิสาขบูชาได ้

-เด็กเข้าร่วมกิจกรรม

การเวียนเทียนที่วัด 

-ส่งเสรมิการม ี

ส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ ทกุภาคส่วน 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

26 โครงการวันมาฆบูชาศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็  

-เพื่อจัดประสบการณ์

เรื่อง “วันมาฆบูชา” 

ให้แก่เดก็ในชัน้เรยีน 

-เพื่อให้เด็กทราบวธิี

ปฏิบัติตนในวันมาฆบชูา  

-เพื่อให้เด็กเข้าร่วม

กิจกรรมการเวียนเทียน

ที่วัด 

เด็กนักเรียนใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เข้า

ร่วมกิจกรรม 

วันมาฆบูชา   

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

บอกกิจกรรมที่

ปฏิบัติในวัน

มาฆบูชาได้

ตามวัย 

-เด็กบอกวิธีปฏิบตัิตน

ในวันมาฆบูชาได ้

-เด็กบอกกิจกรรมที่

ปฏิบัติในวันมาฆบูชาได ้

-เด็กเข้าร่วมกิจกรรม

การเวียนเทียนที่วัด 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๐๕ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

27 โครงการวันพระ ธรรมะสุขใจ -เพื่อจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิพระพุทธศาสนา

ให้แก่เดก็นักเรียน 

-เพื่อให้นักเรียนร่วมกับ

ผู้ปกครองทำบญุ 

ตักบาตรในวันพระ 

-เพื่อให้เด็กไดรั้บ

ประสบการณ์ตรงจากการ

ฟังคำสัง่สอนของพระ 

เด็กนักเรียนใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เข้า

ร่วมกิจกรรมส่งเสรมิ

พระพุทธศาสนา   

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85  เข้า

ร่วมกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา 

 

-จัดกิจกรรมสง่เสรมิ

พระพุทธศาสนาให้แก่

เด็กนักเรียน 

-นักเรียนร่วมกับ

ผู้ปกครองทำบญุ 

ตักบาตรในวันพระ 

-เด็กได้รับประสบการณ์

ตรงจากการฟัง 

คำสั่งสอนของพระ 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

28 โครงการวันอาสาฬหบชูา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  

-เพื่อจัดประสบการณ์

เรื่อง “วันอาสาฬหบูชา” 

ให้แก่เดก็ในชัน้เรยีน 

-เพื่อให้เด็กไดรั้บ

ประสบการณ์ตรงในการ

เวียนเทียน  

-เพื่อปลูกฝังวฒันธรรม

อันดีงามของไทยให้แกเ่ด็ก 

 เด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็เข้าร่วม

กิจกรรม 

วันอาสาฬหบูชา 

 

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

บอกกิจกรรมที่

ทำในวัน

อาสาฬหบูชา

ไดต้ามวัย 

-เด็กบอกกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่ทำในวัน

อาสาฬหบูชาได ้

-เด็กไดรั้บ

ประสบการณ์ตรงใน

การร่วมกิจกรรม 

เวียนเทียนที่วัด 

 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๐๖ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

29 โครงการแห่เทียนพรรษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

-เพื่อจัดประสบการณ์

เรื่อง “วันเข้าพรรษา” 

ให้แก่เดก็ในชัน้เรยีน 

-เพื่อเด็กจะได้รับ 

ประสบการณ์ตรงในการ

ร่วมกิจกรรมแห่เทียน

พรรษา 

-เพื่อส่งเสรมิการมีส่วน

ร่วมกับทุกภาคส่วน 

เด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็เข้าร่วม

กิจกรรมการแห่เทียน

พรรษา  

 

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

บอกกิจกรรม 

ที่ทำใน 

วันเข้าพรรษา

ไดต้ามวัย 

-เด็กบอกกิจกรรม

ต่างๆที่ทำใน 

วันเข้าพรรษาได้ 

-เด็กไดรั้บ

ประสบการณ์ตรงใน

การร่วมกิจกรรม 

แห่เทียนพรรษา 

-ส่งเสรมิการม ี

ส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

30 โครงการวันออกพรรษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  

-เพื่อจัดประสบการณ์

เรื่อง “วันออกพรรษา” 

ให้แก่เดก็ในชัน้เรยีน 

-เพื่อให้เด็กบอก

กิจกรรมที่ปฏิบัติใน 

วันออกพรรษา  

-เพื่อปลูกฝังวฒันธรรม

อันดีงามของไทยให้แก่

เด็ก 

เด็กนักเรียนใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เข้า

ร่วมกิจกรรมวันออก

พรรษา  

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

บอกกิจกรรม 

ที่ทำใน 

วันออกพรรษา

ไดต้ามวัย 

 

-เด็กบอกวิธีการ

ปฏิบัติตนใน 

วันออกพรรษาได้ 

-เด็กบอกกิจกรรมที่

ทำในวันออกพรรษา

ได ้

-ปลูกฝังวฒันธรรม

อันดีงามของไทยให้แก่

เด็ก 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๐๗ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

31 โครงการสัปดาห์ส่งเสรมิ

พระพุทธศาสนาเนื่องใน 

วันวิสาขบูชา 

เพื่อส่งเสรมิ ทำนุบำรุง

พระพุทธศาสนาให้คงอยู่

สืบไป 

-รณรงค์การแต่งกาย

ชุดขาวและลด ละ เลิก

อบายมุขช่วงเทศกาล

วันวิสาขบูชา 

-ทำกิจกรรมบำเพญ็ 

สาธารณประโยชน์

ร่วมกัน 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จำนวนกิจกรรม 

ที่ดำเนินการ 

ตามโครงการ

สัปดาห์สง่เสรมิ

พระพุทธศาสนา

เนื่องในวัน 

วิสาขบูชา  

ไม่น้อยกว่า  

1 กิจกรรม 

ทุกภาคส่วนตระหนัก

ถึงความสำคัญใน 

วันวิสาขบูชาและ

ร่วมกันทำนุบำรุง

พระพุทธศาสนา 

ให้คงอยู่สืบไป 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๐๘ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

32 โครงการส่งเสรมิวฒันธรรม

ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

-เพื่อรณรงค์ส่งเสรมิให้

พุทธศาสนิกชนร่วมกัน

ทำบุญและทำกิจกรรม

ในวันสำคัญของไทย 

-เพื่อส่งเสรมิให้

ประชาชนเห็น

ความสำคัญและรักษาไว้

ซึ่งประเพณีอันดีงาม

ต่อไป 

จัดกิจกรรมรณรงค์

ส่งเสรมิให้

พุทธศาสนิกชนทำบุญ

และทำกิจกรรม

ร่วมกัน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวน

กิจกรรม

รณรงค์ตาม

โครงการ

ส่งเสรมิ

วัฒนธรรม

ประเพณีแห่

เทียนพรรษา 

ไม่น้อยกว่า  

1 กิจกรรม 

เด็ก เยาวชนและ 

ประชาชนเห็นคุณค่า

และภาคภูมิใจใน

วัฒนธรรมประเพณี

ของไทย 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 

33 โครงการเห็ดมหัศจรรย์ -เพื่อให้เด็กรู้จักชื่อของ

เห็ดชนิดต่าง ๆ 

-เพื่อให้เด็กรู้จักรูปร่าง 

ลักษณะของเห็ดชนิด 

ต่าง ๆ 

-เพื่อให้เด็กเรียนรู้

เรื่องราวของเห็ดผ่าน

กิจกรรมสร้างสรรค ์

เด็กนักเรียนใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ได้

เรียนรู้ภูมิปัญญา 

การเพาะเห็ดในพื้นที ่

0 - 0 - 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

บอกชื่อเห็ดได้

ถูกต้องตามวัย 

-เด็กบอกชื่อเห็ดชนิด

ต่าง ๆ ได ้

-เด็กบอกรูปร่าง  

ลักษณะของเห็ดชนิด

ต่างๆได ้

-เด็กไดเ้รียนรู้

เรื่องราวของเห็ดผ่าน

กิจกรรมสร้างสรรค์ได้ 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๐๙ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

34 โครงการเห็ดดมีีประโยชน์ -เพื่อจัดประสบการณ์

เรื่อง “เห็ด” ให้แก่เด็กใน

ชั้นเรียน 

-เพื่อให้เด็กบอกวิธีการ

นำเห็ดมาประกอบ

อาหารอย่างง่ายได้ 

-เพื่อส่งเสรมิการม ี

ส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมระหว่างบ้านกับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

เด็กนักเรียนใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

บอกวิธีการนำเห็ด 

มาประกอบอาหารได ้ 

- 0 - 0 - เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

บอกวิธีการนำ

เห็ดมา

ประกอบ

อาหารไดต้าม

วัย 

-จัดประสบการณ์

เรื่อง “เห็ด” ให้แก่เด็ก

ในชัน้เรยีน 

-เด็กบอกวิธีการนำ

เห็ดมาประกอบ

อาหารอย่างง่ายได้ 

-ส่งเสรมิการมีส่วน

ร่วมในการจัด

กิจกรรมระหว่างบ้าน

กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

35 โครงการเล่านิทานพื้นบ้าน -เพื่อให้เด็กเรียนรู้และ

ไดข้้อคิดจากการฟัง

นิทานพื้นบ้าน 

-เพื่อส่งเสรมิใหเ้ด็กมี

ความคดิสร้างสรรค์และ

จินตนาการ 

-เพื่อส่งเสรมิการม ี

ส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

เด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็เข้าร่วม

กิจกรรมการฟังนิทาน

พืน้บ้าน 

 

 

 

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

พูดโต้ตอบ

ซักถามขณะ

ฟังนิทาน

พืน้บ้านได้ 

-เด็กไดข้้อคิดจากการ

ฟังนิทานพื้นบ้าน 

-เด็กมคีวามคิด

สรา้งสรรค์และ

จินตนาการ 

-ส่งเสรมิการมีส่วน

ร่วมทุกภาคส่วน 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๑๐ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

36 โครงการการอนุรักษ ์

การทำขนมไทยของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

-เพื่อส่งเสรมิใหเ้ด็กมี

ความคดิสร้างสรรค ์

-เพื่อส่งเสรมิใหเ้ด็ก

เรียนรู้ตามบริบทของ

ท้องถิ่นและเกดิการใช้

ประโยชน์ได้จริง 

-เพื่อให้ชุมชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

เด็กนักเรียนใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

ไดรั้บประสบการณ์

ตรงจาก 

การทำกิจกรรม 

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85  

ไดรั้บ

ประสบการณ์

ตรงจากการ

ทำขนมไทย 

-เด็กมคีวามคิด

สรา้งสรรค์ 

-เด็กไดเ้รียนรู้ตาม

บรบิทของท้องถิ่นและ

สามารถใชป้ระโยชน์

ไดจ้ริง 

-ชุมชนเขา้มาม ี

ส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

37 โครงการวันไหว้คร ู

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  

-เพื่อให้เด็กรู้จักดอกไม้

ที่ใชใ้นวันไหว้ครู 

-เพื่อฝึกให้เด็กฝึกปฏิบัติ 

“การไหว้” 

-เพื่อให้เด็กทราบ

กิจกรรมที่ปฏิบัติใน 

วันไหว้ครู 

เด็กนักเรียนใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เข้า

ร่วมกิจกรรม 

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

เข้าร่วม

กิจกรรมในวัน

ไหว้ครู 

-เด็กรู้จักดอกไม้ที่ใช้

ในวันไหว้ครู 

-เด็กฝึกปฏิบัติการ

ไหว้ไดถู้กต้อง 

-เด็กทราบกิจกรรมที่

ปฏิบัติในวันไหว้คร ู

 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๑๑ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

38 โครงการพัฒนาการ

สมวัย  ไหว้สวย  

-เพื่อฝึกให้เด็กปฏิบัติการ

ไหว้อย่างถูกต้องและ

สวยงาม 

-เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ

เหมาะสมตามช่วงวัย 

-เพื่อปลูกฝังวฒันธรรมอันดี

งามของไทยให้แก่เด็ก 

เด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ฝึก

ปฏิบัติการไหว้อย่าง

ถูกต้องและสวยงาม 

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

ฝึกการไหว้ครู

ไดอ้ย่าง

ถูกต้องและ

สวยงาม 

 

-เด็กฝึกปฏิบัติการไหว้

อย่างถูกต้องและ

สวยงาม 

-เด็กมีพฒันาการ

เหมาะสมตามช่วงวัย 

-ปลูกฝังวฒันธรรมอัน

ดีงามของไทยให้แกเ่ด็ก 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

39 โครงการวันลอยกระทง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

-เพื่อจัดประสบการณ์หน่วย

วันสำคัญเรื่อง “วันลอย

กระทง”ใหแ้ก่เด็กในชัน้เรยีน 

-เพื่อให้เด็กฝึกทำกระทง

อย่างง่ายจากวัสดุธรรมชาติ

ได ้

-เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กอนุรักษ์

วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

-เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนร่วม

ระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เข้า

ร่วมกิจกรรม  

 

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

บอกวัสดุที่ใช้

ทำกระทงได ้

 

 

-เด็กฝึกทำกระทง

อย่างง่ายจากวัสดุ

ธรรมชาติได้ 

-เด็กร่วมอนุรักษ์

วัฒนธรรมวันลอย

กระทงให้คงอยู่สืบ

ต่อไป 

-ผู้ปกครอง  และเดก็

ร่วมกิจกรรมทำกระทง

อย่างง่ายจากวัสดุ

ธรรมชาติได้ 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๑๒ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

40 โครงการวันสงกรานต์

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เพื่อจัดประสบการณ์หน่วย

วันสำคัญเรื่อง  

“วันสงกรานต์” ใหแ้ก่เดก็ใน

ชั้นเรียน 

-เพื่อให้เด็กทราบกิจกรรมที่

ทำในวันสงกรานต ์

-เพื่อให้เด็กรู้จักอุปกรณ์ที่

ใชใ้นวันสงกรานต ์

-เพื่อให้ผู้มีความรู้ในชุมชน

มาจัดกิจกรรมการละเล่น

พืน้บ้านให้แก่เด็ก 

เด็กนักเรียนใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

และชุมชนเข้าร่วม

กิจกรรมวันสงกรานต์

กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  85 

ทำกิจกรรมใน

วันสงกรานต์

ไดต้ามวัย 

-จัดประสบการณ์

หน่วยวันสำคญัเรื่อง 

“วันสงกรานต์” ใหแ้ก่

เด็กในชัน้เรยีน 

-เด็กทราบกิจกรรมที่

ทำในวันสงกรานต ์

-เด็กรู้จักอุปกรณ์ที่ใช้

ในวันสงกรานต ์

-ผู้มีความรู้ในชุมชนมา

จัดกิจกรรมการละเล่น

พืน้บ้านให้แก่เด็ก 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๑๓ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

41 โครงการวันขึน้ปีใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

-เพื่อจัดประสบการณ์หน่วย

วันสำคัญ เรื่อง “วันขึน้ปี

ใหม่” ใหแ้ก่เดก็ในชัน้เรยีน 

-เพื่อให้เด็กทราบ

ความสำคัญของวันขึน้ปีใหม่ 

-เพื่อจัดกิจกรรมสันทนาการ 

แลกเปลี่ยนของขวญัและ

รับประทานอาหารร่วมกัน 

เด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็เข้าร่วม

กิจกรรมวันขึน้ปีใหม่  

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  85 

บอกกิจกรรมที่

จัดในวันขึน้ปี

ใหม่ไดต้ามวัย 

-จัดประสบการณ์

หน่วยวันสำคญั เรื่อง 

“วันขึน้ปีใหม่” ใหแ้ก่

เด็กในชัน้เรยีน 

-เด็กทราบความสำคัญ

ของวันขึน้ปีใหม ่

-จัดกิจกรรมสันทนาการ 

แลกเปลี่ยนของขวญัและ

รับประทานอาหาร

ร่วมกัน 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

42 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

-เพื่อจัดประสบการณ์หน่วย

วันสำคัญ เรื่อง“วันเดก็” 

ให้แก่เดก็ 

-เพื่อส่งเสรมิการกล้า

แสดงออกของเด็ก 

-เพื่อส่งเสรมิการม ี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

กับทุกภาคส่วน 

เด็ก ผู้ปกครอง  และ

ชุมชนทุกภาคส่วนเข้า

ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

ของศูนย์พัฒนาเดก็

เล็ก  

0 0 0 0 0 -เด็กไม่น้อย

กว่าร้อยละ  

85 ร่วม

กิจกรรม 

วันเด็ก 

-จัดประสบการณ์

หน่วยวันสำคญั เรื่อง

“วันเด็ก” ให้แก่เด็ก 

-ส่งเสรมิการกล้า

แสดงออกของเด็ก 

-ส่งเสรมิการม ี

ส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมกับทุกภาคส่วน 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๑๔ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

43 โครงการวันครูศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็  

-เพื่อจัดประสบการณ์หน่วย

วันสำคัญ เรื่อง  

“วันครู” ใหแ้ก่เดก็ 

-เพื่อให้เด็กทราบหน้าทีข่อง

ครู 

-เพื่อให้เด็กแสดงความ

เคารพครูอย่างเหมาะสม

และถกูต้อง 

เด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็เข้าร่วม

กิจกรรมวันครู  

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  85  

บอกหน้าทีข่อง

ครู และแสดง

ความเคารพ

ครูอย่าง

เหมาะสมและ

ถูกต้อง 

-เด็กบอกหน้าทีข่องครู

ได ้

-เด็กแสดงความ

เคารพครูอย่าง

เหมาะสมและถูกต้อง 

 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

44 โครงการเรียนรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

-เพื่อส่งเสรมิพฒันาการ

ของเด็กให้ครบทกุด้านตาม

วัย 

-เพื่อให้เด็กเรียนรู้วธิีนำ

ผลผลิตในท้องถิ่นมาใช้

ประโยชน์ 

-เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กอนุรักษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ตนเอง 

เด็กนักเรียนใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

เห็นคุณค่าของ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ตนเอง 

0 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85  

รู้วธิีนำผลผลิต

ในท้องถิ่นมาใช้

ประโยชน์ 

 

 

 

-ส่งเสรมิพฒันาการ

ของเด็กให้ครบทกุด้าน

ตามวัย 

-เด็กเรียนรู้วธิีนำ

ผลผลิตในท้องถิ่นมาใช้

ประโยชน์ 

-ปลูกฝังใหเ้ด็กอนุรักษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ตนเอง 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๑๕ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

45 โครงการเด็กปฐมวัย 

ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับ

ความรู้และเห็นคุณค่าของ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ตนเอง 

-เพื่อสรา้งความสัมพันธ ์

อันดีระหว่างศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก และชมุชน 

เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ตนเอง สามารถนำ

ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน

ชีวติประจำวันได้ 

- 0 - 0 - เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

เรียนรู้การ

ประดิษฐ์ของ

เล่นจาก 

ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นได ้

-เด็กปฐมวัยได้รับ

ความรู้และเห็นคุณค่า

ของภูมิปญัญาท้องถิ่น

ของตนเอง 

-สรา้งความสัมพันธ์

อันดีระหว่าง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

และชุมชน 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

46 โครงการสืบสาน 

ดนตรีไทย 

-เพื่อปลูกฝังค่านิยมความ

เป็นไทยให้แก่เดก็ 

-เพื่อให้เด็กไดเ้ห็นคุณคา่

ของศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม

ของไทย 

-เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่างๆกับทุกภาค

ส่วน 

เด็กนักเรียนใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

ไดรั้บการปลูกฝัง

ค่านิยมความเป็นไทย  

0 - 0 - 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

รู้จักคุณค่า

ศิลปวัฒนธรรม 

ที่ดีงามของไทย 

-เด็กไดรั้บการปลกูฝัง

ค่านิยมของความเป็น

ไทย 

-เด็กไดเ้ห็นคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม

ของไทย 

-ชุมชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรม

ให้แก่เดก็ 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๑๖ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

47 โครงการส่งเสรมิ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรียนรู้เร่ืองต้นมะพร้าว 

 

-เพื่อจัดประสบการณ์ เรื่อง 

“มะพร้าว” ใหแ้ก่เดก็ 

-เพื่อให้เด็กบอกประโยชน์

ของต้นมะพร้าวได ้

-เพื่อส่งเสรมิภมูิปัญญา

ท้องถิ่นไทยให้เด็กไดรู้้จักไว ้

เด็กนักเรียนใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

ไดรั้บการปลูกฝังให้

รู้จักการอนุรักษ์ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

บอกประโยชน์

ของ

ส่วนประกอบ

ของต้น

มะพร้าวได้ 

 

-จัดประสบการณ์ 

เรื่อง “มะพร้าว” ใหแ้ก่

เด็ก 

-เด็กบอกประโยชน์

ของต้นมะพร้าวได ้

-ส่งเสรมิภมูิปัญญา

ท้องถิ่นไทยให้เด็กได้

รู้จักไว ้

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

48 โครงการอนุรักษ ์

ดนตรีไทย 

-เพื่อจัดประสบการณ์เรื่อง 

“เคร่ืองดนตรีไทย” ใหแ้ก่

เด็กในชัน้เรยีน 

-เพื่อให้เด็กบอกชื่อเคร่ือง

ดนตรีไทยที่รู้จักอย่างน้อย 

1 ชื่อ 

-เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนร่วม

ระหว่างบ้าน ชมุชนกับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

เด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็บอกชื่อ

เคร่ืองดนตรีไทย 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

บอกชื่อเคร่ือง

ดนตรีไทยที่

รู้จักอย่างน้อย 

1 ชื่อ 

-จัดประสบการณ์เรื่อง 

“เคร่ืองดนตรีไทย” 

ให้แก่เดก็ในชัน้เรยีน 

-เด็กบอกชื่อเคร่ือง

ดนตรีไทยที่รู้จัก 

อย่างน้อย 1 ชื่อ 

-ส่งเสรมิการม ี

ส่วนร่วมระหว่าง 

บ้าน ชุมชนกบั 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๑๗ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

49 โครงการวันแมแ่หง่ชาติ

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

-เพื่อจัดประสบการณ์เรื่อง 

“วันแม”่ ให้แก่เด็ก 

-เพื่อให้เด็กรู้จักดอกไม้

ประจำวันแม่และแสดง 

ความกตญัญกูตเวทีต่อแม่ได ้

-เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมระหว่าง

บ้านกับศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 

เด็กนักเรียนใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

และผูป้กครองเข้าร่วม

กิจกรรมวันแมก่ับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็   

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

บอกชื่อดอกไม้

ประจำวันแม่

แห่งชาติ และ

ร่วมกิจกรรม

เพื่อแสดง

ความกตญัญู

กตเวทีต่อแม ่

-จัดประสบการณ์เรื่อง 

“วันแม”่ ให้แก่เด็ก 

-เด็กรู้จักดอกไม้

ประจำวันแม่และแสดง

ความกตญัญกูตเวที

ต่อแม่ได ้

-ส่งเสรมิการมีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรม

ระหว่างบ้านกับศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

50 โครงการปฐมวัยเดิน

ตามรอยพ่อ ใช้ชีวติ 

ตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อให้เด็กสำนึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของพระ

เจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่ 9 

-เพื่อให้เด็กบอกพระราช

กรณียกิจที่สำคัญของพระ

เจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่ 9 ได้

ตามวัย 

เด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็บอก

พระราชกรณียกิจของ

พระเจ้าอยู่หัว 

องค์รัชกาลที่ 9  

ไดต้ามวัย 

 

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

บอกพระราช- 

กรณียกิจได้

ตามวัย 

 

 

-เด็กสำนกึใน 

พระมหากรุณาธิคุณ

ของพระเจ้าอยู่หัว 

องค์รัชกาลที่ 9 

-เด็กบอกพระราช-

กรณียกิจที่สำคัญของ

พระเจ้าอยู่หัวองค์

รัชกาลที่ 9 ได้ตามวัย 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๑๘ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

51 โครงการตามรอย 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-เพื่อสืบสานและอนุรักษ ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ไม่ให้

สูญหายไปจากชมุชน 

-เพื่อให้คนรุ่นหลังทราบถึง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

จัดทำฐานข้อมูล 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก

ปราชญ์ท้องถิน่ใน

ตำบลคุง้น้ำวน หมู่ที่ 

1-7 

0 0 0 0 0 ดำเนินกิจกรรม

สืบค้นข้อมูล 

ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ของ

ตำบลคุง้น้ำวน 

จำนวน 1 คร้ัง 

:ป ี

ประชาชนในพื้นที่

ตำบลคุง้น้ำวนได้ทราบ

ถึงภูมปิัญญาท้องถิ่น

จากปราชญ์ชาวบ้านใน

พืน้ที่ตำบลคุง้น้ำวน 

หมู่ที่ 1-7 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 

 

52 โครงการเย่ียมบ้าน

นักเรียน 

-เพื่อรับทราบข้อมูล

นักเรียนเป็นรายบุคคล 

-เพื่อสรา้งความสัมพันธ์อัน

ดีระหว่างผู้ปกครองกับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

ครูออกเย่ียมบ้านเด็ก

เป็นรายบุคคล  

0 0 0 0 0 ครูออกเย่ียม

บ้านนักเรียนไม่

น้อยกว่า 

ร้อยละ 85  

 

-มแีบบบันทึกข้อมูล

นักเรียนเป็นรายบุคคล 

-ผู้ปกครองกบัครูมี

ความสัมพันธ์อันดีต่อ

กัน 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๑๙ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

53 โครงการส่งเสรมิ

สุขอนามัย  ใส่ใจ 

เด็กเล็ก 

-เพื่อจัดกิจกรรมตรวจ

สุขภาพอนามัยใหแ้ก่เดก็ 

-เพื่อให้เด็กไดรั้บการ

บรกิารด้านสุขภาพพืน้ฐาน 

-เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมกับ 

ส่วนราชการภายนอก 

เด็กนักเรียนใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

ไดรั้บการตรวจสุขภาพ  

0 0 0 0 0 เด็กใน ศพด.

