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บทนำ 
 

เหตุผลและความจำเป็น 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–
2570) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ จำนวน  5 โครงการ ดังนี้ 

1.   โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กปฐมวัย ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 10 บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน มีการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับใช้ในการจัดวางเครื่องเล่นเด็ก ซึ่งจะส่งผลให้สามารถใช้
พ้ืนที่ในการบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำตำบลคุ้งน้ำวน ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
– 2570) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 23 บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน มีการปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดงานและอัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จึงมีความ
จำเป็นต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

3. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
– 2570) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 32 บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน มีการกำหนดกิจกรรมเพ่ิมในส่วนของกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนให้แก่วัดในพ้ืนที่ จึงมี
ความจำเป็นต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

4. โครงการอบรมธรรมะทำบุญไหว้พระสำหรับผู้สูงอายุ ได้บรรจใุนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
– 2570) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 3 บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน มีการปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

5. โครงการติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟกิ่ งเดี่ยว (หลอด LED) หมู่ที่  2 (ซอยอาบู ) ได้บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 