ไดรั้บการตรวจ

สุขภาพจำนวน   

2 คร้ัง/ป ี

-เด็กไดรั้บการตรวจ

สุขภาพอนามัย 

-เด็กไดรั้บการบรกิาร

ด้านสุขภาพพืน้ฐาน 

-ส่วนราชการภายนอก

เข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดกิจกรรมของศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๒๐ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

54 โครงการศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก.....สาร 

-เพื่อประชาสัมพันธข์่าวสาร  

กิจกรรมต่าง ๆ ของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

-เพื่อนำเสนอสาระความรู้

ในเร่ืองต่าง ๆ ใหแ้ก่

ผู้ปกครองนักเรียนและ

ประชาชนทั่วไป 

-เพื่อเป็นช่องทางรับฟัง

ปัญหาการบรหิารงานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

 

มีช่องทางการให้

ความรู้ ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสาร และกิจกรรม

ต่างๆ ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

 

500 500 500 500 500 ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กจดัทำ

แผ่นพับศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็

...สาร ปีละ 

12 ฉบับ 

-มีช่องทางสำหรับ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

กิจกรรมต่าง ๆ ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

-นำเสนอสาระความรู้

ในเร่ืองต่าง ๆ ใหแ้ก่

ผู้ปกครองนักเรียนและ

ประชาชนทั่วไป 

-มีช่องทางรับฟัง

ปัญหาการบรหิารงาน

ของศูนย์พัฒนาเดก็

เล็ก 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๒๑ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

55 โครงการส่งเสรมิ 

การเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

-เพื่อให้เด็กเรียนรู้ในแหลง่

เรียนรู้ต่าง ๆภายในชุมชน 

-เพื่อส่งเสรมิใหเ้ด็กกล้าคดิ   

กล้าแสดงออก 

-เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนร่วม

ระหว่างชุมชนกับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

เด็กนักเรียนใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ได้

เรียนรู้นอกสถานที่  

0 0 0 0 0 เด็กไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 

พูดโต้ตอบ

ซักถาม 

ขณะเดินชม

แหลง่เรียนรู้ 

-เด็กเรียนรู้ในแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆภายในชุมชน 

-ส่งเสรมิใหเ้ด็กกล้า

คิด กล้าแสดงออก 

-ส่งเสรมิการม ี

ส่วนร่วมระหว่างชุมชน

กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

56 โครงการอบรมการเลี้ยง

ดูเด็กปฐมวัย 

-เพื่อเสรมิสร้างความ

เข้มแข็งของศูนย์พัฒนาเดก็

เล็กองค์การบรหิารส่วน

ตำบลคุง้น้ำวน 

-เพื่อให้พ่อแม่ ผูป้กครอง 

สามารถนำความรูจ้ากการ

อบรมไปใช้ในการเลี้ยงดู

บุตรหลาน 

-เพื่อส่งเสรมิพฒันาการทุก

ด้านให้แกเ่ด็กเตม็ตาม

ศักยภาพและวิชาการ 

-พ่อแม่ ผูป้กครอง 

ผู้สนใจเข้ารับการ

อบรม และผู้

ประสานงานโครงการ 

จำนวนไม่น้อยกว่า 

25 คน  

6,000 - 6,000 - 6,000 -ผู้เข้ารับการ

อบรมการเลี้ยง

ดูเด็กปฐมวัย 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85  

มีความพงึ

พอใจใน

ภาพรวม 

ตั้งแต่ระดับดี

ขึน้ไป 

-เสรมิสร้างความ

เข้มแข็งศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กองคก์ารบรหิาร

ส่วนตำบลคุง้น้ำวน 

-พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

สามารถนำความรู้ที่ได้รับ

จากการอบรมไปใช้ในการ

เลี้ยงดูบุตรหลานได้ 

-ส่งเสรมิพฒันาการทุก

ด้านให้แกเ่ด็กเตม็ตาม

ศักยภาพและวิชาการ 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๒๒ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

57 โครงการอบรมให้

ความรู้ด้าน 

ทันตสุขภาพแก่

ผู้ปกครองและ 

ครู 

ผู้ดูแลเด็ก 

-เพื่อให้พ่อแม่ ผูป้กครอง  

ผู้สนใจเข้ารับการอบรมรู้

วิธีการรักษาฟันเบือ้งตน้ 

-เพื่อให้ครูผู้ดูแลเดก็  

มีความเข้มแข็งในการจัด

กิจกรรม พัฒนา พ่อแม่ 

ผู้ปกครอง และเด็กไดอ้ย่าง

มีคุณภาพ 

-เพื่อส่งเสรมิการมีส่วน

ร่วมกับทุกภาคส่วน 

พ่อแม่ ผูป้กครอง 

ผู้สนใจเข้ารับการ

อบรม และ 

ผู้ประสานงาน

โครงการ จำนวนไม่

น้อยกว่า 25 คน 

- 6,000 - - - ผู้เข้ารับการ

อบรมให้

ความรู้ด้าน

ทันตสุขภาพแก่

ผู้ปกครองและ

ครูผู้ดูแลเด็ก 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85  

มีความพงึ

พอใจใน

ภาพรวมตั้งแต่

ระดับดีขึน้ไป 

-พ่อแม่ ผูป้กครอง 

ผู้สนใจเข้ารับการ

อบรม สามารถ 

ผลิตสื่อไว้ใช้ได้ 

-ครูผู้ดูแลเดก็ มีความ

เข้มแข็งในการจัด

กิจกรรม พัฒนา พ่อ

แม่ ผูป้กครอง และเด็ก

ไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

-ส่งเสรมิการมีส่วน

ร่วมกับทุกภาคส่วน 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๒๓ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

58 โครงการอบรมการ

ส่งเสรมิโภชนาการและ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย

แก่ผู้ปกครอง 

 

-เพื่อส่งเสรมิใหเ้ด็กมี

พัฒนาการทางร่างกายและ

สมองเจริญเติบโตสมวัย 

-เพื่อให้ผู้ปกครอง มีความรู้

ความเข้าใจถึงภาวะ

โภชนาการในเด็ก 

-เพื่อส่งเสรมิการม ี

ส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

พ่อ แม่  ผู้ปกครอง

ผู้สนใจเข้ารับการ

อบรม และ 

ผู้ประสานงาน

โครงการจำนวน  

30 คน 

- - - 6,000 - ผู้เข้ารับการ

อบรมการ

ส่งเสรมิ

โภชนาการและ

พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย ไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 85 มี

ความพึงพอใจ

ในการร่วม

ตั้งแต่ระดับดี

ขึน้ไป 

-ส่งเสรมิใหเ้ด็กมี

พัฒนาการทางร่างกาย

และสมองเจริญเติบโต

สมวัย 

-ผู้ปกครอง มคีวามรู้ 

ความเข้าใจถึงภาวะ

โภชนาการในเด็ก 

-ส่งเสรมิการมีส่วน

ร่วมกับทุกภาคส่วน 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 

59 จ้างเหมาบรกิารภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

เพื่อให้การบรหิารงาน

ภายในศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากขึน้ 

 

มีบุคลากรช่วย

ปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน้   

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มีบุคลากรช่วย 

ปฏิบัติงาน ให้

มีประสิทธิภาพ

มากขึน้ 

การบรหิารงานภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากขึน้ 

 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๒๔ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

60 จัดซือ้ครุภัณฑ์สำหรับใช้

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑส์ำหรับ

ใชใ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อพัฒนาให้การ

ปฏิบัติงานสะดวกและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 

มีครุภัณฑ์เพื่อใชใ้น

การปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กมี

ครุภัณฑ์ไว้ใช้

ในการ

ปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

-จัดซือ้ครุภัณฑ์

สำหรับใช้ใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

-พัฒนาให้การ

ปฏิบัติงานสะดวกและ

มีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึน้ 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๒๕ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

61 โครงการ 

สานสัมพันธ์

ระหว่างบ้านกับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

-เพื่อชีแ้จงแนวทางการจัด

ประสบการณ์ ข้อตกลงต่าง ๆ 

และพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็น ระหวา่ง

ผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

-เพื่อนำผลการประเมินความ

พึงพอใจจากผู้ปกครองมา

ปรับปรุงการบรหิารงาน 

-เพื่อให้ชุมชนมสี่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมการประชุม

ผู้ปกครอง 

-เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผล

งานนักเรียน 

-เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์

การประเมินมาตรฐานของ

กรมส่งเสรมิปกครองท้องถิ่น 

คณะกรรมการบรหิาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

หัวหน้าส่วนราชการ

ต่าง ๆ ตลอดจน

ผู้ปกครองม ี

ส่วนร่วมในการ 

จัดกิจกรรม   

2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 ศพด.นำผล

การประเมิน

ความ 

พึงพอใจมา

ปรับปรุงการ

บรหิารงานปีละ 

2 คร้ัง จัด

แสดงผลงาน

นักเรียนปีละ 1 

คร้ังและจดั

กิจกรรมประชุม

ผู้ปกครอง ปีละ 

1 คร้ัง 

-ผู้ปกครองรับทราบแนว

ทางการจัดประสบการณ์

ขอ้ตกลงต่าง ๆ และพบปะ

พูดคุยแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ระหว่างผู้ปกครอง

กับศูนย์ฯ 

-นำผลการประเมินความ

พึงพอใจจากผู้ปกครองมา

ปรับปรุงการบรหิารงาน 

-ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

จัดกิจกรรมการประชุม

ผู้ปกครอง 

-จัดนิทรรศการแสดงผล

งานนักเรียน 

-สอดคล้องกับเกณฑ์การ

ประเมินมาตรฐานของกรม

ส่งเสรมิปกครองท้องถิ่น 

ศพด.อบต. 

คุ้งน้ำวน 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๒๖ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

62 โครงการ 5 ส 

ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

-เพื่อนำกิจกรรม 5 ส 

มาปรับปรุงการปฏิบตัิงานใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ให้มี

ประสิทธิภาพ 

-เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาคุณภาพการ

ทำงานใหแ้ก่บคุลากร 

บุคลากรในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ไดท้ำ

กิจกรรม 5 ส 

0 0 0 0 0 ศพด.ดำเนิน

กิจกรรม  

5ส โดย

กำหนด

ผู้รับผดิชอบใน

แต่ละพืน้ที่ 

และบุคลากร

ให้ความ

ร่วมมือในการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

5สอย่าง

ต่อเนื่อง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็นำผล

การประเมิน มาปรับปรุง

การปฏิบัติงานใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุร ี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๒๗ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสังคมแห่งความสุข 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่2 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศกึษา  :งานศึกษาไม่กำหนดระดบั       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการคุ้งนำ้วนรักการอ่าน เพื่อเสรมิสร้าง 

พฤติกรรมรักการอ่าน

ให้แก่ประชาชน 

เด็ก เยาวชน 

ประชาชนในท้องถิ่นมี

ที่อ่านหนังสือ ใน

ท้องถิ่น 

0 0 0 0 0 จำนวนที่อ่าน

หนังสือประจำ

ตำบลคุง้น้ำวน 

มีที่อ่านหนงัสือใน

พืน้ที่และมกีิจกรรม

เพื่อสรา้งเสรมิ

พฤติกรรมรักการ

อ่าน 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๒๘ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการรณรงค์

ป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก 

-เพื่อลดอัตราป่วยและไม่มี

ผู้ป่วยตาย ด้วยโรคไข้เลือดออก 

-เพื่อกำจัดแหลง่เพาะพันธุ์

ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ในโรงเรียนและชุมชน  

-เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้ 

ความเข้าใจ ในการควบคมุ

ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถกูวิธี 

และเหมาะสม 

-เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนทำ

กิจกรรมในการทำลายแหล่ง

เพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

สม่ำเสมอ 

-เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึก

ให้ประชาชนเกิดความตระหนกั

และเห็นความสำคญัของการ

ปอ้งกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 

พืน้ที่ตำบลคุ้งน้ำวน 

ทั้ง 7 หมู่บ้าน 

ได้รับการสำรวจ

และทำลายแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย

ครอบคลุมทุก

ครัวเรือน 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

40,000 

 

พืน้ที่ตำบล 

คุ้งน้ำวนได้รับ

การรณรงค์ 

ป้องกันโรค

ไข้เลือดออก

ครอบคลุมทกุ

พืน้ที่ 100% 

-ทำให้ประชาชนในชุมชน มี

ความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

และมี พฤติกรรมที่ถูกต้อง

เหมาะสม การป้องกันไม่ให้

เกิดโรคไข้เลือดออก 

-ประชาชนให้ความร่วมมือ

ในการดำเนินการควบคุม

และป้องกันโรคไข้เลือดออก 

-ทำให้ประชาชนทำ

กิจกรรมในการทำลาย

แหลง่เพาะพันธ์ยุงลาย

อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

-ทำให้สามารถลดแหลง่

เพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย

ภายในบ้าน ชุมชน 

โรงเรียนให้นอ้ยลง 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๒๙ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

2 โครงการล้อมรัว้รู้ทัน

ป้องกันเอดส ์

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันโรคเอดสแ์ละโรคทาง

เพศสัมพันธ ์

-เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ความรู ้ข่าวสาร 

สถานการณ์ขอโรคเอดส์และ

โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ให้

เข้าถึงประชาชนและ

กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมการ

รณรงค์ให้ความรู้

เกี่ยวกับการ

ป้องกันโรคเอดส์

และโรคทาง

เพศสัมพันธ์ 

จำนวน 50 คน 

0 0 0 0 0 เด็ก เยาวชน 

และประชาชน

ตำบลคุง้น้ำวน 

มีความรู้เร่ือง

โรคเอดส์และ

โรคทาง

เพศสัมพันธ์ ใช้

ในการป้องกัน

ตนเองจากภาวะ

เสี่ยงและ

สามารถอยู่

ร่วมกันกับผูป้่วย

โรคเอดส์ ร้อย

ละ 50 จาก

จำนวนผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม  

 -ประชาชนมีความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันโรค

เอดส์และโรคทาง

เพศสัมพันธ ์

-ประชาชนไดรั้บการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ความรู ้ข่าวสาร 

สถานการณ์ของโรคเอดส์

และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ ์

สำนักปลัด

อบต. 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๓๐ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

3 โครงการรณรงค์

ส่งเสรมิการใช้

จักรยานใน

ชีวติประจำวัน 

- เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ประชาชนในเขตตำบล 

คุ้งน้ำวนหันมาใช้จักรยานใน

ชีวติประจำวันเพื่อลดการใช้

พลังงาน ลดมลภาวะ รักษา

สิ่งแวดล้อม 

- เพื่อเป็นการสง่เสรมิการออก

กำลังกายโดยการปั่นจักรยาน

เสรมิสร้างสุขภาพด้วยตนเอง 

กิจกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ 

รณรงค์การใช้

จักรยาน กิจกรรม

การออกกำลังกาย

โดยใชจ้ักรยาน 

โดยดำเนินการจัด

กิจกรรม

ครอบคลุมทัง้ 7 

หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม จำนวน 

10 คน 

0 0 0 0 0 ผู้เข้าร่วม

กจิกรรมมีความ

พึงพอใจในการ

จัดโครงการร้อย

ละ 60 

ประชาชนไดรั้บการส่งเสรมิ

การออกกำลังกายโดยการ

ปั่นจักรยานเสริมสรา้ง

สุขภาพด้วยตนเอง 

สำนักปลัด

อบต. 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๓๑ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

4 โครงการ

พระราชดำริด้าน

สาธารณสุข 

-เพื่อส่งเสรมิการดำเนินงานด้าน

สาธารณสุขในหมู่บ้าน 

-เพิ่มพูนความรูด้้านสาธารณสุข

ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 

-เพื่อคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 

ดำเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชดำริด้าน

สาธารณสุข 

จำนวน 3 

กิจกรรม 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 จำนวนผูเ้ข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

-ประชาชนไดรั้บความรู้

ด้านสาธารณสุข 

-ประชาชนมีสขุภาพ

พลานามัยที่ด ี

-ประชาชนไดรั้บโอกาสใน

การคัดกรองสขุภาพ

เบือ้งต้น 

สำนักปลัด

อบต. 

* 

5 โครงการเฝ้าระวัง

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และคุม้ครอง

ผู้บริโภค 

ด้านสาธารณสุข 

เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสิทธขิอง

ผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในเขต

ตำบลคุง้น้ำวน 

ร้านค้า ร้านชำ 

หาบเร่ แผงลอย 

สถานที่สะสม

อาหาร จำหน่าย

อาหาร 

ผู้ประกอบการ 

และประชาชน

ทั่วไป จำนวน 20 

ร้าน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย

ไดรั้บความรู้

ด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพและมี

การตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์

สุขภาพ 

ผู้ประกอบการและ

ประชาชนมีความรู้ด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถ

เฝ้าระวังภัยที่เกิดจาก

ผลิตภัณฑ์และเผยแพร่

ข้อมูลให้กบัประชาชนได ้

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๓๒ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

6 โครงการรณรงค์ 

ต่อต้านยาเสพติด 

- เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

แก่เดก็และเยาวชน 

- เพื่อรณรงค์แก้ไขปญัหา 

ยาเสพติดในชุมชน 

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

โครงการผ่านสื่อ

ต่าง ๆและ

กิจกรรมให้ความรู้

เรื่องการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 

0 0 0 0 0 รณรงค์เผยแพร่

ผ่านสื่อช่องทาง

ต่างๆ ไม่น้อย

กว่า 2 ช่องทาง 

- ประชาชนมีความรู้เร่ือง

การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ 

- วัยรุ่นในชุมชนห่างไกล

ยาเสพติด 

สำนักปลัด

อบต. 

* 

7 โครงการบุหร่ีเลิกได ้

ถ้าใจกล้าพอ 

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

สูบบุหร่ี 

กิจกรรมรณรงค์ 

การลด ละ เลิก  

บุหร่ี ผ่านสื่อต่าง ๆ 

0 0 0 0 0 รณรงค์เผยแพร่

ผ่านสื่อช่องทาง

ต่างๆ ไม่น้อย

กว่า 2 ช่องทาง 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การสูบบุหร่ี 

สำนักปลัด

อบต. 

* 

 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๓๓ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสังคมแห่งความสุข 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่2 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพ 

การบรหิารงานสถานที่กลาง 

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชน และ

การพัฒนาศักยภาพการ

บรหิารจัดการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ

เมืองราชบุรี จังหวดัราชบุร ี

ให้แก่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่รับผดิชอบ 

เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนของ อปท.ใน

เขตพืน้ที่อำเภอเมือง

ราชบุรีและเป็นสถานที่

กลางในการ

ประสานงานราชการกับ

หน่วยงานราชการต่างๆ 

สนับสนุนงบประมาณ

ให้แก่ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่

รับผดิชอบในการ

ดำเนินการโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการ

บรหิารงานสถานที่

กลางสำหรับศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชน

และการพัฒนา

ศักยภาพการบรหิาร

จัดการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อำเภอเมืองราชบุรี 

จังหวัดราชบุร ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สนับสนุน

งบประมาณ

ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่

รับผดิชอบ 

มีศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชน

ของ อปท. ในเขต

พืน้ที่อำเภอเมือง

ราชบุรี และเป็น

สถานที่กลางใน

การประสานงาน

ราชการกับ

หน่วยงานราชการ 

สำนักปลัด 

อบต. 

** 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๓๔ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพ

กายและจิต สง่เสรมิ

คุณภาพชีวติผู้สูงอายุและ

ประชาชนตำบลคุง้น้ำวน 

-เพื่อส่งเสรมิให้ผู้สงูอายุ

และประชาชนได้รับการ

พัฒนาในด้านสุขภาพ

กายและสุขภาพจิต 

-เพื่อสนับสนุนการ

จัดตั้งกลุม่ผูสู้งอายุ

ตำบล 

ผู้สูงอายุและประชาชน

ในตำบลไดรั้บการ

บรกิารสุขภาพเบือ้งต้น 

มีกิจกรรมสันทนาการ

และได้รับความรู้จาก

กิจกรรมต่างๆ ที่พัฒนา

คุณภาพชีวติทั้งทางด้าน

ร่างกายและจิตใจ 

142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 ผู้สูงอายุที่เข้า

ร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจ

มากกว่าร้อยละ 

70 

ผู้สูงอายุมีกำลัง

เพิ่มขึน้และมี

คุณภาพชีวติทั้ง

ด้านร่างกายและ

จิตใจ 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

3 โครงการส่งเสรมิสนับสนุน

ให้มีการจัดสวัสดกิารทาง

สังคมให้แก่คนพกิารในเขต 

อบต. 

-เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา

คุณภาพชีวติและคน

พิการในชุมชน 

-เพื่อให้ผู้พกิาร ผู้ดูแล

คนพิการและบุคคลที่

เกี่ยวข้องรับรูไ้ดรั้บทราบ

และเข้าใจถงึสิทธิ

ประโยชน์และสวัสดิการ

ในด้านต่างๆของผู้พกิาร

ตามกฎหมาย 

-ผู้พกิาร ผู้ดูแลคน

พิการและบคุคลที่

เกี่ยวข้องไดรั้บความรู้

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

และสวัสดกิารต่างๆของ

ผู้พกิาร 

-มีกิจกรรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพกิาร

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้พกิารไดรั้บ

การส่งเสรมิการ

จัดสวัสดิการ

สังคม รอ้ยละ 

60 

คนพิการในเขต 

อบต.มีคุณภาพชีวติ

ที่ดี 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๓๕ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

4 โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ 

ผู้พกิาร ผู้ป่วยติดเตียง 

ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งและ

ผู้ป่วยเอดส์ 

-เพื่อให้ผู้นำชุมชน/ผู้นำ

ด้านสุขภาพไดพ้บปะ

ประชาชนและทราบถึง

ปัญหาทีเ่กิดขึน้อย่าง

แท้จริง 

-เพื่อเป็นการสำรวจ

สภาพความเป็นอยู่ของ

ประชาชนและใหค้วาม

ช่วยเหลือผู้ประสบ

ปัญหาอย่างเหมาะสม 

ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

ติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส 

คนไร้ที่พึ่งและผูป้่วย

เอดส์ ได้รับการดูแล

จากผู้นำชุมชน ผูน้ำ

ด้านสุขภาพจากการลง

เย่ียมบ้านอย่างน้อยปี

ละ 1 คร้ัง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ลงเย่ียมบ้าน

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ป่วยติดเตียง 

ผู้ด้อยโอกาส 

คนไร้ที่พึ่ง และ

ผู้ป่วยเอดส์ 

อย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 

ผู้ป่วยติดเตียง 

ผู้ด้อยโอกาส คนไร้

ที่พึ่ง และผูป้่วย

เอดส์มีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึ้นทัง้

ทางด้านร่างกาย

และจิตใจ 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

5 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง

ที่อยู่อาศัยสำหรับผูย้ากไร้ 

เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง 

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

สำหรับผูย้ากไร้ ให้อยู่ใน

สภาพที่เหมาะสม

สำหรับการอยู่อาศัย 

กิจกรรมการซ่อมแซม

ปรับปรุงที่อยู่อาศัย

สำหรับผูย้ากไร้ อย่าง

น้อย 1 หลัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ซ่อมแซม

ปรับปรุงที่อยู่

อาศัยสำหรับผู้

ยากไร้ จำนวน 

1 หลัง 

ผู้ยากไร้ได้รับการ

ดูแลและ

บำรุงรักษา

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

สำหรับผูย้ากไร้ ให้

อยู่ในสภาพดีได้

มาตรฐาน 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๓๖ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

6 โครงการวัดประชารัฐ สรา้ง

สุขพัฒนาวัดตามแนวทาง 

5 ส 

-เพื่อส่งเสรมิให้

บุคลากรนำกิจกรรม 5 

ส มาใช้ในการทำงาน 

-เพื่อให้เกิดสิง่แวดล้อม

ที่เหมาะสม 

-เพื่อส่งเสรมิการมีส่วน

ร่วม ความสามคัคขีอง

ประชาชน 

ทำความสะอาดและ

พัฒนาวัดในพื้นที่ตำบล

คุ้งน้ำวน อย่างน้อยปีละ 

2 วัด 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จัดกิจกรรม

พัฒนาวัดปีละ 2 

วัด 

-ประชาชนสามารถ

นำหลักการ 5 ส 

มาปรับใช้ในที่

ทำงานได ้

-วัดในพื้นที่ได้รับ

การพัฒนาอย่าง

เหมาะสม 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๓๗ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสังคมแห่งความสุข 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่2 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ

ให้แก่เดก็และเยาวชน 

-เพื่อส่งเสรมิอาชีพ

ให้แก่เดก็และเยาวชน 

-เพื่อส่งเสรมิการใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

สรา้งรายไดใ้ห้แก่

ครอบครัว  ห่างไกลยา

เสพติด และลดปัญหาที่

ไม่พึงประสงค ์

เด็กและเยาวชนตำบล

คุ้งน้ำวน และ 

ผู้ประสานงาน

โครงการจำนวน  

40 คน   

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 จำนวนผูเ้ข้าร่วม

โครงการ

ฝึกอบรมอาชีพ

ให้แก่เดก็และ

เยาวชน ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

จากเป้าหมายที่

กำหนด และ

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการใน

ภาพรวมไม่น้อย

กว่าระดับมาก 

-เด็กและเยาวชน

ในตำบลไดรั้บการ

ส่งเสรมิอาชีพ 

-เด็กและเยาวชนใช้

เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์  สร้าง

รายไดใ้ห้แก่

ครอบครัว ห่างไกล

ยาเสพติด และลด

ปัญหาที ่

ไม่พึงประสงค ์

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๓๘ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

2 โครงการรักเป็น ปลอดภัย 

ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรค

เพศสัมพันธ ์

-เพื่อสรา้งความ

ตระหนัก และมีองค์

ความรู้เร่ืองบทบาทและ

คุณค่าของการเป็นชาย/

หญิงในสงัคมพัฒนาการ

ทางเพศ การจัดการทาง

อารมณ์ สัมพันธภาพ

ทางเพศของวัยรุ่น การ

เสรมิสร้างสุขภาพใน

กลุ่มนักเรียน 

-เพื่อป้องกันการเกิด

โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์  

-เพื่อสรา้งความ

ภาคภูมิใจในตนเองและ

มีทักษะในการปฏิเสธต่อ

พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ

ดำรงชีวติ 

-เด็กและเยาวชน

ตำบลคุง้น้ำวนและผู้

ประสานงานโครงการ 

จำนวน 40 คน 

- 12,000 - 12,000 - ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

รักเป็น 

ปลอดภัย  

ไม่ท้องก่อนวัย 

ห่างไกลโรค

เพศสัมพันธ์  

ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 จาก

เป้าหมายที่

กำหนดและ

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการใน

ภาพรวม 

ไม่น้อยกว่า

ระดับมาก 

-เด็กและเยาวชนมี 

ความรู้เร่ืองบทบาท

และคุณค่าของการ

เป็นชาย/หญิงใน

สังคม   

-ลดการเกดิ

โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์  

-เด็กและเยาวชนมี

ความภาคภูมิใจใน

ตนเองและมีทักษะ

ในการปฏิเสธต่อ

พฤติกรรมที่เสี่ยง

ต่อการดำรงชีวติ 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

*** 

(ขอรับการ

สนับสนุน

งบประมาณ

จากกองทนุ

หลักประกัน

สุขภาพ  

ต.คุ้งน้ำวน) 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๓๙ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

3 โครงการอบรมธรรมะ 

ทำบุญไหว้พระสำหรับ

ผู้สูงอายุ 

-เพื่อส่งเสรมิคุณภาพ

ชีวติของผู้สูงอายุโดยใช้

กิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา 

-เพื่อส่งเสรมิให้ผู้สงูอายุ

ในตำบลคุ้งนำ้วนได้

ดำเนินชีวติตามหลัก

พุทธศาสนา 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุไดม้ี

การพักผ่อนหย่อนใจ

ทางด้านร่างกายและ

จิตใจ 

-ผู้สูงอายุ เด็ก 

เยาวชนประชาชนคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

องค์การบรหิารส่วน

ตำบลคุง้น้ำวน กำนนั

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน 

กลุ่ม/ชมรมต่าง ๆและ

ทุกภาคส่วนราชการ

และผูป้ระสานงาน

โครงการจำนวน 300 

คน 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ผู้เข้าร่วม

โครงการอบรม

ธรรมะ ทำบุญ

ไหว้พระสำหรับ

ผู้สูงอายุ ได้รับ

การอบรม 

จำนวน 1  

คร้ัง : ป ี

-ผู้สูงอายุมี

คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

โดยนำเอา

หลักธรรมมาปฏิบัติ

ในชีวิตประจำวัน 

-ผู้สูงอายุไดด้ำเนิน

ชีวติตามหลกัระ

พุทธศาสนา 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 

 

  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๔๐ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

4 โครงการรณรงค์ ต่อต้าน 

ยาเสพติด 

- เพื่อเผยแพร่ความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ

ของยาเสพติดแก่เดก็และ

เยาวชน 

- เพื่อรณรงค์แก้ไขปญัหา 

ยาเสพติดในชุมชน 

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

โครงการผ่านสื่อ 

ต่าง ๆ และกิจกรรมให้

ความรู้เร่ือง 

การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ 

0 0 0 0 0 รณรงค์เผยแพร่

ผ่านสื่อช่องทาง

ต่างๆ ไม่น้อย

กว่า 2 ช่องทาง 

-ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ 

-วัยรุ่นในชุมชน

ห่างไกลยาเสพตดิ 

สำนักปลัด

อบต. 

* 

5 โครงการบุหร่ีเลิกได ้ถ้าใจ

กล้าพอ 

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การสูบบุหร่ี 

กิจกรรมรณรงค์การ

ลด ละ เลิก บุหร่ี ผ่าน

สื่อต่าง ๆ 

0 0 0 0 0 รณรงค์เผยแพร่

ผ่านสื่อช่องทาง

ต่างๆ ไม่น้อย

กว่า 2 ช่องทาง 

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการสูบ

บุหร่ี 

สำนักปลัด

อบต. 

* 

 
  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๔๑ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

6 โครงการรณรงค์ยุติ 

ความรุนแรงต่อเดก็และสตรี 

-เพื่อเสรมิสร้างความรู้

ความเข้าใจในการ

ป้องกัน แก้ไข เพื่อ 

ยุติความรุนแรงใน

ครอบครัว 

-เพื่อส่งเสรมิใหส้ังคม

ตระหนักและมีส่วนร่วม

ในการป้องกันแก้ไขเฝ้า

ระวังปัญหาร่วมกัน 

ประชาชนตำบล 

คุ้งน้ำวนได้รับความรู้

เกี่ยวกับการป้องกัน

ความรุนแรงและ 

การคุ้มครอง

ผู้ถูกกระทำด้วยความ

รุนแรง 

0 0 0 0 0 มีผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

จากเป้าหมายที่

กำหนด 

เด็กและสตรไีดรั้บ

การปฏิบัติที่ดขีึน้

ลดความรุนแรง

ภายในสังคม 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๔๒ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสังคมแห่งความสุข 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่2 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ       

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการจัดการแข่งขนักีฬา

ต้านยาเสพติดตำบล 

คุ้งน้ำวน 

-เพื่อส่งเสรมิใหเ้ด็ก

เยาวชน ประชาชนใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ห่างไกลยาเสพตดิ 

-เพื่อส่งเสรมิใหเ้ยาวชน 

ประชาชนสนใจ 

การออกกำลังกาย  

การเล่นกีฬา 

เยาวชน ประชาชนและ

ผู้ประสานงาน

โครงการ จำนวน 70 

คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดการแขง่ขัน

กีฬาต้านยาเสพ

ติดตำบล 

คุ้งน้ำวน จำนวน 

1 คร้ัง:ป ี

-เยาวชน 

ประชาชนใชเ้วลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ 

ลดปัญหายาเสพ

ติดในชุมชน 

-เยาวชน 

ประชาชนเล็งเห็น

ความสำคัญของ

การออกกำลังกาย

และเล่นกีฬา 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๔๓ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสังคมแห่งความสุข 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่2 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการจัดงานสบืสาน

วัฒนธรรมประเพณี

สงกรานต์และวันผูสู้งอายุ

ประจำตำบลคุง้น้ำวน 

-เพื่ออนุรักษ์และ 

สืบสานประเพณี

สงกรานต์ใหค้งอยู่สืบไป 

-เพื่อให้ทุกภาคส่วน

ตระหนักถงึคุณค่าของ

ผู้สูงอายุ 

-เพื่อส่งเสรมิให้

ประชาชนเห็นความ 

สำคัญและรักษาไวซ้ึ่ง

ประเพณีอันดีงามต่อไป 

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน

สงกรานต์และวัน

ผู้สูงอายุ โดยมีเด็ก 

เยาวชนประชาชน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

และผูป้ระสานงาน

โครงการจำนวน 500 

คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วมงานและผู้

ประสานงาน

โครงการจัดงานสบื

สานวัฒนธรรม

ประเพณีสงกรานต์

และวันผู้สูงอายุ

ประจำตำบลคุง้

น้ำวน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 จาก

เป้าหมายที่กำหนด

และระดับความพึง

พอใจในภาพรวมไม่

น้อยกว่าระดับมาก 

ชุมชนร่วมอนุรักษ์

และสืบสาน

ประเพณีอันดีงาม

ของไทย และได้

แสดงความ

กตัญญ-ูกตเวทีต่อ

ผู้สูงอายุ 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 

 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๔๔ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสังคมแห่งความสุข 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่2 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการเกษตร : งานสง่เสริมการเกษตร      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

“ตามโครงการสัตว์ปลอด

โรค คนปลอดภัย จาก 

โรคพิษสุนัขบ้า” 

-เพื่อทำให้สุนขัและแมว

ไดรั้บการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนขับ้า

จาก อปท. ครอบคลุม

ทุกพืน้ที ่

-เพื่อประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนมีความรู้ 

ความเข้าใจเรื่องโรคพิษ

สุนัขบ้าและการดแูล

สัตว์เลีย้งอย่างถกูต้อง 

-เพื่อประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจและตระหนกัถงึ

อันตรายของโรคพิษสุนัข

บ้า การปฏิบัติตนเพื่อ

ป้องกันสุนขักัด และการ

ปฏิบัติตนหลังจากถูกกัด 

ดำเนินการจัดซือ้

วัคซีนป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ศึกษาวิธีการจัดเก็บ

วัคซีน การขนส่งวคัซีน

ที่ถูกต้อง รณรงค์

ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนไดรั้บทราบ

ถึงข้อควรรู้เกี่ยวกับ

โรคพิษสุนัขบา้ 

แนวทางปฏิบัติเมื่อ

ต้องนำสัตว์เลีย้งไปฉีด

วัคซีน รวมถงึปฏบิัติ

เมื่อถูกสุนขักัดในเขต

พืน้ที่ตำบลคุง้น้ำวน 

ครอบคลุมทัง้ 7 

หมู่บ้าน 

80,000 80,000 90,000 90,000 100,000 สุนัขและแมวใน

พืน้ที่ตำบลคุง้

น้ำวนได้รับการ

ฉีดวัคซีน

มากกว่าร้อยละ 

80 

-สุนัขและแมว

ไดรั้บการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนขั

บ้าจาก อปท.

ครอบคลุมทกุพืน้ที ่

-ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจ

เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

และการดแูลสัตว์

เลี้ยงอย่างถูกต้อง 

-ประชาชนมีความ

เข้าใจและตระหนกั

ถึงอันตรายของโรค

พิษสุนัขบ้าการ

ปฏิบัติตนเพื่อ

ป้องกันสุนขัและ

การปฏิบัติตนหลัง

ถูกสุนัขกัด 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๔๕ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการเกษตร : งานสง่เสริมการเกษตร      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

2 สำรวจข้อมูลจำนวนและขึน้

ทะเบียนสุนัขและแมว 

เพื่อให้สุนัขและแมว

ไดรั้บการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนขับ้า

จาก อปท.ครอบคลุมทุก

พืน้ที ่

สำรวจข้อมูลสุนัขและ

แมว จำนวน 2 คร้ัง/ปี 

ครอบคลุมทัง้ 7 

หมู่บ้าน 

12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 สุนัขและแมวใน

พืน้ที่ตำบล 

คุ้งน้ำวนได้รับ

การขึน้ทะเบียน

มากกว่าร้อยละ 

80 

สุนัขและแมวได้รับ

การขึน้ทะเบียน

ครอบคลุมทกุพืน้ที ่

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุร ี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๔๖ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสังคมแห่งความสุข 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่2 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการเกษตร : งานสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการสภาเดก็คุง้น้ำวน

รวมใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

-เพื่อให้สมาชกิสภาเดก็

และเยาวชนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาชุมชน 

-เพื่อให้สมาชกิเด็กและ

เยาวชนได้รู้จักการ

เสียสละเพื่อสังคม

ส่วนรวม 

-เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กและ

เยาวชนมีจติสาธารณะ 

สมาชิกสภาเด็กและ

เยาวชนตำบลคุง้น้ำวน 

จำนวน 40 คน 

0 0 0 0 0 มีผู้เข้าร่วม

โครงการสภา

เด็กคุง้น้ำวนรวม

ใจพัฒนา

สิ่งแวดล้อม ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80 จาก

เป้าหมายที่

กำหนด และ

ระดับความ 

พึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการใน

ภาพรวมไม่น้อย

กว่าระดับมาก 

-เด็กและเยาวชนมี

ส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชน 

-เด็กและเยาวชน

ไดรู้้จักการเสียสละ

เพื่อสังคมส่วนรวม 

-เด็กและเยาวชนม ี

จิตสาธารณะ 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๔๗ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสังคมแห่งความสุข 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่2 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1ดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 สมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนและ

ส่งเสรมิการจัดบริการ

สาธารณสุขของหน่วย

บรกิารหรือสถานบริการ

หรือหน่วยงาน

สาธารณสุขในพื้นที่ 

สมทบเข้ากองทนุ

หลักประกันสุขภาพ

ตำบลคุง้น้ำวน ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 40 ของ

ค่าบรกิารสาธารณสุขที่

ไดรั้บจาก สปสช. 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 อบต.คุ้งน้ำวน

สมทบกองทุน

หลักประกัน

สุขภาพตำบล 

คุ้งน้ำวนร้อยละ 

40 ของ

ค่าบรกิาร

สาธารณสุขที่

ไดรั้บจาก 

สปสช. 

กองทุนหลักประกนั

สุขภาพตำบลคุ้ง

น้ำวนได้รับการ

สนับสนุน

งบประมาณในการ

ดำเนินการ

จัดบริการ

สาธารณสุขในพื้นที่ 

สำนักปลัด  

อบต. 

** 

(สนับสนุน

งบประมาณให้

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ อบต. 

คุ้งน้ำวน) 

2 สมทบกองบุญวันละบาท

ตำบลคุง้น้ำวน 

เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนการจัดตัง้กลุม่

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ตำบลให้มคีวามเขม้แข็ง 

ดำเนินการสมทบกอง

บุญวันละบาทตำบล

คุ้งน้ำวน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สมทบกองบุญ

วันละบาทตำบล

คุ้งน้ำวน จำนวน 

1 คร้ัง 

กลุ่มกองทุน

สวัสดิการชุมชน

ตำบลมีความ

เข้มแข็งและได้รับ

การสนับสนุนส่วน

ราชการ 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

(สนับสนุน

งบประมาณ

ให้กองบุญวัน

ละบาทตำบล

คุ้งน้ำวน) 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๔๘ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนคุณภาพสรา้งสงัคมแห่งความสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 2 ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 
(KPI) 

3 สงเคราะห์เบีย้ยังชีพ

ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุภายใน

ตำบลได้รับการ

สงเคราะห์เบีย้ยังชีพ 

ผู้สูงอายุในตำบลไดรั้บ

การสงเคราะห์ จำนวน 

12 เดือน 

7,610,000 8,020,000 8,430,000 8,840,000 9,250,000 จำนวนผูสู้งอายุ

ที่ไดรั้บการ

สงเคราะห์ครบ

ทุกด้าน 

ผู้สูงอายุไดรั้บการ

สงเคราะห์เบีย้ยัง

ชีพ 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

4 สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พกิาร เพื่อให้ผู้พกิารภายใน

ตำบลได้รับการ

สงเคราะห์เบีย้ยังชีพ 

ผู้พกิารในตำบลไดรั้บ

การสงเคราะห์ จำนวน 

12 เดือน 

2,130,000 2,300,000 2,470,000 2,640,000 2,810,000 จำนวนผูพ้ิการที่

ไดรั้บการ

สงเคราะห์ครบ

ทุกคน 

ผู้พกิารไดรั้บการ

สงเคราะห์เบีย้ยัง

ชีพ 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

5 สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์

ภายในตำบลได้รับการ

สงเคราะห์เบีย้ยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล

ไดรั้บการสงเคราะห์ 

จำนวน 12 เดือน 

37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 จำนวนผูป้่วย

เอดส์ที่ไดรั้บการ

สงเคราะห์ครบ

ทุกคน 

ผู้ป่วยเอดส์ไดรั้บ

การสงเคราะห์เบีย้

ยังชีพ 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๔๙ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการให้ความรู้และ

ประชาสัมพันธ์การผังเมือง

และการควบคุมอาคาร 

เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน

มีความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องการควบคมุอาคาร

ในเขตพืน้ที่ตำบลคุ้ง

น้ำวน 

กิจกรรมการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ความรู้

เรื่องการผังเมืองและ

การควบคมุอาคาร

ให้แก่ประชาชนอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง 

0 0 0 0 0 ประชาสัมพันธ์

ผังเมืองและการ

ควบคุมอาคาร

จำนวน 1 คร้ัง 

ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจเรื่อง

ของการควบคุม

อาคาร 

กองช่าง 

* 

2 โครงการประเมินความพึง

พอใจในการให้บรกิารงาน

ผังเมืองและควบคุมอาคาร 

เพื่อนำผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการ

ให้บรกิารงานผังเมือง

และการควบคุมอาคาร

ไปดำเนินการปรับปรุง 

พัฒนา แก้ไขการ

ดำเนินงานของท้องถิ่น 

กิจกรรมประเมินความ

พึงพอใจในการ

ให้บรกิารผังเมืองและ

การควบคมุอาคาร

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

0 0 0 0 0 ประเมินความ 

พึงพอใจจำนวน 

1 คร้ัง 

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการ

ประเมินผลการ

ดำเนินงานของ

ท้องถิ่น 

กองช่าง 

* 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุร ี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๕๐ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 1 

(บ้านคุ้งกระถิน ซอย 

12) ตำบลคุง้น้ำวน 

เพื่อให้ประชาชนมี

ถนนสำหรับใช้ใน

การคมราคมได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว 

โดยทำการปรับปรุงถนนลาดยาง

โอเวอร์เลย์ กว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพืน้ที่ ลาดยางฯไมน่้อย

กว่า 600 ตารางเมตร พร้อม

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ฯ 

กำหนด)  

จุดเริ่มต้น 

N13.519748E99.887289 

จุดสิน้สุด 

N13.518664E99.886452 

300,000 - - - - ถนนลาดยาง 

โอเวอร์เลย์  

ระยะทาง 150 

เมตร 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการเดินทาง 

กองช่าง 

* 

  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุร ี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๕๑ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่  สร้างมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวถิีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1  

(บ้านคุ้งกระถิน ซอย 4) 

ตำบลคุง้น้ำวน 

เพื่อให้ประชาชนมี

ถนนสำหรับใช้ในการ

คมราคมได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 

55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พืน้ที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 165 

ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 

ป้าย (ตามแบบ อบต.ฯ กำหนด) 

จุดเริ่มต้น 

N13.527946 E99.889025 

จุดสิน้สุด 

N13.528808 E99.888514 

- - 117,000 - - ถนน ค.ส.ล. 

ระยะทาง 55 

เมตร 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

กองช่าง 

* 

 

  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุร ี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๕๒ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่  สร้างมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวถิีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2  

(บ้านม้าลาย ซอย 1) 

-เพื่อให้ประชาชนมี

ถนนสำหรับใช้ในการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

-เพื่อให้การจราจร

สะดวก รวดเร็วและ

ถนนได้มาตรฐาน

เพิ่มขึน้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร ระยะ 127 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่  

ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 381 ตร.ม.  

จุดเริ่มต้น 

N13.528847 E99.897450 

จุดสิน้สุด 

N13.529383E99.898267 

260,000 

 

- - - - ก่อสร้างถนน

คอนกรีต

เสรมิเหล็ก 

ระยะ 127 

เมตร 

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

-ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคมสัญจรไป

มา 

กองช่าง 

* 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2  

(บ้านม้าลาย ซอย 6) 

-เพื่อให้ประชาชนมี

ถนนสำหรับใช้ในการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

-เพื่อให้การจราจร

สะดวก รวดเร็วและ

ถนนได้มาตรฐาน

เพิ่มขึน้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร ระยะ 95 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่  

ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 285 ตร.ม.  

จุดเริ่มต้น 

N13.525212E99.899970  

จุดสิน้สุด 

N13.524801E99.899318 

194,000 - - 

 

- - ก่อสร้างถนน

คอนกรีต

เสรมิเหล็ก 

ระยะ 95 

เมตร 

-ประชาชนมีถนน

สำหรับใช้ในการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

-การจราจรสะดวก 

รวดเร็วและถนนได้

มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

กองช่าง 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุร ี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๕๓ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่  สร้างมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวถิีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 3 (บ้าน

วัดโคก ซอย 2) 

 

- เพื่อให้ประชาชนมี

ถนนสำหรับใช้ในการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

- เพื่อให้การจราจร

สะดวก รวดเร็วและ

ถนนได้มาตรฐาน

เพิ่มขึน้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร ระยะ 113 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ ค.

ส.ล.ไม่น้อยกว่า339 ตร.ม.  

จุดเริ่มต้น 

N13.525691E99.902647 

จุดสิน้สุด 

N13.525801E99.903751 

- - 231,000 

 

- - ก่อสร้างถนน

คอนกรีต

เสรมิเหล็ก 

ระยะ 113 

เมตร 

- ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

- ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคมสัญจรไป

มา 

กองช่าง 

* 

6 ขยายเขตประปา ซอย 6 

(บ้านม้าลาย) หมูท่ี่ 2  

ตำบลคุง้น้ำวน 

เพื่อขยายเขตประปาให้

ผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำอย่าง

ทั่วถึง 

โดยดำเนินการขยายเขตประปา 

ระยะทาง 408 เมตร (ตามแบบ 

อบต.ฯกำหนด) 

จุดเริ่มตัน 

N13.526469 E99.899437 

จุดสิน้สุด 

N13.525046 E99.899162 

- - 49,000 - - ขยายเขต

ประปา 

ระยะทาง 

408 เมตร 

ผู้ใช้น้ำมีน้ำใช้อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

* 

  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุร ี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๕๔ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่  สร้างมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวถิีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

7 ติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟ

กิ่งเดี่ยว (หลอด LED)  

หมู่ที่ 2 (ซอยอาบู) 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

ติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟกิ่งเดี่ยว 

(หลอด LED) สูง 9 เมตร จำนวน 10 

ต้น   

จุดเร่ิมต้น  

N13.526760 E99.898103 

จุดสิ้นสุด  

N13.524424 E99.895285 

- - - 500,000 - ติดตั้งไฟกิง่ 

จำนวน 10 

ต้น 

ประชาชนไดรั้บความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

* 

8 ติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟ

กิ่งเดี่ยว (หลอด LED)  

หมู่ที่ 3 (ซอยมิ่งโมฬี) 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

โดยติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟกิ่งเดี่ยว 

(หลอด LED) สูง 9 เมตร จำนวน 10 

ต้น 

จุดเร่ิมต้น  

N13.518505 E99.900636 

จุดสิ้นสุด  

N13.516681 E99.896191 

- - - 500,000 - ติดตั้งไฟกิง่ 

จำนวน 10 

ต้น 

ประชาชนไดรั้บความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

* 

 

  

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุร ี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๕๕ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่  สร้างมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวถิีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

9 ติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟ

กิ่งเดี่ยว (แบบโซลาเซลล์) 

หมู่ที่ 6 (ซอยเทพนิมิต) 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

ติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟส่องสว่างกิ่ง

เดี่ยว (แบบโซล่าเซลล์) จำนวน 11 

ต้น  

จุดเร่ิมต้น  

N13.503633 E99.914437 

จุดสิ้นสุด 

N13.503437 E99.912383 

500,000 - - -  ติดตั้งไฟกิ่ง 

(แบบโซล่า

เซลล์) จำนวน 

11 ต้น 

ประชาชนไดรั้บความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

* 

10 ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม

ไฟกิ่งเดี่ยว  

(แบบโซลาเซลล์) หมู่ที่ 6  

(บรเิวณซอยต้นโพธิ์) 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟกิ่งเดี่ยว 

(แบบโซล่าเซลล์) จำนวน 11 ต้น  

จดุเร่ิมต้น 

N13.498829 E99.907393 

จุดสิ้นสุด 

N13.501056 E99.906430 

- 500,000 - - - ติดตั้งไฟกิ่ง 

(แบบโซล่า

เซลล์) จำนวน 

11 ต้น 

ประชาชนไดรั้บความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

* 

 
  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุร ี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๕๖ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่  สร้างมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวถิีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

11 ติดตั้งตาขา่ยกั้นนกบรเิวณ

ประปาหมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกัน 

สิ่งสกปรกตกลงใน

น้ำประปา 

ติดตั้งโครงเหล็กพร้อมกรุลวดตาข่าย 

2"x` 2" คลุมถังตกตะกอน ขนาด 

6.60x9.50 เมตร สูง 2.50 เมตร 

พิกัดที ่

N13.529444 E99.895607 

77,000 - - - - โครงเหล็ก 

พร้อมกรุตา

ข่าย 

6.60x9.50 

เมตร 

น้ำประปา

ปราศจากสิ่ง

สกปรก 

กองช่าง 

* 

12 ก่อสร้างโรงจอดรถ  

หมู่ที่ 3  

(ที่ทำการ อบต.คุง้น้ำวน) 

เพื่อรองรับ

ยานพาหนะรถยนต์ 

จักรยานยนต์ ของ

ประชาชนที่มาติดต่อ

กับทางราชการ 

อบต. 

ก่อสร้างโรงจอดรถ กว้าง 10 เมตร 

ยาว 14 เมตร  

พิกัดที่  

N13.522659 E99.901840 

481,000 - - -  ก่อสร้างโรง

จอดรถ ขนาด

กว้าง 10x14

เมตร 

ประชาชนที่มา

ติดต่อราชการมีโรง

จอดรถรองรับ

เพียงพอ 

กองช่าง 

* 

 
  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุร ี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๕๗ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่  สร้างมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวถิีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

13 ปรับปรุงรางระบายน้ำ  

หมู่ที่ 4 

(บ้านท่าใหญ่ ซอย 7) 

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ

ท่วมขังและระบายน้ำ

ให้ไหลไดส้ะดวก 

-ขุดลอกเศษดินและวัชพืชในราง

ระบายน้ำตัวยูและขนไปทิ้ง ระยะ

ประมาณ 88 เมตร 

จุดเริ่มต้น 

N13.513882E99.910283

จุดสิน้สุด 

N13.513590 E99.910218 

-ทำบ่อพักขนาด 0.65*0.65 เมตร 

พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. จำนวน 3 ชุด  

พิกัดที่1 

N13.513757E99.910411

พิกัดที่ 2 

N13.513840E99.910154 

พิกัดที่ 3 

N13.513485E99.910283 

60,000 - - - 

 

- ขุดลอกรางยู

ระยะ

ประมาณ 

88 เมตร 

แก้ไขปญัหาน้ำท่วม

ขังและระบายน้ำให้

ไหลไดส้ะดวก 

กองช่าง 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุร ี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๕๘ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่  สร้างมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวถิีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

14 ฝังท่อระบายน้ำข้ามถนน

คอนกรีต หมูท่ี่ 4  

(บรเิวณสวนผูใ้หญ่แก้ว) 

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ

ท่วมขังและระบายน้ำ

ให้ไหลไดส้ะดวก 

ฝังท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 เมตร (มอก. 

ชั้น 3) จำนวน 13 ท่อน พรอ้ม 

ยาแนวฝังกลบด้วยหนิคลกุ  

และซ่อมผวิจราจร  

พิกัดที ่

N13.503056 E99.900370 

- - - 

 

90,000 - ฝังท่อ ค.ส.ล. 

พร้อมยาแนว 

ฝังกลบด้วย 

หินคลกุ และ

ซ่อมผวิจราจร 

จำนวน 1 จุด 

แก้ไขปญัหาน้ำท่วม

ขังและระบายน้ำให้

ไหลไดส้ะดวก 

กองช่าง 

* 

15 ก่อสร้างเขื่อนกันดิน  

หมู่ที่ 5 (สวนคุณสมบัติ 

ทัศนาทัย) 

-เพื่อป้องกันการ

พังทลายของตลิ่ง 

-เพื่อป้องกันการรุกล้ำ

คลองสาธารณะ 

-เพื่อไม่ให้ทางนำ้ของ

คลองสาธารณะตืน้เขิน 

จุดที่ 1) ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. 

ระยะประมาณ 12 เมตร  

สูงประมาณ 1.50 เมตร  

พิกัดที ่

N13.508283E99.904326 

จุดที่ 2) ก่อสร้างเขื่อนกันดิน  

ค.ส.ล. ระยะประมาณ 11.50 

เมตร สูงประมาณ 1.50 เมตร  

พิกัดที ่

N13.507612 E99.904614 

250,000 

 

- - - - เขื่อนกันดิน

จำนวน 2 จุด 

-ลดการพังทลาย

ของตลิง่ 

-ลดปัญหาการรุกล้ำ

คลองสาธารณะ 

-ลดการตืน้เขินของ

ทางน้ำ 

กองช่าง 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุร ี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๕๙ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่  สร้างมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวถิีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

16 ก่อสร้างหูช้างกันดิน

พังทลาย หมูท่ี่ 5  

(ซอยเทพนิมิตร) 

เพื่อป้องกันดิน

พังทลาย 

ก่อสร้างหูช้างแบบหินเรียงยาแนว 

ซอยเทพนิมิตร จำนวน 4 จุด  

จุดที่ 1) ถนน 4013 ปึงเคีย้ง 

พิกัดที ่

N13.505096 E99.913686 

จุดที่ 2) บริเวณสวนทัศนีย์ ครูสัญญา) 

พิกัดที ่

N13.504234 E99.909832 

จุดที่ 3) บรเิวณสวนสนอง ภานุมาศ 

พิกัดที ่

N13.504029 E99.908603 

จุดที่ 4) บรเิวณสวนผูใ้หญ่โสภณ 

คุณสนอง 

พิกัดที ่

N13.503616 E99.913233 

- - - - 400,000 จำนวนจุดที่มี

การก่อสร้าง

หูช้างกันดิน

พังทลาย 

จำนวน 4 จุด 

ถนนได้รับการ

ป้องกันดินพงัทลาย 

กองช่าง 

* 

 
  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุร ี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๖๐ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่  สร้างมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวถิีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

17 ก่อสร้างหูช้างกันดิน

พังทลาย หมูท่ี่ 6 

เพื่อป้องกันดิน

พังทลาย 

โดยทำการก่อสร้างหูช้างกันดนิ

พังทลาย จำนวน 2 จุด  

จุดที่ 1) ระหว่างสวนทองสขุ กับ

อำนวย 

พิกัดที ่

N13.500640 E99.908079 

จุดที่ 2) ระหว่างสวนนายโสภณ 

อ่อนละมูล 

พิกัดที ่

N13.502914 E99.907564 

- - - - 200,000 จำนวนจุดที่มี

การก่อสร้าง

หูช้างกันดิน

พังทลาย 

จำนวน 2 จุด 

ถนนได้รับการ

ป้องกันดินพงัทลาย 

กองช่าง 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๖๑ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการเกษตร : งานสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 ขุดลอกคลองศาลตาเพ็ชร 

หมู่ที่ 7  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี

น้ำไว้ใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกคลองศาลตาเพ็ชร ระยะทาง 

2,496 เมตร  

จุดเริ่มต้น 

N13.491767 E99.903142

จุดสิน้สุด 

N13.501350 E99.889912 

380,000 - - -  ขุดลอกคลอง 

ระยะทาง 

2,496 เมตร 

ประชาชนมีน้ำไวใ้ชใ้น

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

* 

2 กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ช่วงปากคลองสนอง 

(ช่วงตอม่อ) หมู่ที่ 1 

-เพื่อให้ประชาชนไดม้ี

น้ำไว้ใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ 

-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง

และสิ่งกีดขวางในลำ

คลอง 

กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วงปาก

คลองสนอง (ช่วงตอม่อ) 

พิกัดที ่

N13.528126 E99.888835 

- - 50,000 

 

- - กำจัดสิ่งกีด

ขวางทางน้ำ

ช่วงปาก

คลองสนอง 

(ช่วงตอม่อ) 

 

-ประชาชนมีน้ำไวใ้ช้

ในการเกษตรกรได้

อย่างเพียงพอ 

-ลดปัญหาน้ำท่วมขงั 

กองช่าง 

* 

3 กำจัดผักตบชวา 

คลองรางยายบัว หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ำ

เสีย 

กำจัดผักตบชวาคลองรางยายบัว 

หมู่ที่ 7 ระยะทาง 4,000 เมตร 

จุดเริ่มต้น 

N13.490321 E99.896490

จุดสิน้สุด 

N13.500241 E99.884053 

- - - 95,000 - กำจัดวัชพืช

ระยะทาง  

4,000 เมตร 

ลดการเกิดน้ำเสียใน

พืน้ที่ตำบลคุง้น้ำวน 

กองช่าง 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๖๒ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่  สร้างมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวถิีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการเกษตร : งานสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

4 กำจัดวัชพืชคลอง 

ตาเหลี่ยงเซ้ง, จำเรยีง,  

ตาแฟง, ฝร่ัง, อสิรพงษ์, 

โคกคุณตาช่วงบ้าน

เศรษฐกิจ หมู่ที่ ๗ 

-เพื่อป้องกันการเกิด

น้ำเสีย 

-เพื่อให้บรเิวณริม

คลองสาธารณะ

ปราศจากวัชพืช 

สะอาดมีภูมิทัศน์ที่

สวยงาม 

กำจัดวัชพืชคลองตาเหลี่ยงเซ้ง, 

จำเรยีง, ตาแฟง, ฝร่ัง, อสิรพงษ์, 

โคกคุณตาช่วงบ้านเศรษฐกิจ หมู่ที่ 

7 ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร  

จุดเริ่มต้น 

N13.491686 E99.903090 

จุดสิน้สุด 

N13.513491 E99.890335 

- - - - 100,000 

 

ปรับปรุง 

ภูมิทัศน์และ

กำจัดวัชพืช  

ระยะทางไม่

น้อยกว่า 

2,000 เมตร 

 

ลดการเกิดน้ำเสียใน

พืน้ที่ตำบลคุง้น้ำวน 

กองช่าง 

* 

5 กำจัดผักตบชวา 

คลองตาจ่า หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ำ

เสีย 

กำจัดผักตบชวาคลองตาจ่า หมู่ที่ 7 

ระยะทาง 1,000 เมตร 

จุดเริ่มต้น 

N13.490012 E99.901855

จุดสิน้สุด 

N13.485436 E99.897597 

- 25,000 - - - กำจัดวัชพืช

ระยะทาง 

1,000 เมตร 

ลดการเกิดน้ำเสียใน

พืน้ที่ตำบลคุง้น้ำวน 

กองช่าง 

* 

 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๖๓ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5 การจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมทีเ่หมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชวีิตทีด่ีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การพฒันาที่ย่ังยนื 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่5 ด้านการบรหิารจัดการและการอนุรักษท์รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  3 การพฒันา การบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมา

เอกชนดำเนินการเก็บ

ขนขยะมูลฝอยในเขต 

ตำบล 

เพื่อดำเนินการจัดเกบ็ขน

ขยะมูลฝอยภายในเขต 

ตำบลอย่างเป็นระบบ 

จ้างเหมาเอกชน

ดำเนินการเก็บขนขยะ

มูลฝอย เพื่อนำไป

ดำเนินการอย่างถกูวิธ ี

ครอบคลุมทัง้ 7 

หมู่บ้าน 

816,000 816,000 816,000 816,000 816,000 จัดเก็บขนขยะ

มูลฝอย ครบทั้ง 

7 หมู่บ้าน 

ตำบลคุง้น้ำวนมกีาร

ดำเนินการจัดเกบ็ขยะ

อย่างเป็นระบบ 

สำนักปลัด 

อบต.  

* 

  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๖๔ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที5่ การจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมทีเ่หมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดพีร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ย่ังยนื 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  3 การพฒันา การบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

2 โครงการรณรงค์

ปลูกจิตสำนกึการ

คัดแยกขยะใน

ครัวเรือน 

-เพื่อสรา้งความรู ้ความเข้าใจ 

เรื่องการบรหิารจัดการขยะ โดย

การมีส่วนร่วมของประชาชนการ

จัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย

โดยชุมชน ครอบคลุมทกุครัวเรือน 

-เพื่อลดปรมิาณขยะมูลฝอย ขยะ

อันตราย ในเขตองค์การบรหิาร

ส่วนตำบลคุง้น้ำวน  

-เพื่อสรา้งจิตสำนกึที่ดี ใหก้ับ

ประชาชน เด็ก เยาวชน ในการ

จัดการขยะและการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

-เพื่อบูรณาการการจัดการขยะ

มูลฝอย ให้เกิดความย่ังยืน โดย

ส่งเสรมิให้ประชาชนสรา้งอาชีพ

และรายไดจ้ากการจัดการขยะใน

ชุมชนของตนเองไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

รณรงค์

ประชาสัมพันธ์การ

คัดแยกขยะ ครบทั้ง 

7 หมู่บ้าน และผูเ้ข้า

รับการอบรม จำนวน 

45 คน 

 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 

มีความพงึพอใจ

ในระดับมากขึน้

ไป 

-ประชาชนมีความรู้ ความ

เข้าใจ เรื่องการบรหิาร

จัดการขยะ โดยการมีส่วน

ร่วมของประชาชนการ

จัดการขยะมูลฝอย และ

ขยะอันตรายโดยชุมชน 

ครอบคลุมทกุครัวเรือน 

-พืน้ที่ตำบลคุ้งน้ำวน

สามารถลดปรมิาณขยะ

มูลฝอย และป้องกันและ

แก้ไขปญัหามลพิษที่เกิด

จากขยะพิษหรืออันตราย

จากครัวเรือนและชุมชน 

อามิ หลอดไฟเก่า 

แบตเตอร่ี ถ่ายไฟฉาย 

กระป๋องสเปรย์ และ

อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ที่

ชำรุดอื่นๆ ในครัวเรือน  

สำนักปลัด

อบต. 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๖๕ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที5่ การจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมทีเ่หมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดพีร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ย่ังยนื 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  3 การพฒันา การบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

3 โครงการให้ความรู้

แก่ประชาชน

เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมและ

ปัญหามลพิษ 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารสถานการณ์มลพิษใน

พืน้ที่ต่างๆ 

จัดกิจกรรมการ

รณรงค์ให้ความรู้

แก่ประชาชน

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

และปัญหามลพิษ 

ครอบคลุมทั้ง 7 

หมู่บ้าน 

0 0 0 0 0 เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร

สถานการณ์

มลพิษในพื้นที่

ครอบคลุมทัง้ 7 

หมู่บ้าน 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร

สถานการณ์มลพิษใน

พืน้ที่ต่างๆ 

สำนักปลัด

อบต. 

* 

4 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การทำ

ปุ๋ยหมักชีวภาพ 

ช่วยลดมลพิษทาง

สิ่งแวดล้อม เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวติ

ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” 

-เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงการ

รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยใชว้ิธี

ทางธรรมชาต ิ

-เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำสิ่งที่

ไม่ใช้ประโยชน์แล้วในครัวเรือนมา

ทำให้เกิดคุณค่า 

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ

ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและ

ประยุกต์ใชใ้นชวีิตประจำวันได้ 

จัดกิจกรรมการทำ

ปุ๋ยหมักชีวภาพ และ

ผู้เข้ารับการอบรม 

จำนวน 40 คน 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 

มีความพงึพอใจ

ในระดับมากขึน้

ไป 

-คนในชุมชนตระหนักถึง

การรักษาสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชนโดยใชว้ิธีทาง

ธรรมชาติ 

-คนในชุมชนสามารถนำ

สิ่งที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วใน

ครัวเรือนมาทำให้เกิด

คุณค่า 

สำนักปลัด

อบต. 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๖๖ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที5่ การจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมทีเ่หมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดพีร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ย่ังยนื 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  3 การพฒันา การบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

5 โครงการสรา้ง

จิตสำนึกเกี่ยวกบั

การใชพ้ลังงาน 

เพื่อสรา้งความรู้ความ

เข้าใจให้แกป่ระชาชนใน

พืน้ที่ตำบลคุง้น้ำวน ให้

ทราบถึงการใชพ้ลงังาน

ทดแทน 

กิจกรรมการสรา้งจิตสำนกึ

เกี่ยวกับการใชพ้ลังงานทดแทน 

จำนวนผูไ้ดรั้บการ

ประชาสัมพันธ์ จำนวน 120 

ครัวเรือน 

0 0 0 0 0 ครัวเรือนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 จาก

ครัวเรือนทั้งหมดของ

ตำบลคุง้น้ำวน ได้รับ

การรณรงค์การใช้

พลังงานทดแทน  

ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจในการใช้

พลังงานทดแทน 

สำนักปลัด

อบต. 

* 

6 โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสรมิความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประเพณีลอยกระทง

และการประดิษฐ์

กระทงด้วยวัสดุ

ธรรมชาติ 

จัดทำหนงัสือเชิญชวนประชาชน

ทุกท่านใชว้ัสดุ ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ในการประดิษฐ์

กระทง สำหรับเทศกาลลอย

กระทง เช่น ผลิตกระทงจากวัสดุ 

ที่ย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติ 

วัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมหรือ 1 กระทง 1 

ครอบครัว 1 คู่ 1 กระทง 1 แก๊ง 

1 กระทง เป็นต้น เด็กเยาวชน 

และประชาชนในพื้นที่ทัง้ 7 

หมู่บ้าน  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กเยาวชน และ

ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 

7 หมู่บ้าน 

เด็กเยาวชน และ

ประชาชนความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประเพณีลอยกระทง

และการประดิษฐ์

กระทงด้วยวัสดุ

ธรรมชาติ 

สำนักงาน

ปลัดอบต. 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๖๗ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที5่ การจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมทีเ่หมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดพีร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ย่ังยนื 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  3 การพฒันา การบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

7 โครงการรวมพลัง

พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

-เพื่อรณรงค์สรา้งจิตสำนึก

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 

การเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

-เพื่อเป็นการใหค้วามรู้กับ

ประชาชนเกี่ยวกับภัยที่เกดิ

จากปัญหาภาวะโลกรอ้น 

ผู้นำชุมชน ตัวแทนหน่วยงาน

ต่างๆและประชาชนตำบล 

คุ้งน้ำวนมีส่วนร่วมในการ

ดำเนินกิจกรรม จำนวน  

30 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า 30 

คน 

-ประชาชนในพื้นที่

ตำบลคุง้น้ำวนมีส่วน

ร่วมรณรงค์สรา้ง

จิตสำนึกในการเพิ่ม

พืน้ที่สีเขียว 

-ประชาชนไดรั้บ

ความรู้เกี่ยวกับภัยที่

เกิดจากปญัหาภาวะ

โลกรอ้น 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๖๘ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที5่ การจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมทีเ่หมาะสม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดพีร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ย่ังยนื 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  3 การพฒันา การบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

8 โครงการกำจัด

ผักตบชวาและวัชพืช

ในคลองสาธารณะ 

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 

ตำบลคุง้น้ำวน  

 

-เพื่อประชาสัมพันธ์ 

รณรงค์ หรือให้ความรู้แก่

ประชาชนเกี่ยวกับการใช้

แหลง่น้ำการอนุรักษ์ลำ

คลอง 

-เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชน

ในพื้นที่มีส่วนร่วมในกับ

เก็บขยะ และผักตบชวา 

ในบริเวณหน้าบ้านของ

ตนเอง และบรเิวณคลอง

สาธารณะในพื้นที่ตำบล

คุ้งน้ำวน 

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 

และรักษาความสะอาดใน

บรเิวณคลองสาธารณะใน

พืน้ที่ตำบลคุง้น้ำวน 

 

- จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการใชแ้หล่งน้ำการอนุรักษ์

ลำคลองในเขตพืน้ที่ตำบลคุง้น้ำวน 

- จัดกิจกรรมการเกบ็ขยะ และ

กำจัดผักตบชวาในลำคลองตำบล

คุ้งน้ำวน โดยใชค้วามร่วมมือจาก

คนในชุมชน 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน

ที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝ่ังคลองจัดเกบ็

ผักตบชวาและเก็บขยะบรเิวณหน้า

บ้านของตนเอง  

- จัดนิทรรศการการเผยแพร่

ความรู้การใช้แหล่งน้ำการอนุรักษ์

ลำคลองผู้นำชมุชน ตัวแทน

หน่วยงานและประชาชนตำบลคุง้

น้ำวน มีส่วนร่วมในการดำเนิน

กิจกรรม จำนวน 100  คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้นำชุมชน ตัวแทน

หน่วยงานและ

ประชาชนตำบลคุง้

น้ำวน มีส่วนร่วม

ในการดำเนิน

กจิกรรม จำนวน 

100  คน 

-ประชาชนไดรั้บการ

ส่งเสรมิ ได้รับความรู้

เกี่ยวกับการใชแ้หล่งน้ำ

การอนุรักษ์ลำคลอง 

-ประชาชนในพื้นที่มี

ส่วนร่วมในกับเก็บขยะ 

และผักตบชวา ใน

บรเิวณหน้าบ้านของ

ตนเอง 

-พืน้ที่ตำบลคุ้งน้ำวน 

ไดรั้บการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ และรักษาความ

สะอาดในบรเิวณแม่น้ำ 

ลำคลอง 

 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๖๙ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 สร้างมูลคา่คุณค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวิถีใหม่อย่างมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณช์ุมชนเชงิสร้างสรรค์, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการค้าพัฒนาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่4 ด้านการวางแผนการสง่เสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4  การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบรหิารทั่วไป     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการจัดรายการเสียง

ตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

เพื่อเป็นการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข้อมลู

ข่าวสาร บทบาท 

ภารกิจหน้าทีข่อง 

อบต. 

จัดรายการเสียงตาม

สายในวันเวลาราชการ  

วันละ ๒ คร้ัง (เที่ยง-เย็น) 

คร้ังละคร่ึงชั่วโมง 

0 0 0 0 0 ประชาชนมีความ

พึงพอใจระดับ

มากในการรับ

ข้อมูลข่าวสารคิด

เป็นร้อยละ 70 

ของประชาชน  

ประชาชนในเขต

ไดรั้บทราบข้อมูล

ข่าวสารของ อบต.

ด้านต่างๆอย่าง

ทั่วถึงรวดเร็ว 

สำนักปลัด

อบต. 

* 

2 โครงการประชาสัมพันธ ์

การดำเนินงานของ  

อบต.คุ้งน้ำวน 

เพื่อเป็นสื่อกลางใน

การประชาสัมพันธ์

นโยบาย กิจกรรม 

ผลิตการปฏิบัติงาน

ประจำปีให้บุคคล

ทั่วไปได้รับทราบ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล

การดำเนินงานของอบต. 

คุ้งน้ำวนผ่านช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น 

การจัดทำแผ่นพับ วารสาร 

จดหมายข่าว ปฏิทิน การ

จัดทำเว็บไซด์ นิทรรศการ 

ฯลฯ เป็นต้น ครอบคลุม

ครัวเรือนของตำบลคุ้งน้ำวน

ในแต่ละป ี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อบต.ดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์

ผลการ

ดำเนินงาน  

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ของ

ครัวเรือนตาม

ข้อมูล จปฐ. 

ประชาชนทั่วไป

ไดรั้บทราบผลงาน 

กิจกรรมของอบต.

และมีทัศนคติที่ด ี

สำนักปลัด

อบต. 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๗๐ 
 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์, ยทุธศาสตรท์ี่ 3 สง่เสริมการคา้พฒันาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4  การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบรหิารทั่วไป     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

3 โครงการพัฒนาปรับปรุง

เว็บไซต์ 

www.kungnamwon.com 

- เพื่อเพิ่มทางเลือกใน

การติดต่อสื่อสารกับ

อบต. 

- เพื่อเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร 

ประชาสัมพันธ์ผลการ

ดำเนินงานโครงการ/

กิจกรรม 

พัฒนาเว็บไซต์/ดูแลและ

ปรับปรุงข้อมูล รวมถงึการ

เช่าพื้นที่โดเมนเนม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เว็บไซต์ของอบต.

คุ้งน้ำวนได้รับ

การพัฒนา

ปรับปรุง จำนวน 

1 ระบบ 

เว็บไซต์อบต. 

คุ้งน้ำวนตอบสนอง

ต่อการให้บรกิาร

ของผู้ใช้บรกิารได้ 

สำนักปลัด

อบต. 

* 

4 โครงการก่อสร้างห้องเกบ็ของ 

หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งน้ำวน 

เพื่อให้มีสถานที่จดัเก็บ

วัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร

ของ อบต. 

ก่อสร้างห้องเก็บของ ขนาด

กว้าง 5 เมตร ยาว 12 

เมตร จำนวน 1 หลงั พิกัด 

N13°52.2383′ 

E99°90.15′  

- 596,000 - - - ก่อสร้างห้องเก็บ

ของ ขนาดกว้าง 

5 เมตร ยาว 12 

เมตร 

มีสถานที่จัดเก็บวัสดุ 

อุปกรณ์เอกสารของ

อบต. 

สำนักปลัด

อบต. 

* 

http://www.kungnamwon.com/


รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๗๑ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์, ยทุธศาสตรท์ี่ 3 สง่เสริมการคา้พฒันาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4 การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบรหิารทั่วไป     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

5 โครงการตามใจฉัน  

สานสัมพันธ์ระหว่างบคุลากร 

-เพื่อการเรียนรู้การ

ทำงานเป็นทีม 

-รู้จักเข้าใจตนเองและ

ผู้อื่นอันจะเสรมิสร้าง

บรรยากาศในการ

ทำงาน 

-สรา้งความเข้าใจอัน

ดีมีทัศนคดตี่อตนเอง

เพื่อนร่วมงาน องค์กร

และผูบ้ังคับบัญชา 

จัดโครงการสานสัมพนัธ์ 

สรา้งสรรค์ทีมงาน อบต. 

โดยการจัดกิจกรรมร่วม

ระหว่างบุคลากรอาทิตย์ละ 

1 คร้ัง 

0 0 0 0 0 จัดโครงการ

อาทิตย์ละ 1 คร้ัง 

-บุคลากรเข้าใจ

และยอมรับซึ่งกัน

และกันในบทบาท

หน้าที ่

-บุคลากรมีความ

สามัคคี มีการ

สื่อสาร และ

ประสานงานที่ดมีี

การทำงานเป็นทีม 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบรหิารจัดการโดยใช้

กิจกรรม 5 ส 

ส่งเสรมิให้บคุลากรจัด

กิจกรรม 5 ส พัฒนา

ปรับปรุงอาคาร

สถานที่เพื่อเตรียม

ความพร้อมการ

ให้บรกิารกับประชาชน 

จัดกิจกรรม 5 ส พัฒนา

ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มี

ความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานของส่วนราชการ

ทั้ง 4 ส่วนราชการ 

0 0 0 0 0 ประชาชนผู้เข้ารับ

การบรกิารมีความ

พึงพอใจต่อ

สถานที่ที่

เอื้ออำนวยร้อยละ 

70 ในระดับมาก 

อาคารสถานที่

สะอาดสวยงาม

วัสดุอุปกรณ์ใชง้าน

ไดต้ามปกต ิ

สำนักปลัด 

อบต. 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๗๒ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์, ยทุธศาสตรท์ี่ 3 สง่เสริมการคา้พฒันาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4 การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบรหิารทั่วไป     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

7 โครงการส่งเสรมิคุณธรรม 

จริยธรรมสำหรับบุคลากร

ท้องถิ่น 

สนับสนุนให้บคุลากรมี

จิตสำนึกที่ดี โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิด้าน

คุณธรรม จรยิธรรมให้แก่

บุคลากร  

ปี 2566–2570 =40 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากรในสังกัด 

อบต. เข้ารับการ

อบรม รอ้ยละ 70 

ขึน้ไป 

บุคลากรยึดหลกั

คุณธรรมและ

จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงนให้มี

ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

8 โครงการฝึกอบรมและศกึษา

ดูงานเพื่อพัฒนาศกัยภาพของ

ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ

พนักงานขององค์การบรหิาร

ส่วนตำบลคุง้น้ำวน 

เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนการพัฒนา

ความรู้ความสามารถ

ในการบริการ

สาธารณะต่างๆของ 

อบต. 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำ

ชุมชน และเจา้หน้าทีท่ี่

เกี่ยวข้อง 

ปี 2566–2570 =45 คน 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความพงึพอใจใน

ระดับมาก ร้อยละ 

70 ขึน้ไป 

การบรหิารงานและ

การปฏิบัติงานของ 

อบต. เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพมาก

ขึน้ 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๗๓ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์, ยทุธศาสตรท์ี่ 3 สง่เสริมการคา้พฒันาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4 การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบรหิารทั่วไป     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

9 โครงการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

เพื่อให้บุคลากรทุกคน

คำนึงถึงความ

ปลอดภัยของตนเอง 

เพื่อนร่วมงานและ

ทรัพย์สินของทาง

ราชการเป็นสำคญั

ตลอดระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนตำบลและ

พนักงานจ้างของ อบต. 

0 0 0 0 0 ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความพงึพอใจใน

ระดับมาก ร้อยละ 

70 ขึน้ไป 

การบรหิารงานและ

การปฏิบัติงานของ 

อบต. เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพมาก

ขึน้ 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

10 โครงการเชิดชูเกียรติ 

พนักงานผูม้คีุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติ

ราชการและให้บริการ

ประชาชนดีเด่น 

เพื่อเป็นขวัญและ

กำลังใจให้กบัพนักงาน

ส่วนตำบลและ

พนักงานจ้างในการ

ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนตำบลและ

พนักงานจ้างของ อบต. 

ปี 2566-2570=38 คน 

0 0 0 0 0 ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความพงึพอใจใน

ระดับมาก ร้อยละ 

70 ขึน้ไป 

การบรหิารงานและ

การปฏิบัติงานของ 

อบต. เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพมาก

ขึน้ 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๗๔ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 สร้างมูลคา่คุณค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวิถีใหม่อย่างมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณช์ุมชนเชงิสร้างสรรค์, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการค้าพัฒนาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่4 ด้านการวางแผนการสง่เสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4 การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการสำรวจ 

ความพึงพอใจใน 

การดำเนินงานและ 

การให้บรกิารของอบต. 

เพื่อสำรวจ 

ความพึงพอใจที่

ประชาชนไดรั้บจาก

การดำเนินงานและ 

การให้บรกิารของ 

อบต. 

สุ่มสำรวจความพงึพอใจ

จากครัวเรือนในตำบล 

คุ้งน้ำวน  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวนครัวเรือน

ที่ไดท้ำการ

สำรวจมี 

ความพึงพอใจใน

ระดับมาก  

ร้อยละ 70 ขึน้

ไป 

สามารถนำข้อมลู

จากการสำรวจ 

มาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของ 

อบต. 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๗๕ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 สร้างมูลคา่คุณค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวิถีใหม่อย่างมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณช์ุมชนเชงิสร้างสรรค์, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการค้าพัฒนาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่4 ด้านการวางแผนการสง่เสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4 การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบรหิารงานคลงั     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการประชาสัมพันธ ์

การจัดเก็บภาษ ี

เพื่อเสรมิสร้างความ

เข้าใจกับประชาชนทกุ

ภาคส่วนและเหน็

ประโยชน์ในการชำระ

ภาษีและ

ค่าธรรมเนียมหรือเงิน

อื่นใด 

-ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล

ข่าวสารด้านการให้บรกิารรับ

ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตต่างๆให้ประชาชน

ไดท้ราบอย่างทั่วถึง 

-จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/

เอกสรรเผยแพร่/ออก

บรกิารเคลื่อนที่ เป็นต้น 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จำนวนพื้นที่ใน

การ

ประชาสัมพันธ์

ครบทั้ง ๗ 

หมู่บ้าน 

ประชาชนทุกภาค

ส่วนได้รับข้อมูล

เกิดความเข้าใจใน

การจัดเก็บรายได้

ขององค์กรมาก

ย่ิงขึน้ 

กองคลงั 

* 

2 โครงการให้ความรู้ความ

เข้าใจแก่ประชาชนและ

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับบทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการ

จัดหาพัสด ุ

เพื่อส่งเสรมิให้

ประชาชนและ

เจ้าหน้าที่เข้ามีส่วน

ร่วมในการบรหิารงาน

ของ อบต. 

เจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชนและ

กรรมการที่ไดรั้บการแต่งตัง้ 

จำนวน ๒๐ คน เข้ารับการ

อบรมให้ความรูค้วามเข้าใจ

แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่

เกี่ยวกับบทบาทหน้าทีข่อง

คณะกรรมการจัดหาพัสด ุ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ

พึงพอใจในระดับ

มาก ร้อยละ ๗๐ 

ขึน้ไป 

เจ้าหน้าที่/ผู้นำ

ชุมชนและ

กรรมการมีความ

เข้าใจและปฏิบัติ

หน้าที่ได้ถกูต้อง 

กองคลงั 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๗๖ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์, ยทุธศาสตรท์ี่ 3 สง่เสริมการคา้พฒันาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4 การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบรหิารงานคลงั     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

3 โครงการกองคลังพร้อมใจ

ให้บรกิารประชาชนนอก

เวลาราชการและใน

วันหยุดราชการ 

เพื่ออำนวยความ

สะดวกต่อประชาชน

ให้สามารถมาชำระ

ภาษีนอกเวลา

ราชการและใน

วันหยุดราชการได้ 

ประชาชน จำนวน ๗ หมู่บ้าน

ไดรั้บการบรกิารของกองช่าง

ในวันหยุดราชการและนอก

เวลาราชการ และผูท้ี่ไม่

สามารถมาชำระภาษีในวันทำ

การได้ 

0 0 0 0 0 ผู้รับบริการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

๗๐ มีความพงึ

พอใจต่อการ

ให้บรกิารตั้งแต่

ระดับมากขึน้ไป 

ประชาชนเกิดความ

พึงพอใจและ

ประทับใจในการ

ให้บรกิารของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

กองคลงั 

* 

4 โครงการรับชำระภาษีและ

ออกหน่วยรับชำระภาษี

เคลื่อนที่  

เพื่อเป็นการเร่งรัด

การจัดเก็บภาษแีละ

อำนวยความสะดวก

ต่อประชาชนที่ต้อง

ชำระภาษี 

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีในเขต

อบต.และผูท้ี่ไม่สามารถมา

ชำระภาษีในวันทำการได ้

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความ

พึงพอใจในระดับ

มาก ร้อยละ ๗๐ 

ขึน้ไป 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกต่อ

การชำระภาษีมาก

ย่ิงขึน้ 

กองคลงั 

* 

  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๗๗ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์, ยทุธศาสตรท์ี่ 3 สง่เสริมการคา้พฒันาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4 การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบรหิารงานคลงั     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

5 โครงการพัฒนา 

การให้บรกิารด้านการ

จัดเก็บภาษี ปรับปรุงแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการให้บริการ

ประชาชนด้านการ

จัดเก็บและพัฒนา

รายได้ สามารถ

ดำเนินการจัดเก็บภาษี 

ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตต่างๆ ได้

อย่างทั่วถึง ถูกต้อง

และเป็นธรรม 

ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สินมี

ความรู้ความเข้าใจสามารถ

ใชง้านแผนที่ภาษแีละ

ทะเบียนทรัพย์สินได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พืน้ที่ทั้ง ๗ 

หมู่บ้านได้รับการ

ปรับปรุงแผนที่

ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการให้บริการ

ประชาชนด้านการ

จัดเก็บและพัฒนา

รายได้ 

กองคลงั 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๗๘ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 สร้างมูลคา่คุณค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวิถีใหม่อย่างมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณช์ุมชนเชงิสร้างสรรค์, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการค้าพัฒนาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่4 ด้านการวางแผนการสง่เสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4  การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการจัดเก็บข้อมูล 

ความจำเป็นพืน้ฐานใน 

การพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อสำรวจและ

จัดเก็บข้อมลู

พืน้ฐานในระดับ

หมู่บ้าน/ตำบล 

สำรวจและจัดเกบ็ข้อมูลความ

จำเป็นพืน้ฐานในเขต อบต. 

ครอบคลุมทัง้หมด 1,130 

ครัวเรือน  

(ข้อมูล ณ ปี 2565) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนครัวเรือน

ที่ไดส้ำรวจใน

พืน้ที่ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของ

ข้อมูลครัวเรือน 

จปฐ. 

มีข้อมูลความ

จำเป็นพืน้ฐานเพื่อ

เป็นเคร่ืองมือใน

การวางแผนแก้ไข

ปัญหาและพัฒนา

คุณภาพชีวติของ

ประชาชน 

สำนักปลัด

อบต. 

* 

2 ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย 

หมู่ที่ 1 (บ้านคุ้งกระถิน 

ซอย 11) 

เพื่อเป็นการ

ให้บรกิารข้อมูล

ข่าวสารแก่

ประชาชนในพื้นที ่

ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน  

1 จุด บรเิวณบ้านนายประยูร  

คล้ำเจรญิ 

พิกัดที ่

N13.527861E99.893720 

- - - - 50,000 จำนวนแหง่ที่

ไดรั้บการติดตั้ง

ระบบเสียงไร้สาย 

จำนวน 1 จุด 

ประชาชนมี

ทางเลือกในการ

เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

 

  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๗๙ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์, ยทุธศาสตรท์ี่ 3 สง่เสริมการคา้พฒันาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4 การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

3 ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย  

หมู่ที่ 2 (หน้าบ้านคุณ

สมศักดิ์ บญุพวง 

 

เพื่อเป็นการให้บรกิาร

ข้อมูลข่าวสารแก่ประ

ขาชนในพืน้ที ่

ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน 1 จุด 

(หน้าบ้านคุณสมศักดิ์ บญุพวง) 

พิกัดที ่

N13.526134 E99.897902 

- - - - 50,000 

 

จำนวนแหง่ที่

ไดรั้บการติดตั้ง

ระบบเสียงไร้สาย 

จำนวน 1 จุด 

ประชาชนมี

ทางเลือกในการ

เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารเพิ่มขึน้ 

สำนักปลัด

อบต. 

* 

4 ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย  

หมู่ที่ 3  

เพื่อเป็นการให้บรกิาร

ข้อมูลข่าวสารแก ่

ประขาชนในพืน้ที่ 

ติดตั้งระบบเสียงไร้สายระบบไร้สาย 

หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด 

จุดที่ 1) บ้านกญัญา จันทร์ตรี 

(บ้านวัดโคก ซอย 8) 

พิกัดที ่

N13.520930E99.903280 

จุดที่ 2) บ้านเจียมรัตน์ ไกรจร 

(บ้านวัดโคก ซอย 4) 

พิกัดที ่

N13.524948E99.903087 

- 100,000 

 

- - - จำนวนแหง่ที่

ไดรั้บการติดตั้ง

ระบบเสียงไร้สาย 

จำนวน 2 จุด 

ประชาชนมี

ทางเลือกในการ

เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารเพิ่มขึน้ 

สำนักปลัด

อบต. 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๘๐ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์, ยทุธศาสตรท์ี่ 3 สง่เสริมการคา้พฒันาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4 การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

5 ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย  

หมู่ที่ 4 (บรเิวณปากทาง

บ้านนายประดิษฐ์) 

เพื่อเป็นการให้บรกิาร

ข้อมูลข่าวสารแก่ประ

ขาชนในพืน้ที ่

ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย บรเิวณปาก

ทางบ้านนายประดิษฐ์ จำนวน 1 

จุด  

พิกัดที ่

N13.512987E99.910131 

- 50,000 

 

- - - จำนวนแหง่ที่

ไดรั้บการติดตั้ง

ระบบเสียงไร้สาย 

จำนวน 1 จุด 

ประชาชนมี

ทางเลือกในการ

เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารเพิ่มขึน้ 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

6 ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย  

หมู่ที่ 4 (บ้านท่าใหญ่ ซอย 

7) 

เพื่อเป็นการให้บรกิาร

ข้อมูลข่าวสารแก ่

ประขาชนในพืน้ที ่

ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ซอยบ้าน

กำนัน จำนวน 1 จุด 

พิกัดที ่

N13.514187E99.910616 

- - 50,000 - - จำนวนแหง่ที่

ไดรั้บการติดตั้ง

ระบบเสียงไร้สาย 

จำนวน 1 จุด 

ประชาชนมี

ทางเลือกในการ

เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารเพิ่มขึน้ 

สำนักปลัด

อบต. 

* 

7 ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย  

หมู่ที่ 5 (บ้านบางพงัข้าม 

ซอย 3) 

เพื่อเป็นการให้บรกิาร

ข้อมูลข่าวสารแก่

ประชาชนในพื้นที ่

ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน 1 จุด 

บริเวณบ้านนางผล สวนผลไม้ 

พิกัดที ่

N13.504547E99.905082 

- - 50,000 - - จำนวนแหง่ที่

ไดรั้บการติดตั้ง

ระบบเสียงไร้สาย 

จำนวน 1 จุด 

ประชาชนมี

ทางเลือกในการ

เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๘๑ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์, ยทุธศาสตรท์ี่ 3 สง่เสริมการคา้พฒันาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4 การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

8 ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่

ที่ 6 (บ้านคลองตาจ่า ซอย 

8) 

เพื่อเป็นการให้บรกิาร

ข้อมูลข่าวสารแก่ประ

ขาชนในพืน้ที ่

ติดตั้งระบบเสียงไร้สายระบบไร้สาย 

หมู่ที่ 6 (บรเิวณบ้านนายเสกสรรค์ 

บุญเกต) 

พิกัดที ่

N13.495512 E99.906936 

- - 50,000 

 

- - จำนวนแหง่ที่

ไดรั้บการติดตั้ง

ระบบเสียงไร้สาย 

จำนวน 1 แหง่ 

ประชาชนมี

ทางเลือกในการ

เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารเพิ่มขึน้ 

สำนักปลัด

อบต. 

* 

9 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารประจำ

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (บรเิวณ

บ้านนายโสภณ อ่อนละมูล) 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บรู้

ข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการอย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธข์้อมูล

ข่าวสารประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 

แห่ง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร 

(บรเิวณบ้านนายโสภณ อ่อนละมูล) 

พิกัดที ่

N13.498393E99.905849 

 

- - 30,000 

 

- - ป้าย

ประชาสัมพันธ์ 

ขนาด ๑.๒๐ x 

๒.๔๐ เมตร 

ประชาชนได้

รับทราบข้อมูล

ข่าวสารอย่างทั่วถงึ 

สำนักปลัด

อบต. 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๘๒ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 สร้างมูลคา่คุณค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวิถีใหม่อย่างมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณช์ุมชนเชงิสร้างสรรค์, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการค้าพัฒนาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่4 ด้านการวางแผนการสง่เสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4 การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสรมิการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ผู้นำ

ชุมชนในการจัดทำแผน

ชุมชนและแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการ 

ที่ดี 

-เพื่อส่งเสรมิความ

เข้มแข็งของชุมชนและ

สังคม 

-เพื่อรับฟังปัญหา

ความต้องการของ

ประชาชนในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

-เพื่อเสรมิสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ 

- จัดประชาคมเพื่อ 

บูรณาการแผนชุมชนในเขต

อบต. 

- จัดประชุมอย่างต่อเนื่อง 

- ประชาคมจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นและ

คัดเลือกคณะกรรมการตาม

ระเบียบฯ 

 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนเข้ามี

ส่วนร่วมในการ

ประชุมไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๖๐ 

ของครัวเรือนใน

แต่ละหมู่บ้าน 

-เกิดประสิทธิภาพใน

การบรหิารจัดการที่ด ี

-ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน

โดยตรง 

-ประชาชน ชุมชน มี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตน 

-ประชาชน ชุมชนรู้

บทบาทของตนเอง

และร่วมพัฒนา

ท้องถิ่นแบบมีส่วน

ร่วมและพึ่งตนเองได ้

สำนักปลัด

อบต. 

* 

 

  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๘๓ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์, ยทุธศาสตรท์ี่ 3 สง่เสริมการคา้พฒันาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4 การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

และศึกษาการประกอบ

อาชีพและอาชีพเสรมิใหแ้ก่

สตรเียาวชนและประชาชน

ตำบลคุง้น้ำวน 

เพื่อให้ประชาชนพัฒนา

ความรู้ด้านการประกอบ

อาชีพหลักและอาชีพ

เสรมิ 

จัดฝกึอบรมให้ความรูด้้าน

การประกอบอาชีพหลกั

และอาชีพเสรมิต่างๆ 

ให้แก่ สตร ีประชาชน 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 

จำนวน 90 คน 

310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 ผู้เข้าร่วม

โครงการมี

ความพึงพอใจ

ในระดับมาก 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 

ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจในการ

ประกอบอาชีพมาก

ขึน้ ชุมชนมคีวาม

เข้มแข็ง 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

3 โครงการส่งเสรมิสนับสนุน

กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนตำบล

คุ้งน้ำวน 

-เพื่อสรา้งโอกาสให้

ประชาชนและผูว้่างงาน 

-เพื่อส่งเสรมิทกัษะใน

การประกอบอาชีพให้กับ

ประชาชน 

-เพื่อสนับสนุนให้

ประชาชนในตำบลมี

อาชีพหรือจัดตั้งกลุม่

อาชีพเพื่อสร้างรายได ้

ประชาชนในตำบลคุง้

น้ำวนได้รับความรู้เพื่อ

เพิ่มพูนทักษะในการ

ประกอบอาชีพ 

0 0 0 0 0 ผู้เข้าร่วม

โครงการมี

ความพึงพอใจ

ในระดับมาก 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 

สามรถนำความรูไ้ป

ต่อยอดในการ

ประกอบอาชีพได้ 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๘๔ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 สร้างมูลคา่คุณค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวิถีใหม่อย่างมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณช์ุมชนเชงิสร้างสรรค์, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการค้าพัฒนาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่4 ด้านการวางแผนการสง่เสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4 การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 อุดหนุนการจัดงาน

ท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมือง

โอ่ง 

เพื่อสนับสนุนการจัด

งานท่องเที่ยวราชบุรี

ของดีเมืองโอ่ง 

สนับสนุนงบประมาณ

อุดหนุนการจัดงาน

ท่องเที่ยวของดเีมืองโอ่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สนับสนุน

งบประมาณ 

จำนวน 1 คร้ัง/ป ี

งานประเพณขีอง

จังหวัดราชบุรไีดรั้บ

การส่งเสรมิและ

สนับสนุนสืบต่อไป 

สำนักปลัด 

อบต. 

** 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๘๕ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 สร้างมูลคา่คุณค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวิถีใหม่อย่างมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณช์ุมชนเชงิสร้างสรรค์, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการค้าพัฒนาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่4 ด้านการวางแผนการสง่เสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4 การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานการเกษตร : งานสง่เสริมการเกษตร   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสรมิการเกษตร

ให้ประชาชนในตำบล 

คุ้งน้ำวน 

-เพื่อเพิ่มเติมความรู้

ด้านการเกษตรให้

เกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไป 

-เพื่อส่งเสรมิการใช้

ผลิตภัณฑ์ที่เป็น

อนิทรีย์แทนการใช้

สารเคม ี

-เพื่อให้เกษตรกรมี

ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันและกำจดัโรค

แมลงศตัรูพืชมากขึน้ 

จัดอบรมให้ความรู้

ทางการเกษตร เช่น การ

ป้องกันและกำจดัศัตรูพชื 

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 

ฯลฯ ให้กับประชาชน

ตำบลคุง้น้ำวน และ

เจ้าหน้าที่ จำนวน 70 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 

-ประชาชนในเขต 

อบต. ได้รับความรู้ 

สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ 

-ไดผ้ลผลิตที่มี

คุณภาพและลด

ต้นทุนการผลิต 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๘๖ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 การพัฒนาคนคณุภาพสังคมแห่งความสุข, ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 6 การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  5  การพฒันาการจัดระเบียบชุมชน สงัคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ด้วย 

การป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

เพื่อให้ประชาชนมี

ความรู้ด้านสาธารณภัย

และใช้ป้องกันตนเอง 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

รณรงค์ จำนวน 50 

คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กิจกรรมรณรงค์

อย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง 

ประชาชนมีความรู้ด้านสา

ธารณภัยมากขึน้ 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

2 โครงการเพิ่มศักยภาพ

อบรมให้ความรูด้้าน 

การป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเป็นการเสรมิสร้าง

ศักยภาพสมาชิก

อาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

คณะกรรมการบรหิาร

หรือเจ้าหน้าที ่

ศูนย์อาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน,คณะ

ผู้บริหารฯ สมาชิกสภา 

อบต. และพนักงาน ใหม้ี

ความรู้ความเข้าใจใน

การป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยนำไปสู่การ

ปฏิบัติงานได ้

ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม จำนวน 

50 คน 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมมี

ความรู้ความ

เข้าใจในระดับ

มาก ร้อยละ 80 

สมาชิก อปพร. 

คณะกรรมการบรหิาร

หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์

อาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 

อบต. พนักงาน มี

ความรูค้วาเมข้าใจในการ

ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยและสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ

ประชาชนไดอ้ย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๘๗ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที4่ การพัฒนาคนคณุภาพสังคมแหง่ความสุข, ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 6 การพฒันาเพื่อเสริมความม่ันคง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 3 ดา้นการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  5  การพฒันาการจัดระเบียบชุมชน สงัคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

3 โครงการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับภัยธรรมชาติสา

ธารณภัย 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้

ความเข้าใจในเรื่องของ

ภัยธรรมชาติและสา

ธารณภัย 

จำนวน 200 

ครัวเรือน 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมมีความรู้

ความเข้าใจใน

ระดับมาก ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจถึงภัยธรรมชาติและ

สาธารณภัย 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

4 โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลปีใหม่และ

เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อลดพฤติกรรมในการ

ขับขี่ให้ปลอดภัยและ

รณรงค์การเมาไม่ขับ 

จำนวน 2 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ตั้งจุดบริการ

ประชาชน 

จำนวน 2 คร้ังๆ

ละ 7 วัน 

สามารถบรกิารประชาชน

และลดจำนวนอบุัติเหตุ

ในช่วงเทศกาล ได ้

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

5 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้ อปพร. ตำบล 

คุ้งน้ำวน “หลกัสูตร

ฝึกอบรมจัดตั้ง

อาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน” 

-เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิก 

อปพร.  

-เพื่อให้สมาชกิ อปพร.มี

ความรู้ความเข้าใจใน

ภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับ

งาน อปพร. และ

สามารถนำไปช่วยเหลือ

ประชาชนไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จำนวน 40 คน 200,000 - - - - ผู้เข้าร่วม

ฝึกอบรมผ่าน

การฝึกอบรมใน

หลักสูตรที่

กำหนดเกินกว่า

ร้อยละ 80 

มีจำนวนสมาชกิ อปพร. 

เพิ่มขึน้ และสมาชกิราย

ใหม่มีความรูค้วามเข้าใจ  

สำนักปลัด 

อบต. 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๘๘ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที4่ การพัฒนาคนคณุภาพสังคมแหง่ความสุข, ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 6 การพฒันาเพื่อเสริมความม่ันคง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 3 ดา้นการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  5  การพฒันาการจัดระเบียบชุมชน สงัคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

6 โครงการจัดซือ้วัสดุ

ยานพาหนะและขนสง่

สำหรับด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์

เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ในด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

จำนวนวัสดุอุปกรณ์

อย่างน้อย 5 

รายการ 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 สามารถ

ดำเนินการ

จัดซือ้วัสดุ

อุปกรณ์ที่จำเป็น

ในการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างน้อย 

5 รายการ 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิานมี

วัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย สำหรับบริการ

ประชาชน 

สำนักปลัด  

อบต. 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๘๙ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที4่ การพัฒนาคนคณุภาพสังคมแหง่ความสุข, ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 6 การพฒันาเพื่อเสริมความม่ันคง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 3 ดา้นการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  5  การพฒันาการจัดระเบียบชุมชน สงัคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

7 โครงการจัดซือ้เคร่ืองแบบ 

เคร่ืองแตง่กายให้กบั  

อปพร. และเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานด้านการ

ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

-เพื่อจัดซือ้เคร่ืองแบบ 

เคร่ืองแตง่กายให้กบั  

อปพร. และเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานด้านการ

ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย เช่น  

ชุด อปพร. (เคร่ืองหมาย

และอุปกรณ์ต่างๆ )  

-เพื่อเป็นการสรา้งขวัญ

และกำลงัใจให้

ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนมี

ชุดเคร่ืองแบบที่ถกูต้อง

ตามระเบียบในขณะ

ปฏิบัติหน้าที ่

จำนวน 50 คน 130,000 - 130,000 - 130,000 จัดซือ้ชุด

เคร่ืองแบบ 

เคร่ืองแตง่กาย 

ให้กับ อปพร. 

และเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน 

จำนวน 50 ชุด 

ผู้ปฏิบัติงานมขีวัญและ

กำลังใจในการปฏิบตัิงาน

ตลอดจนมีชุดเคร่ืองแบบ

ที่ถูกต้องตามระเบียบ

ในขณะปฏิบัติหน้าที ่

สำนักปลัด 

อบต. 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๙๐ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที4่ การพัฒนาคนคณุภาพสังคมแหง่ความสุข, ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 6 การพฒันาเพื่อเสริมความม่ันคง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 3 ดา้นการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  5  การพฒันาการจัดระเบียบชุมชน สงัคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

8 โครงการตรวจสอบ

สภาพการใชง้านวัสดุ

อุปกรณ์และครุภัณฑ์

งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยให้มี

คุณภาพ 

เพื่อให้การปฏิบัตงิาน

ด้านการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัยมี

วัสดุอุปกรณ์ตลอดจน

ครุภัณฑ์ทีใ่ชใ้นการ

ปฏิบัติงามีคุณภาพและ

เป็นการเตรยีมความ

พร้อมเมื่อเกิดสาธารณ

ภัย 

ปีละ 1 คร้ัง 0 0 0 0 0 ตรวจสอบสภาพ

วัสดุอุปกรณ์ อย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง 

มีอุปกรณ์ช่วยเหลือด้าน

บรรเทาสาธารณภัยให้

พร้อมใช้งานสม่ำเสมอ 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

9 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้บคุลากรใน

องค์กรและประชาชน

ตำบลมีความรูแ้ละความ

เข้าใจในด้านการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทาง

ถนน 

จำนวน 200 คน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 บุคลากรในองค์กร

และประชาชนใน

ตำบลคุง้น้ำวนมี

ความรู้ความเข้าใจ

ในกฎจราจรและ

กฎหมายต่างๆที่

เกี่ยวข้องในระดับ

มาก ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

บุคลากรในองค์กรและ

ประชาชนในพื้นที่มีวินัยใน

การใชถ้นนมากขึน้และ

เป็นการป้องกนัและลด

อุบัติเหตุทางถนนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๙๑ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที4่ การพัฒนาคนคณุภาพสังคมแหง่ความสุข, ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 6 การพฒันาเพื่อเสริมความม่ันคง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 3 ดา้นการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  5  การพฒันาการจัดระเบียบชุมชน สงัคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

10 โครงการอบรมให้

ความรู้ป้องกนัอัคคภีัย 

เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้

เด็กและประชาชนใน

ตำบลคุง้น้ำวน มคีวามรู้ 

สามารถช่วยเหลือ

ตนเองเบือ้งตน้เมื่อเกดิ

อัคคีภัย 

ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม จำนวน 

50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมมีความพงึ

พอใจในระดับมาก 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 

เด็กและประชาชน

สามารถนำความรูไ้ป

ปฏิบัติและให้คำแนะนำ

บุคคลในครอบครัวให้

ช่วยเหลือตนเองเบือ้งต้น

เมื่อเกิดอัคคีภัย 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

11 โครงการจัดทำป้าย

ป้องกันและลดอุบัตเิหตุ

ตามจุดเสี่ยงภายใน

ตำบลคุง้น้ำวน 

-เพื่อปรับปรุงจุดเสี่ยง

บนถนนในตำบลคุ้ง

น้ำวนให้ลดลง 

-เพื่อเป็นการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุในตำบล

คุ้งน้ำวน 

แก้ไขจุดเสี่ยงได้

อย่างน้อย 5 จุด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 แก้ไขจุดเสี่ยงใน

ตำบลคุง้น้ำวนไม่

น้อยกว่า จำนวน 5 

จุด 

ดำเนินการตามภารกิจ

ของงานป้องกนัและลด

อุบัติเหตุของศูนย์

ปฏิบัติการความปลอดภัย

ทางถนนของ อปท. 

สามารถดำเนินงานตาม

นโยบายของรัฐบาล 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

 

  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๙๒ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที4่ การพัฒนาคนคณุภาพสังคมแหง่ความสุข, ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 6 การพฒันาเพื่อเสริมความม่ันคง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 3 ดา้นการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  5  การพฒันาการจัดระเบียบชุมชน สงัคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

12 โครงการเสรมิสร้าง

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของ

ประชาชนในตำบลคุง้

น้ำวน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ

มั่นใจและรูส้ึกปลอดภัย

ในชวีิตและทรัพย์สิน 

จำนวน 1 กิจกรรม 0 0 0 0 0 กิจกรรมออกตรวจ

เวรรักษาความ

ปลอดภัยร่วมกับ

กำนันผูใ้หญ่บ้าน 

อปพร. เจ้าหน้าที่ 

จำนวน 1 กิจกรรม 

ประชาชนมีขวัญและ

กำลังใจในความปลอดภัย

ในชวีิตและทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

 
  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๙๓ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที4่ การพัฒนาคนคณุภาพสังคมแหง่ความสุข, ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 6 การพฒันาเพื่อเสริมความม่ันคง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 3 ดา้นการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  5  การพฒันาการจัดระเบียบชุมชน สงัคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

13 โครงการติดตั้งกระจกโค้ง

บรเิวณทางโค้งและจุด

เสี่ยง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนที่

สัญจรผ่านไปมาได้รับ

ความปลอดภัย 

ติดตั้งกระจกโค้งในพื้นที่ตำบล 

จำนวน 3 จุด 

จุดที่ 1) ปากซองปงึเคีย้ง 

พิกัดที่  

N13.505096 E99.913686 

จุดที่ 2) ปากซอยที่ทำการ

ผู้ใหญ่บ้าน 

พิกัดที่  

N13.509248 E99.912143 

จุดที่ 3) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร 

พิกัดที่  

N13.510403 E99.911536 

- 30,000 

 

- - - ตำบล 

คุ้งน้ำวน

ไดรั้บการ

ติดตั้งกระจก

โค้ง จำนวน 

3 จุด 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการคมนา

คนสัญจรไปมา 

กองช่าง 

* 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๙๔ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 การพัฒนาคนคณุภาพสังคมแห่งความสุข, ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 6 การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  5  การพฒันาการจัดระเบียบชุมชน สงัคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้

ให้แก่เยาวชนตำบล 

คุ้งน้ำวน “ขับขี่ปลอดภัย 

เคารพกฎจราจร” 

-เพื่อให้เด็กและเยาวชน

รู้จักวิธีขับขี่อย่างไรให้

ปลอดภัยต่อตนเองและ

ผู้อื่น 

-เพื่อให้เยาวชนไม่ทำผิด

กฎหมายและเป็น

ตัวอย่างที่ดีต่อสังคม 

ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม จำนวน 

50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เขารับการ

ฝึกอบรม มี

ความรู้ความ

เข้าใจในระดับ

มากไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 

เด็กและเยาวชนในตำบล

คุ้งน้ำวนขับขี่ปลอดภัย 

เคารพกฎจราจร และลด

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึน้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

อบต. 

*** 

(ขอรับการ

สนับสนุน

งบประมาณ

จากกองทนุ

หลักประกัน

สุขภาพ 

อบต. 

คุ้งน้ำวน) 

 
  



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๙๕ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที4่ การพัฒนาคนคณุภาพสังคมแหง่ความสุข, ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 6 การพฒันาเพื่อเสริมความม่ันคง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 3 ดา้นการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  5  การพฒันาการจัดระเบียบชุมชน สงัคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

2 โครงการอบรมให้ความรู้

การเฝ้าระวังป้องกันเดก็

จมน้ำ 

-เพื่อให้เด็ก เยาวชน 

ประชาชน มีความรู้ 

ความเข้าใจในการเฝ้า

ระวังป้องกันการเกิด

อุบัติเหตุเดก็จมน้ำ 

-เพื่อศึกษาและเรียนรู้

วิธีการช่วยเหลือเด็ก

จมน้ำ ลดการสญูเสีย

ชีวติ 

ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม จำนวน 

40 คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เขารับการ

ฝึกอบรม มี

ความรู้ความ

เข้าใจในระดับ

มากไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 

ประชาชนรู้จักเฝา้ระวัง

และสามารถเรียนรู้

วิธีการช่วยเหลือเด็ก

จมน้ำเมื่อประสบอุบัติเหต ุ

สำนักปลัด 

อบต. 

*** 

(ขอรับการ

สนับสนุน

งบประมาณ

จากกองทนุ

หลักประกัน

สุขภาพ 

อบต. 

คุ้งน้ำวน) 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๙๖ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 การพัฒนาคนคณุภาพสร้างสังคมแห่งความสุข , ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 6 การพัฒนาเพื่อเสรมิความม่ันคง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่6 ด้านศลิปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  6 การพัฒนา การอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมปิญัญาท้องถิน่ 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

-เพื่อประชาสัมพันธ์ให้

คนในท้องถิ่นตระหนัก

ถึงความสำคัญของ

วัฒนธรรมประเพณไีทย 

-ส่งเสรมิและอนุรักษ ์

วัฒนธรรมประเพณี

ไทยหรือประเพณี

ท้องถิ่นมิให ้

สูญหายไป 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 -จำนวน

กิจกรรมที่

ดำเนินการตาม

โครงการอนุรักษ์

วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

ไม่น้อยกว่า  

5 กิจกรรม 

-ประชาชนใน

ท้องถิ่นตระหนกัถงึ

ความสำคัญของ

วัฒนธรรม 

ประเพณีไทยที่ดี

งาม 

กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

* 

 

2 โครงการกิจกรรมเฉลมิ 

พระเกียรติ 

เพื่อแสดงความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

ดำเนินการจัดกิจกรรม

แสดงความจงรักภักดี

ต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนผูเ้ข้าร่วม

โครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 

จากจำนวน

ประชากร

ทั้งหมด 

ส่วนราชการ 

หน่วยงานราชการ

และประชาชนได้

ร่วมแสดงความ

จงรักภักดีโดยการ

จัดงานรัฐพิธี 

สำนักปลัด 

อบต. 

* 

 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๑๙๗ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

๑ วางท่อระบายน้ำแบบ

เหล่ียมฝังกลบหลังท่อ

ด้วยลูกรังและทับหน้าด้วย

หินคลุก หมู่ท่ี 1 (บริเวณ

คลองเทคโน) 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาน้ำท่วม

ขังและระบายน้ำใหไ้หล

ได้สะดวก 

โดยทำการวางท่อระบายน้ำแบบเหล่ียม 

ขนาด 180x180x17.5x100 ซ.ม. ระยะ

รวม 120 เมตร ฝังกลบหลังท่อดว้ยลูกรัง

และทับหน้าด้วยหนิคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร ระยะ 120 เมตร กวา้ง 5.50 เมตร 

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จำนวน 1 ปา้ย (ตามแบบอบต.คุ้งน้ำวน

กำหนด) 
จุดเริ่มต้น N13.528534 E99.884825 
จุดส้ินสุด N13.529670 E99.884960 

1,658,000 1,658,000 1,658,000 1,658,000 1,658,000 วางท่อ

ระบายน้ำ

แบบเหล่ียม 

ระยะรวม 

120 เมตร 

แกไ้ขปัญหาน้ำท่วม

ขังและระบายน้ำให้

ไหลได้สะดวก 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 1 

กองช่าง 
*** 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๑๙๘ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

๒ 

 

 

 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กและวางท่อ

ระบายน้ำ ค.ส.ล.พรอ้ม

บ่อพัก หมู่ที่ 1  
(บา้นคุ้งกระถิน ซอย 1) 

เพ่ือให้ประชาชน มีถนน

ใชใ้นการสัญจรไปมาได้

อย่างสะดวก 

ช่วงที่ 1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร ระยะ 155 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพืน้ที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 459

ตร.ม. และวางท่อ ค.ส.ล.Ø0.40 เมตร 

พร้อมบ่อพัก ระยะรวม 157 เมตร 
ช่วงที่ 2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 1.90 เมตร ระยะ 22 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 

41 ตร.ม. และวางท่อซีเมนต์ใยหิน Ø0.20 

เมตร พร้อมบ่อพักระยะรวม 23 เมตร  
จุดเริ่มต้น N13.528626 E99.884282 
จุดส้ินสุด N13.529585 E99.884805 

- 852,000 - - - จำนวนแห่ง

ที่มกีาร

ก่อสร้าง

ถนน

คอนกรีต

และท่อ

ระบายน้ำ 

จำนวน 1 

แห่ง 

-ประชาชนมถีนนใช้

ในการสัญจรไปมา

ได้อย่างสะดวก 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 1 

กองช่าง 
*** 

 

  



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๑๙๙ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ซอยบา้นเหนือวน – คลอง

สนอง (ซอยอาบู ตอน 2) 

หมู่ท่ี 2 ตำบลคุ้งน้ำวน 

- เพ่ือให้ประชาชนมี

ถนนสำหรับใช้ในการ

คมนาคมได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว 
- เพ่ือให้การจราจร

สะดวก รวดเร็วและถนน

ได้มาตรฐานเพ่ิมขึน้ 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 

1,247 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่

ลาดยางฯ ไม่น้อยกว่า 7,482 ตร.ม. 

จุดเริ่มตัน N13.527234 E99.899143 
จุดส้ินสุดN13.518875 E99.888897 

3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ถนนลาดยาง 

ระยะทาง 

1,247 

เมตร 

- ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 
- ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

คมนาคมสัญจรไป

มา 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 
*** 

4 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ท่ี 

3 (ซอยมิ่งโมฬ)ี (ตอน 1 – 

ตอน 2) 

 

- เพ่ือให้ประชาชนมถีนน

สำหรับใช้ในการคมนาคม

ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
- เพ่ือให้การจราจร

สะดวก รวดเร็วและถนน

ได้มาตรฐานเพ่ิมขึน้ 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 3,470 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมีพืน้ที่ลาดยางฯ

ไม่น้อยกว่า 20,820 ตร.ม.  
จุดเริ่มต้นN13.518525 E99.900694 
จุดส้ินสุดN13.504332 E99.889952 

10,410,000 - - 
 

- - ถนน 
ลาดยางฯ 
ระยะทาง 

3,470 

เมตร 

- ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 
- ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

คมนาคมสัญจรไปมา 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 3 

กองช่าง 
*** 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๒๐๐ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสม

จิตร์ ตอน 2 – 3 หมู่ท่ี 5 

- เพ่ือให้ประชาชนมถีนน

สำหรับใช้ในการคมนาคม

ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
- เพ่ือให้การจราจร

สะดวก รวดเร็วและถนน

ได้มาตรฐานเพ่ิมขึน้ 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 

1,223 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีืน้ที่

ลาดยางฯ ไม่น้อยกว่า 4,892 ตร.ม. 

จุดเริ่มต้น N13.506213 E99.904674 
จุดส้ินสุด N13.503118 E99.896601 

2,446,000 2,446,000 2,446,000 2,446,000 2,446,000 ถนนลาดยาง 

ระยะทาง 

1,223 

เมตร 

- ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 
- ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

คมนาคมสัญจรไปมา 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง 
*** 

6 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต สายคลองสนอง – 

คลองตาจ่า หมู่ที่ 1, 6, 7  

- เพ่ือให้ประชาชนมถีนน

สำหรับใช้ในการคมนาคม

ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
- เพ่ือให้การจราจร

สะดวก รวดเร็วและถนน

ได้มาตรฐานเพ่ิมขึน้ 

โดยทำการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 

7,480 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื้นที่

ลาดยางฯ ไม่น้อยกว่า 44,880 ตร.ม. 

จุดเริ่มต้น N13.528305 E99.888400 
จุดส้ินสุด N13.502151 E99.915836 

22,440,000 - - - - ถนนลาดยาง 

ระยะทาง 

7,480 

เมตร 

- ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 
- ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

คมนาคมสัญจรไปมา 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง 
*** 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๒๐๑ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

7 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(OVERLAY) หมู่ท่ี 7  
(บา้นคลองตาจ่า ซอย 13) 

เพ่ือให้ประชาชนมถีนน

สำหรับใช้ในการคมนาคม

ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (OVERLAY) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตรระยะทาง 780 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

3,120ตารางเมตร 
จุดเริ่มต้นN13.510883 E99.889121 
จุดส้ินสุดN13.505779 E99.884685 

1,560,000 - - - - ถนน 
ลาดยาง

ระยะทาง 

780 เมตร 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง 
*** 

8 ขยายเขตประปา หมู่ท่ี 1 

(บา้นคุ้งกระถิน) ตำบล 
คุ้งน้ำวน 

เพ่ือขยายเขตเมนประปา

ใหผู้้ใช้น้ำได้ใช้น้ำอย่าง

ทั่วถงึ 

โดยดำเนินการขยายเขตเมนประปา 

ระยะทาง 5,388 เมตร พรอ้มติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ปา้ย 

(ตามแบบ อบต.ฯกำหนด) 
จุดเริ่มต้นN13.528973 E99.895324 
จุดส้ินสุดN13.517177 E99.891331 

- - - 995,000 - ขยายเมน

ประปา 

ระยะทาง 

5,388 

เมตร 

ผู้ใช้น้ำมน้ีำใชอ้ย่าง

ทั่วถงึ 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 1 

กองช่าง 
*** 

9 ก่อสร้างกำแพงกันดิน

พังทลาย หมู่ที่ 1 (เขต

ติดต่อหมู่ท่ี 7) บริเวณปาก

ซอยคุ้งกระถิน ซอย 12 

เพ่ือปอ้งกันการพังทลาย

ของตล่ิง 

โดยทำการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ระยะ

ประมาณ 87 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร  
จุดเริ่มต้นN13.519479 E99.888325 
จุดส้ินสุดN13.518929 E99.888839 

- - - - 1,435,500 กำแพงกัน

ดิน ระยะ 

87 เมตร 

ตล่ิงได้รับการ

ปอ้งกันการพังทลาย

ของตล่ิง 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 1 

กองช่าง 
*** 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๒๐๒ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

10 ก่อสร้างประตูกัน้น้ำ หมู่ที่ 

1 (คลองสนอง) 

-เพ่ือให้มีประตูระบายน้ำ 
-เพ่ือให้น้ำในคลองไหล

ผ่านประตูระบายน้ำ

สะดวก 

โดยทำการก่อสร้างประตูกัน้น้ำแบบ ค.ส.ล. 

บานประตูเหล็ก กว้าง 8 เมตร ลึก 2.5 

เมตร 
พกิัดทีN่ 13.528706E99.888634 

3,000,000 - - - - ประตูกัน้น้ำ 

ขนาด 

8x2.50 

เมตร 

น้ำในคลองไหลผ่าน

ประตูระบายน้ำ

สะดวก 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 1 

กองช่าง 

*** 

11 ก่อสร้างประตูกัน้น้ำ 

(บริเวณช่วง หมู่ 3  
คลองร่องสวน) หมู่ที่ 2 

-เพ่ือให้มีประตูระบายน้ำ 
-เพ่ือให้น้ำในคลองไหล

ผ่านประตูระบายน้ำ

สะดวก 

ก่อสร้างประตูกัน้น้ำ ค.ส.ล. บานประตูไม ้กวา้ง 

5 เมตร ลึก 2.70 เมตร 
พกิัดที่N13.5120474 E99.895626 

3,000,000 - - - - ประตูกัน้น้ำ 

ขนาด 

5x2.70 
เมตร 

น้ำในคลองไหลผ่าน

ประตูระบายน้ำ

สะดวก 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 
*** 

12 ก่อสร้างประตูกัน้น้ำ  
(ปลายคลองตาน้ี) หมู่ที่ 6 

-เพ่ือให้มีประตูระบายน้ำ 
-เพ่ือให้น้ำในคลองไหล

ผ่านประตูระบายน้ำ

สะดวก 

ก่อสร้างประตูกัน้น้ำแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 

5 เมตร ลึก 2.8 เมตร 
พกิัดท่ี N13.500925 E99.897505 

3,000,000 - - - - ประตูกัน้น้ำ 

ขนาด 

5x2.80 

เมตร 

น้ำในคลองไหลผ่าน

ประตูระบายน้ำ

สะดวก 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง 
*** 

13 ก่อสร้างประตูกัน้น้ำ  
(คลองศาลตาเพ็ชร) หมู่ที่ 7 

-เพ่ือให้มีประตูระบายน้ำ 
-เพ่ือให้น้ำในคลองไหล

ผ่านประตูระบายน้ำ

สะดวก 

ก่อสร้างประตูกัน้น้ำ แบบ ค.ส.ล. กวา้ง 7 

เมตร ลุก 2 เมตร  
พกิัดที่ N13.499744 E99.896144 

3,000,000 - - - - ประตูกัน้น้ำ 

ขนาด 7x2  

เมตร 

น้ำในคลองไหลผ่าน

ประตูระบายน้ำ

สะดวก 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง 
*** 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๒๐๓ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

14 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ

โอเวอร์เลย์ หมู่ท่ี 1  
(บา้นคุ้งกระถิน ซอย 12) 

ตำบลคุ้งน้ำวน 

เพ่ือให้ประชาชนมถีนน

สำหรับใช้ในการคมรา

คมได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว 

โดยทำการปรับปรุงถนนลาดยางโอเวอรเ์ลย์ 

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรอืมีพืน้ที่ ลาดยางฯไม่

น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พรอ้มติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ปา้ย 

(ตามแบบ อบต.ฯ กำหนด)  
จุดเริ่มต้น N13.519748E99.887289 
จุดส้ินสุด N13.518664E99.886452 

300,000 - - - - -

ถนนลาดยา

งโอเวอร์เลย์  

ระยะทาง 

150 เมตร 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 1 

กองช่าง 
* 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  
(บา้นคุ้งกระถิน ซอย 4) 

ตำบลคุ้งน้ำวน 

เพ่ือให้ประชาชนมถีนน

สำหรับใช้ในการคมรา

คมได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว 

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 55 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 

165 ตารางเมตร พรอ้มติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ปา้ย 

(ตามแบบ อบต.ฯ กำหนด) 
จุดเริ่มต้น N13.527946 E99.889025 
จุดส้ินสุด N13.528808 E99.888514 

- - 117,000 - - ถนน ค.ส.ล. 

ระยะทาง 

55 เมตร 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 1 

กองช่าง 
* 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๒๐๔ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ท่ี 2 (บา้นมา้ลาย 

ซอย 1) 

- เพ่ือให้ประชาชนมถีนน

สำหรับใช้ในการคมนาคม

ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
- เพ่ือให้การจราจร

สะดวก รวดเร็วและถนน

ได้มาตรฐานเพ่ิมขึน้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 

เมตร ระยะ 127 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 381 ตร.ม.  
จุดเริ่มต้น N13.528847 

E99.897450 
จุดส้ินสุด N13.529383E99.898267 

260,000 
 

- - - - ก่อสร้าง

ถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ระยะ 127 

เมตร 

- ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 
- ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

คมนาคมสัญจรไปมา 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 
* 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ท่ี 2 (บา้นมา้ลาย 

ซอย 6) 

-เพ่ือให้ประชาชนมถีนน

สำหรับใช้ในการคมนาคม

ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
-เพ่ือให้การจราจรสะดวก 

รวดเร็วและถนนได้

มาตรฐานเพ่ิมขึน้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 

เมตร ระยะ 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มพีื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.  
จุดเริ่มต้น N13.525212E99.899970  
จุดส้ินสุด N13.524801E99.899318 

194,000 - - 
 

- - ก่อสร้าง

ถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ระยะ 95 

เมตร 

-ประชาชนมถีนน

สำหรับใช้ในการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 
-การจราจรสะดวก 

รวดเร็วและถนนได้

มาตรฐานเพ่ิมขึน้ 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 
* 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๒๐๕ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ท่ี 3 (บา้นวัดโคก 

ซอย 2) 

 

- เพ่ือให้ประชาชนมถีนน

สำหรับใช้ในการคมนาคม

ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
- เพ่ือให้การจราจร

สะดวก รวดเร็วและถนน

ได้มาตรฐานเพ่ิมขึน้ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 

เมตร ระยะ 113 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า339 ตร.ม.  
จุดเริ่มต้น N13.525691E99.902647 
จุดส้ินสุด N13.525801E99.903751 

- - 231,000 
 

- - ก่อสร้าง

ถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ระยะ 113 

เมตร 

- ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 
- ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

คมนาคมสัญจรไปมา 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 3 

กองช่าง 
* 

19 ขยายเขตประปา ซอย 6 

(บา้นมา้ลาย) หมู่ที่ 2  

ตำบลคุ้งน้ำวน 

เพ่ือขยายเขตประปาให้

ผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง 

โดยดำเนินการขยายเขตประปา ระยะทาง 

408 เมตร (ตามแบบ อบต.ฯกำหนด) 
จุดเริ่มต้น N13.526469 E99.899437 
จุดส้ินสุด N13.525046 E99.899162 

- - 49,000 - - ขยายเขต

ประปา 

ระยะทาง 

408 เมตร 

ผู้ใช้น้ำมน้ีำใชอ้ย่าง

ทั่วถงึ 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 
* 

20 ติดต้ังเสาไฟพร้อมโคมไฟก่ิง

เด่ียว (หลอด LED) หมู่ท่ี 2  
(ซอยอาบู) 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

ติดต้ังเสาไฟพร้อมโคมไฟกิ่งเด่ียว (หลอด LED) 

สูง 9 เมตร จำนวน 10 ต้น   
จุดเริ่มต้น N13.526760E99.898103 
จุดส้ินสุด N13.524424 E99.895285 

- - - 500,000 - ติดต้ังไฟกิ่ง 

จำนวน 10 

ต้น 

ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 
* 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๒๐๖ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

21 ติดต้ังเสาไฟพร้อมโคมไฟกิ่ง

เด่ียว (หลอด LED)  
หมู่ท่ี 3 (ซอยมิ่งโมฬ)ี 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

โดยติดต้ังเสาไฟพร้อมโคมไฟกิ่งเด่ียว (หลอด 

LED) สูง 9 เมตร จำนวน 10 ต้น 

จุดเริ่มต้น N13.518505 E99.900636 
จุดส้ินสุด N13.516681 E99.896191 

- - - 500,000 - ติดต้ังไฟกิ่ง 

จำนวน 10 

ต้น 

ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 3 

กองช่าง 
* 

22 ติดต้ังเสาไฟพร้อมโคมไฟก่ิง

เด่ียว (แบบโซลาเซลล์) หมู่

ที่ 6 (ซอยเทพนิมิต) 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

ติดต้ังเสาไฟพร้อมโคมไฟส่องสว่างกิ่งเด่ียว 

(แบบโซล่าเซลล์) จำนวน 11 ต้น  
จุดเริ่มต้น N13.503633 E99.914437 
จุดส้ินสุด N13.503437 E99.912383 

500,000 - - -  ติดต้ังไฟกิ่ง 

(แบบโซล่า

เซลล์) 

จำนวน 11 

ต้น 

ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง 
* 

23 ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ

กิ่งเด่ียว  
(แบบโซลาเซลล์) หมู่ที่ 6  
(บริเวณซอยต้นโพธิ์) 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

ติดต้ังเสาไฟฟา้พร้อมโคมไฟกิ่งเด่ียว (แบบโซล่า

เซลล์) จำนวน 11 ต้น  
จุดเริ่มต้น N13.498829 E99.907393 
จุดส้ินสุด N13.501056 E99.906430 

- 500,000 - - - ติดต้ังไฟกิ่ง 

(แบบโซล่า

เซลล์) 

จำนวน 11 

ต้น 

ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง 
* 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๒๐๗ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

24 ติดต้ังตาข่ายกัน้นกบริเวณ

ประปาหมู่ที่ 2 

เพ่ือปอ้งกัน 
ส่ิงสกปรกตกลงใน

น้ำประปา 

ติดต้ังโครงเหล็กพร้อมกรุลวดตาข่าย 2"x` 2" 
คลุมถังตกตะกอน ขนาด 6.60x9.50 เมตร สูง 

2.50 เมตร 

พกิัดที่ N13.529444 E99.895607 

77,000 - - - - โครงเหล็ก  
พรอ้มกรุตาข่าย

6.60x9.50 

เมตร 

น้ำประปาปราศจาก

ส่ิงสกปรก 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 
* 

25 ก่อสร้างโรงจอดรถ  
หมู่ท่ี 3  
(ที่ทำการ อบต.คุ้งน้ำวน) 

เพ่ือรองรับยานพาหนะ

รถยนต์ จักรยานยนต์ 

ของประชาชนที่มาติดต่อ

กับทางราชการ อบต. 

ก่อสร้างโรงจอดรถ กวา้ง 10 เมตร ยาว 14 

เมตร  
พกิัดที่ N13.522659 E99.901840 

481,000 - - -  ก่อสร้างโรง

จอดรถ 

ขนาดกวา้ง 

10x14เมตร 

ประชาชนท่ีมาติดต่อ

ราชการมโีรงจอดรถ

รองรับเพยีงพอ 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 3 

กองช่าง 
* 

26 ปรับปรุงรางระบายน้ำ  
หมู่ท่ี 4 
(บา้นท่าใหญ่ ซอย 7) 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาน้ำท่วมขัง

และระบายน้ำใหไ้หลได้

สะดวก 

-ขุดลอกเศษดินและวัชพชืในรางระบายน้ำตัว

ยูและขนไปทิ้ง ระยะประมาณ 88 เมตร 
จุดเริ่มต้น N13.513882E99.910283

จุดส้ินสุด N13.513590 E99.910218 
-ทำบ่อพักขนาด 0.65*0.65 เมตร พรอ้ม

ฝาปิด ค.ส.ล. จำนวน 3 ชุด  
พกิัดที่1 N13.513757E99.910411

พกิัดที่ 2 N13.513840E99.910154 
พกิัดที่ 3 N13.513485E99.910283 

60,000 - - - 
 

- ขุดลอกรางยู

ระยะ

ประมาณ 

88 เมตร 

แกไ้ขปัญหาน้ำท่วมขัง

และระบายน้ำใหไ้หล

ได้สะดวก 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 4 

กองช่าง 
* 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๒๐๘ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

27 ฝังท่อระบายน้ำข้ามถนน

คอนกรีต หมู่ที่ 4  
(บริเวณสวนผู้ใหญ่แกว้) 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาน้ำท่วมขัง

และระบายน้ำใหไ้หลได้

สะดวก 

ฝังท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 เมตร (มอก. ชัน้ 3) 

จำนวน 13 ท่อน พร้อม 
ยาแนวฝังกลบด้วยหนิคลุก  
และซ่อมผวิจราจร  
พกิัดที ่N13.503056 E99.900370 

- - - 
 

90,000 - ฝังท่อ ค.ส.ล. 

พร้อมยาแนว 
ฝังกลบด้วย 
หินคลุก และ

ซ่อมผิวจราจร 

จำนวน 1 จุด 

แกไ้ขปัญหาน้ำท่วมขัง

และระบายน้ำใหไ้หล

ได้สะดวก 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 4 

กองช่าง 
* 

28 ก่อสร้างเขือ่นกันดิน  
หมู่ท่ี 5 (สวนคุณสมบัติ 

ทัศนาทัย) 

-เพ่ือปอ้งกันการพังทลาย

ของตล่ิง 
-เพ่ือปอ้งกันการรุกล้ำ

คลองสาธารณะ 

-เพ่ือไม่ให้ทางน้ำของ

คลองสาธารณะต้ืนเขิน 

จุดท่ี 1) ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ระยะ

ประมาณ 12 เมตร  
สูงประมาณ 1.50 เมตร  
พกิัดที ่N13.508283E99.904326 
จุดท่ี 2) ก่อสร้างเขื่อนกันดิน  
ค.ส.ล. ระยะประมาณ 11.50 เมตร สูง

ประมาณ 1.50 เมตร  
พกิัดที ่N13.507612 E99.904614 

250,000 
 

- - - - เขื่อนกันดิน

จำนวน 2 จุด 

-ลดการพังทลายของ

ตล่ิง 
-ลดปัญหาการรุกล้ำ

คลองสาธารณะ 
-ลดการตืน้เขินของ

ทางน้ำ 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง 
* 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๒๐๙ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

29 ก่อสร้างหูช้างกันดิน

พังทลาย หมู่ที่ 5  
(ซอยเทพนิมิตร) 

เพ่ือปอ้งกันดินพังทลาย ก่อสร้างหูช้างแบบหินเรียงยาแนว ซอยเทพ

นิมิตร จำนวน 4 จุด  
จุดท่ี 1) ถนน 4013 ปึงเคีย้ง 
พกิัดที ่N13.505096 E99.913686 
จุดที่ 2) บริเวณสวนทัศนีย์ ครูสัญญา) 
พกิัดที ่N13.504234 E99.909832 
จุดท่ี 3) บริเวณสวนสนอง ภานุมาศ 
พกิัดที ่N13.504029 E99.908603 
จุดท่ี 4) บริเวณสวนผู้ใหญ่โสภณ คุณสนอง 
พกิัดที ่N13.503616 E99.913233 

- - - - 400,000 จำนวนจุดท่ี

มกีาร

ก่อสร้างหู

ช้างกันดิน

พังทลาย 

จำนวน 4 

จุด 

ถนนได้รับการป้องกัน

ดินพังทลาย 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง 
* 

30 ก่อสร้างหูช้างกันดิน

พังทลาย หมู่ที่ 6 
เพ่ือปอ้งกันดินพังทลาย โดยทำการก่อสร้างหูช้างกันดินพังทลาย 

จำนวน 2 จุด  
จุดท่ี 1) ระหว่างสวนทองสุข กับอำนวย 
พกิัดท่ี N13.500640 E99.908079 
จุดท่ี 2) ระหว่างสวนนายโสภณ อ่อนละมูล 
พกิัดท่ี N13.502914 E99.907564 

- - - - 200,000 จำนวนจุดท่ี

มกีาร

ก่อสร้างหู

ช้างกันดิน

พังทลาย 

จำนวน 2 

จุด 

ถนนได้รับการ

ปอ้งกันดินพังทลาย 
แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 6 

กองช่าง 
* 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๒๑๐ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการเกษตร : งานสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

31 ขุดลอกคลองศาลตาเพ็ชร 

หมู่ท่ี 7  

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ำไว้

ใชใ้นการเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ขุดลอกคลองศาลตาเพ็ชร ระยะทาง 2,496 

เมตร  
จุดเริ่มต้น N13.491767 E99.903142

จุดส้ินสุด N13.501350 E99.889912 

380,000 - - -  ขุดลอก

คลอง 

ระยะทาง 

2,496 

เมตร 

ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง 
* 

32 กำจัดส่ิงกีดขวางทางน้ำช่วง

ปากคลองสนอง 
(ช่วงตอม่อ) หมู่ที่ 1 

-เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ำ

ไว้ใช้ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอ 
-เพ่ือปอ้งกันน้ำท่วมขัง

และส่ิงกีดขวางในลำคลอง 

กำจัดส่ิงกีดขวางทางน้ำช่วงปากคลองสนอง 

(ช่วงตอม่อ) 
พกิัดที ่N13.528126 E99.888835 

- - 50,000 
 

- - กำจัดส่ิงกีด

ขวางทางน้ำ

ช่วงปาก

คลองสนอง 

(ช่วงตอม่อ) 

-ประชาชนมน้ีำไว้ใช้

ในการเกษตรกรได้

อย่างเพียงพอ 
-ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 1 

กองช่าง 
* 

33 กำจัดผักตบชวา 
คลองรางยายบัว หมู่ท่ี 7 

เพ่ือปอ้งกันการเกิดน้ำเสีย กำจัดผักตบชวาคลองรางยายบัว หมู่ท่ี 7 

ระยะทาง 4,000 เมตร 
จุดเริ่มต้น N13.490321 E99.896490

จุดส้ินสุด N13.500241 E99.884053 

- - - 95,000 - กำจัดวัชพชื

ระยะทาง  

4,000 

เมตร 

ลดการเกิดน้ำเสียใน

พื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง 
* 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๒๑๑ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานการเกษตร : งานสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

34 กำจัดวัชพชืคลอง 
ตาเหล่ียงเซง้, จำเรียง,  
ตาแฟง, ฝรั่ง, อิสรพงษ์, 

โคกคุณตาช่วงบา้น

เศรษฐกจิ หมู่ท่ี ๗ 

-เพ่ือปอ้งกันการเกิดน้ำ

เสีย 
-เพ่ือให้บริเวณริมคลอง

สาธารณะปราศจากวัชพชื 

สะอาดมภูีมทิัศน์ท่ี

สวยงาม 

กำจัดวัชพชืคลองตาเหล่ียงเซง้, จำเรียง, ตา

แฟง, ฝรั่ง, อิสรพงษ์, โคกคุณตาช่วงบา้น

เศรษฐกจิ หมู่ท่ี 7 ระยะทางประมาณ 

2,000 เมตร  
จุดเริ่มต้น N13.491686 E99.903090 
จุดส้ินสุด N13.513491 E99.890335 

- - - - 100,000 
 

ปรับปรุง 
ภูมทิัศน์และ

กำจัดวัชพชื  
ระยะทางไม่

น้อยกว่า 

2,000 เมตร 
 

ลดการเกิดน้ำเสียใน

พื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง 
* 

35 กำจัดผักตบชวา 
คลองตาจ่า หมู่ที่ 7 

เพ่ือปอ้งกันการเกิดน้ำเสีย กำจัดผักตบชวาคลองตาจ่า หมู่ที่ 7 ระยะทาง 

1,000 เมตร 
จุดเริ่มต้น N13.490012 E99.901855

จุดส้ินสุด N13.485436 E99.897597 

- 25,000 - - - กำจัดวัชพชื

ระยะทาง 

1,000 เมตร 

ลดการเกิดน้ำเสียใน

พื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 7 

กองช่าง 
* 

 
 

  



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๒๑๒ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบรหิารทั่วไป  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

36 โครงการกอ่สร้างหอ้งเก็บ

ของ หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งน้ำวน 

เพ่ือให้มีสถานที่จัดเก็บ

วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารของ 

อบต. 

ก่อสร้างห้องเก็บของ ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ยาว 12 เมตร จำนวน 1 หลัง  
พกิัดท่ี N13°52.2383′ E99°90.15′  

- 596,000 - - - ก่อสร้างห้อง

เก็บของ 

ขนาดกว้าง 

5 เมตร ยาว 

12 เมตร 

มสีถานที่จัดเก็บวัสดุ 

อุปกรณ์เอกสารของ

อบต. 

แผนชุมชน 

หมู่ท่ี 3 

สำนักปลัด

อบต. 
* 

     

  



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๒๑๓ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์, ยทุธศาสตรท์ี่ 3 สง่เสริมการคา้พฒันาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4 การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

37 ติดต้ังระบบเสียงไร้สาย 

หมู่ท่ี 1 (บา้นคุ้งกระถิน 

ซอย 11) 

เพ่ือเป็นการใหบ้ริการ

ข้อมูลข่าวสารแก่

ประชาชนในพื้นที ่

ติดต้ังระบบเสียงไร้สาย จำนวน 1 จุด 

บริเวณบา้นนายประยูร คล้ำเจริญ 
พกิัดที่ N13.527861E99.893720 

- - - - 50,000 จำนวนแห่งที่

ได้รับการติดตั้ง

ระบบเสียงไร้สาย 

จำนวน 1 จุด 

ประชาชนมี

ทางเลือกในการ

เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 1 

สำนักปลัด

อบต. 
* 

38 ติดต้ังระบบเสียงไร้สาย  
หมู่ท่ี 2  
(หน้าบา้นคุณสมศักด์ิ  
บุญพวง) 

เพ่ือเป็นการใหบ้ริการ

ข้อมูลข่าวสารแก่ประขา

ชนในพื้นที่ 

ติดต้ังระบบเสียงไร้สาย จำนวน 1 จุด (หน้า

บา้นคุณสมศักด์ิ บุญพวง) 
พกิัดที่ N13.526134 E99.897902 

- - - - 50,000 
 

จำนวนแห่งที่

ได้รับการติดตั้ง

ระบบเสียงไร้สาย 

จำนวน 1 จุด 

ประชาชนมี

ทางเลือกในการ

เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารเพ่ิมขึน้ 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 2 

สำนักปลัด

อบต. 
* 

39 ติดต้ังระบบเสียงไร้สาย  
หมู่ท่ี 3  

เพ่ือเป็นการใหบ้ริการ

ข้อมูลข่าวสารแก ่
ประขาชนในพื้นที่ 

ติดต้ังระบบเสียงไร้สายระบบไร้สาย หมู่ที่ 3 

จำนวน 2 จุด 
จุดท่ี 1) บา้นกัญญา จันทร์ตรี (บา้นวัดโคก 

ซอย 8) 

พกิัดท่ีN13.520930E99.903280 
จุดท่ี 2) บา้นเจียมรัตน์ ไกรจร (บา้นวัดโคก 

ซอย 4) 

พกิัดท่ีN13.524948E99.903087 

- 100,000 
 

- - - จำนวนแห่งที่

ได้รับการติดต้ัง

ระบบเสียงไร้

สาย จำนวน 2 

จุด 

ประชาชนมี

ทางเลือกในการ

เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารเพ่ิมขึน้ 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 3 

สำนักปลัด

อบต. 
* 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๒๑๔ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์, ยทุธศาสตรท์ี่ 3 สง่เสริมการคา้พฒันาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4 การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

40 ติดต้ังระบบเสียงไร้สาย  
หมู่ท่ี 4 (บริเวณปากทาง

บา้นนายประดษิฐ์) 

เพ่ือเป็นการใหบ้ริการ

ข้อมูลข่าวสารแก่ประขา

ชนในพื้นที่ 

ติดต้ังระบบเสียงไร้สาย บริเวณปากทางบา้น

นายประดษิฐ์ จำนวน 1 จุด  
พกิัดที ่N13.512987E99.910131 

- 50,000 
 

- - - จำนวนแห่งที่

ได้รับการ

ติดต้ังระบบ

เสียงไร้สาย 

จำนวน 1 จุด 

ประชาชนมี

ทางเลือกในการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

เพ่ิมขึน้ 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 4 

สำนักปลัด

อบต. 
* 

41 ติดต้ังระบบเสียงไร้สาย  
หมู่ท่ี 4 (ซอยบา้นกำนัน) 

เพ่ือเป็นการใหบ้ริการ

ข้อมูลข่าวสารแก ่
ประขาชนในพื้นที่ 

ติดต้ังระบบเสียงไร้สาย ซอยบา้นกำนัน 

จำนวน 1 จุด 
พกิัดที ่N13.514187E99.910616 

- - 50,000 - - จำนวนแห่งที่

ได้รับการ

ติดต้ังระบบ

เสียงไร้สาย 

จำนวน 1 จุด 

ประชาชนมี

ทางเลือกในการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

เพ่ิมขึน้ 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 4 

สำนักปลัด

อบต. 
* 

42 ติดต้ังระบบเสียงไร้สาย  
หมู่ท่ี 5 (บา้นนางผล  
สวนผลไม้) 

เพ่ือเป็นการใหบ้ริการ

ข้อมูลข่าวสารแก่

ประชาชนในพื้นที ่

ติดต้ังระบบเสียงไร้สาย จำนวน 1 จุด บริเวณ

บา้นนางผล สวนผลไม้ 
พกิัดที ่N13.504547E99.905082 

- - 50,000 - - จำนวนแห่งที่

ได้รับการ

ติดต้ังระบบ

เสียงไร้สาย 

จำนวน 1 จุด 

ประชาชนมี

ทางเลือกในการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 5 

สำนักปลัด

อบต. 
* 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๒๑๕ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที2่ สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์, ยทุธศาสตรท์ี่ 3 สง่เสริมการคา้พฒันาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ความย่ังยนื , ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคนคณุภาพสรา้งสังคมแห่งความสขุ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  4 การพฒันา การวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

43 ติดต้ังระบบเสียงไร้สาย หมู่

ที่ 6 (บริเวณบา้นนาย

เสกสรรค์ บุญเกต) 

เพ่ือเป็นการใหบ้ริการ

ข้อมูลข่าวสารแก่ประขา

ชนในพื้นที่ 

ติดต้ังระบบเสียงไร้สายระบบไร้สาย หมู่ที่ 6 

(บริเวณบา้นนายเสกสรรค์ บุญเกต) 
พกิัดที ่N13.495512 E99.906936 

- - 50,000 
 

- - จำนวนแห่ง

ที่ได้รับการ

ติดต้ังระบบ

เสียงไร้สาย 

จำนวน 1 

แห่ง 

ประชาชนมี

ทางเลือกในการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

เพ่ิมขึน้ 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 6 

สำนักปลัด

อบต. 
* 

44 ก่อสร้างปา้ยประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารประจำ

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (บริเวณ

บา้นนายโสภณ อ่อนละมูล) 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้

ข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการอย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างปา้ยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง ขนาด ๑.๒๐ 

x ๒.๔๐ เมตร (บริเวณบา้นนายโสภณ อ่อน

ละมูล) 
พกิัดที ่N13.498393E99.905849 
 

- - 30,000 
 

- - ปา้ย

ประชาสัมพั

นธ์ ขนาด 

๑.๒๐ x 

๒.๔๐ เมตร 

ประชาชนได้

รับทราบขอ้มูล

ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 6 

สำนักปลัด

อบต. 
* 

 

  



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/1 

๒๑๖ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที4่ การพัฒนาคนคณุภาพสังคมแหง่ความสุข, ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 6 การพฒันาเพื่อเสริมความม่ันคง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดัราชบุร ีที่ 3 ดา้นการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  5  การพฒันาการจัดระเบียบชุมชน สงัคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

ท่ีมาของ

โครงการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

45 โครงการตดิต้ังกระจกโค้ง

บริเวณทางโคง้และจุดเส่ียง 

หมู่ท่ี 5 

เพ่ือให้ประชาชนที่สัญจร

ผ่านไปมาได้รับความ

ปลอดภัย 

ติดต้ังกระจกโค้งในพื้นที่ตำบล จำนวน 3 จุด 
จุดท่ี 1) ปากซองปึงเคีย้ง 
พกิัดที ่ 
N13.505096 E99.913686 
จุดท่ี 2) ปากซอยที่ทำการผู้ใหญ่บา้น 
พกิัดที ่ 
N13.509248 E99.912143 
จุดท่ี 3) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการ

เกษตร 
พกิัดที ่ 
N13.510403 E99.911536 

- 30,000 

 

- - - ตำบล 
คุ้งน้ำวน

ได้รับการ

ติดต้ัง

กระจกโค้ง 

จำนวน 3 

จุด 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการคมนา

คนสัญจรไปมา 

แผนชุมชน 
หมู่ท่ี 5 

กองช่าง 
* 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 

๒๑๗ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รับผดิ 

ชอบหลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

๑ วางท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม

ฝังกลบหลังท่อด้วยลกูรัง

และทับหน้าด้วยหินคลุก  

หมู่ที่ 1  

(บรเิวณคลองเทคโน) 

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ

ท่วมขังและระบายน้ำ

ให้ไหลไดส้ะดวก 

โดยทำการวางท่อระบายน้ำแบบเหลีย่ม 

ขนาด 180x180x17.5x100 ซ.ม. 

ระยะรวม 120 เมตร ฝังกลบหลงัท่อด้วย

ลูกรังและทับหนา้ด้วยหินคลุกหนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร ระยะ 120 เมตร กว้าง 

5.50 เมตร พร้อมติดตั้งปา้ย

ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย 

(ตามแบบอบต.คุ้งน้ำวนกำหนด) 

จุดเริ่มต้น 

N13.528534 E99.884825 

จุดสิน้สุด 

N13.529670 E99.884960 

1,658,000 1,658,000 1,658,000 1,658,000 1,658,000 วางท่อ

ระบายน้ำ

แบบเหลี่ยม 

ระยะรวม 

120 เมตร 

แก้ไขปญัหาน้ำ

ท่วมขังและระบาย

น้ำให้ไหลได้

สะดวก 

กองช่าง 

*** 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 

๒๑๘ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รับผดิ 

ชอบหลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

๒ 

 

 

 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กและวางท่อ

ระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อม 

บ่อพัก หมู่ที่ 1  

(บ้านคุ้งกระถิน ซอย 1) 

เพื่อให้ประชาชน มี

ถนนใช้ในการสัญจร

ไปมาไดอ้ย่างสะดวก 

ช่วงที่ 1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

กว้าง 3 เมตร ระยะ 155 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า

459ตร.ม. และวางท่อ ค.ส.ล.Ø0.40 

เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะรวม 157 เมตร 

ช่วงที่ 2) ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

กว้าง 1.90 เมตร ระยะ 22 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 

41 ตร.ม. และวางท่อซีเมนต์ใยหิน Ø0.20 

เมตร พร้อมบ่อพักระยะรวม 23 เมตร  

จุดเริ่มต้น 

N13.528626 E99.884282 

จุดสิน้สุด 

N13.529585 E99.884805 

- 852,000 - - - จำนวนแหง่

ที่มีการ

ก่อสร้าง

ถนน

คอนกรีต

และท่อ

ระบายน้ำ 

จำนวน 1 

แห่ง 

ประชาชนมีถนนใช้

ในการสัญจรไปมา

ไดอ้ย่างสะดวก 

กองช่าง 

*** 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 

๒๑๙ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รับผดิ 

ชอบหลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ซอยบ้านเหนือวน – คลอง

สนอง (ซอยอาบู ตอน 2) 

หมู่ที่ 2 ตำบลคุง้น้ำวน 

- เพื่อให้ประชาชนมี

ถนนสำหรับใช้ในการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

- เพื่อให้การจราจร

สะดวก รวดเร็วและ

ถนนได้มาตรฐาน

เพิ่มขึน้ 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต  ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 

1,247 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พืน้ที่ลาดยางฯ ไม่น้อยกว่า 7,482 ตร.ม. 

จุดเริ่มตัน  

N13.527234 E99.899143 

จุดสิน้สุด 

N13.518875 E99.888897 

3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ถนน 

ลาดยาง 

ระยะทาง 

1,247 

เมตร 

- ประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

การเดินทาง 

- ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกใน

การคมนาคม

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

*** 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 

๒๒๐ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รับผดิ 

ชอบหลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

4 ปรับปรุงถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

หมู่ที่ 3 (ซอยมิ่งโมฬี)  

(ตอน 1 – ตอน 2) 

 

- เพื่อให้ประชาชนมี

ถนนสำหรับใช้ในการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

- เพื่อให้การจราจร

สะดวก รวดเร็วและ

ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 3,470 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่ลาดยางฯ 

ไม่น้อยกว่า 20,820 ตร.ม.  

จุดเริ่มต้นN13.518525 E99.900694 

จุดสิน้สุดN13.504332 E99.889952 

10,410,000 - - 

 

- - ถนน 

ลาดยางฯ 

ระยะทาง 

3,470 

เมตร 

- ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

- ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคมสัญจรไป

มา 

กองช่าง 

*** 

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

ซอยสมจิตร์ ตอน 2 – 3 

หมู่ที่ 5 

- เพื่อให้ประชาชนมี

ถนนสำหรับใช้ในการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

- เพื่อให้การจราจร

สะดวก รวดเร็วและ

ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,223 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที ่

ลาดยางฯ ไม่น้อยกว่า 4,892 ตร.ม. 

จุดเริ่มต้น  

N13.506213 E99.904674 

จุดสิน้สุด  

N13.503118 E99.896601 

2,446,000 2,446,000 2,446,000 2,446,000 2,446,000 ถนน 

ลาดยาง 

ระยะทาง 

1,223 

เมตร 

- ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

- ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคมสัญจรไป

มา 

กองช่าง 

*** 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 

๒๒๑ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รับผดิ 

ชอบหลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

6 ปรับปรุงถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

สายคลองสนอง – คลอง 

ตาจ่า หมู่ที่ 1, 6, 7  

- เพื่อให้ประชาชนมี

ถนนสำหรับใช้ในการ

คมนาคมได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

- เพื่อให้การจราจร

สะดวก รวดเร็วและ

ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

โดยทำการปรับปรุงถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 7,480 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพืน้ที่ลาดยางฯ ไม่น้อยกว่า 44,880 

ตร.ม. 

จุดเริ่มต้น  

N13.528305 E99.888400 

จุดสิน้สุด  

N13.502151 E99.915836 

22,440,000 - - - - ถนน 

ลาดยาง 

ระยะทาง 

7,480 

เมตร 

- ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

- ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคมสัญจรไป

มา 

กองช่าง 

*** 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 

๒๒๒ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รับผดิ 

ชอบหลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

7 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(OVERLAY) หมู่ท่ี 7  
(บา้นคลองตาจ่า ซอย 13) 

เพ่ือให้ประชาชนมถีนน

สำหรับใช้ในการคมนาคม

ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (OVERLAY) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตรระยะทาง 780 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,120

ตารางเมตร 
จุดเริ่มต้นN13.510883 E99.889121 
จุดส้ินสุดN13.505779 E99.884685 

1,560,000 - - - - ถนน 
ลาดยาง

ระยะทาง 

780 เมตร 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

กองช่าง 

*** 

8 ขยายเขตประปา หมู่ท่ี 1 

(บา้นคุ้งกระถิน) ตำบล 
คุ้งน้ำวน 

เพ่ือขยายเขตเมนประปา

ใหผู้้ใช้น้ำได้ใช้น้ำอย่าง

ทั่วถงึ 

โดยดำเนินการขยายเขตเมนประปา ระยะทาง 

5,388 เมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จำนวน 1 ปา้ย (ตามแบบ อบต.ฯ

กำหนด) 
จุดเริ่มต้นN13.528973 E99.895324 
จุดส้ินสุดN13.517177 E99.891331 

- - - 995,000 - ขยายเมน

ประปา 

ระยะทาง 

5,388 

เมตร 

ผู้ใช้น้ำมน้ีำใชอ้ย่าง

ทั่วถงึ 

กองช่าง 

*** 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 

๒๒๓ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รับผดิ 

ชอบหลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

9 ก่อสร้างกำแพงกันดิน

พังทลาย หมูท่ี่ 1 (เขตตดิต่อ

หมู่ที่ 7) บรเิวณปากซอย 

คุ้งกระถนิ ซอย 12 

เพื่อป้องกันการ

พังทลายของตลิ่ง 

โดยทำการก่อสร้างกำแพงกนัดิน คสล. 

ระยะประมาณ 87 เมตร สูงประมาณ 2 

เมตร  

จุดเริ่มต้น 

N13.519479 E99.888325 

จุดสิน้สุด 

N13.518929 E99.888839 

- - - - 1,435,500 กำแพง 

กันดิน 

ระยะ 87 

เมตร 

ตลิ่งไดรั้บการ

ป้องกันการ

พังทลายของตลิ่ง 

กองช่าง 

*** 

10 ก่อสร้างประตูกั้นน้ำ หมู่ที่ 1 

(คลองสนอง) 

-เพื่อให้มีประตูระบาย

น้ำ 

-เพื่อให้น้ำในคลอง

ไหลผ่านประตูระบาย

น้ำสะดวก 

โดยทำการก่อสร้างประตูกั้นน้ำแบบ ค.ส.ล. 

บานประตูเหลก็ กว้าง 8 เมตร ลึก 2.5 

เมตร 

พิกัดที ่

N 13.528706E99.888634 

3,000,000 - - - - ประตูกั้นน้ำ 

ขนาด 

8x2.50 

เมตร 

น้ำในคลองไหล

ผ่านประตูระบาย

น้ำสะดวก 

กองช่าง 

*** 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 

๒๒๔ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รับผดิ 

ชอบหลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

11 ก่อสร้างประตูกั้นน้ำ 

(บรเิวณช่วง หมู่ 3  

คลองร่องสวน) หมู่ที่ 2 

-เพื่อให้มีประตูระบายน้ำ 

-เพื่อให้น้ำในคลองไหล

ผ่านประตูระบายน้ำ

สะดวก 

ก่อสร้างประตูกั้นน้ำ ค.ส.ล. บานประตู

ไม้ กว้าง 5 เมตร ลึก 2.70 เมตร 

พิกัดที่ 

N13.5120474 E99.895626 

3,000,000 - - - - ประตูกั้นน้ำ 

ขนาด 

5x2.70 

เมตร 

น้ำในคลองไหล

ผ่านประตูระบาย

น้ำสะดวก 

กองช่าง 

*** 

12 ก่อสร้างประตูกั้นน้ำ  

(ปลายคลองตานี้) หมู่ที่ 6 

-เพื่อให้มีประตูระบายน้ำ 

-เพื่อให้น้ำในคลองไหล

ผ่านประตูระบายน้ำ

สะดวก 

ก่อสร้างประตูกั้นน้ำแบบ ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ลกึ 2.8 เมตร 

พิกัดที่  

N13.500925 E99.897505 

3,000,000 - - - - ประตูกั้นน้ำ 

ขนาด 

5x2.80 

เมตร 

น้ำในคลองไหลผ่าน

ประตูระบายน้ำ

สะดวก 

กองช่าง 

*** 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 

๒๒๕ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สรา้งมูลค่าคณุคา่เพิ่มจากการทอ่งเที่ยวและบริการวิถีใหม่อยา่งมคีุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสรา้งสรรค์ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุร ีที ่1 ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งนำ้วน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้ง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

รับผดิ 

ชอบหลัก 

256๖ 

(บาท) 

256๗ 

(บาท) 

256๘ 

 (บาท) 

256๙ 

(บาท) 

25๗๐ 

(บาท) 

13 ก่อสร้างประตูกั้นน้ำ  

(คลองศาลตาเพ็ชร) หมู่ที่ 7 

-เพื่อให้มีประตูระบายน้ำ 

-เพื่อให้น้ำในคลองไหล

ผ่านประตูระบายน้ำ

สะดวก 

ก่อสร้างประตูกั้นน้ำ แบบ ค.ส.ล. 

กว้าง 7 เมตร ลุก 2 เมตร  

พิกัดที่  

N13.499744 E99.896144 

3,000,000 - - - - ประตูกั้นน้ำ 

ขนาด 7x2  

เมตร 

น้ำในคลองไหลผ่าน

ประตูระบายน้ำ

สะดวก 

กองช่าง 

*** 

รวม  จำนวน  ๑3  โครงการ         

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๒๒๖ 

ส่วนท่ี ๔ 

การตดิตามและประเมนิผลการตดิตามและประเมนิผล  

  
  

  4.1  การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
เนื่องด้วย  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม

ถึงฉบับที่ ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการ

ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น

หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนา

หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้น

สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการ

เพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ

จังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป 

และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่น

ได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมอืในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   
 

  



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๒๒๗ 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

เพื่อนำไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้

เครื่องมือในการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ดังนี้   

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 

ลำดับที่ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 

๑ ยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐) ๑๐ 

๒ ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖–

๒๕๗๐) 

๑๐ 

๓ ยุทธศาสตร์ภาคกลาง (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐) ๑๐ 

๔ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ๑๐ 

๕ ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.256๖–25๗๐) ๑๐ 

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด (พ.ศ.2566–2570) ๑๐ 

๗ ไทยแลนด์  ๔.๐ ๑๐ 

๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 

๙ วิสัยทัศน์  ๕ 

๑๐ แนวทางการพัฒนา ๕ 

๑๑ เป้าประสงค์  ๕ 

๑๒ ตัวชี้วัด  ๕ 

๑๓ ค่าเป้าหมาย  ๕ 

๑๔ กลยุทธ ์ ๕ 

คะแนนรวม ๑๑๐ 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๒๒๘ 

  

  4.2  การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
สำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) โดยใช้เครื่องมอืในการตดิตามและประเมินผลโครงการ ดังนี้   
 

๑.  แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 

2566-2570) 

ลำดับ

ที่ 
ประเด็นการพิจารณา 

คะแนน

เต็ม 

๑ โครงการ ครุภัณฑ์ เพื่อบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่สามารถดำเนินการได้

ตามอำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐ 

๒ โครงการฯ ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหนา้ที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐ 

๓ โครงการฯ ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหนา้ที่ประกาศคณะกรรมการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการกระจายอำนาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑๐ 

๔ โครงการฯ ถูกบรรจุตรงแผนงานตามรูปแบบจำแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑๐ 

๕ โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ สอดคล้องตาม

เป้าหมายของโครงการหลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

๑๐ 

๖ โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณ

ราคาสอดคล้องตามเป้าหมายของโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ

ราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

๑๐ 

๗ โครงการฯ  มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  ๑๐ 

๘ โครงการเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

๑๐ 

๙ โครงการฯ  ผ่านความเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่น 10 

๑๐ โครงการฯ ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา  

สภาท้องถิ่น 

๑๐ 

คะแนนรวม ๑๐๐ 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
๒๒๙ 

๒. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ของ อปท. 
2566 2567 2568 2569 2570 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านงานส่งเสรมิ

คุณภาพชีวติ 

          

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน           

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบรหิารจัดการ

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

          

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การ

ส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและ

การท่องเที่ยว 

          

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

          

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  

จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          

รวม           
 

สรุปรายงานผลการดำเนนิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ลำดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการทีส่ามารถดำเนินการได้ (.......... โครงการ) 

คิดเป็นรอ้ยละของ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

คิดเป็นรอ้ยละของ

แผนการดำเนนิงาน 

คิดเป็นรอ้ยละของ

ข้อบัญญัติ+เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตัง้ในขอ้บัญญัติ

งบประมาณ 

  

๓ จากเงนิสะสม   

๔ จัดทำแผนการ

ดำเนนิงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  

- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดำเนนิการได ้

- ข้อบัญญัติ = ......... + 

- เงินสะสม = .......... 
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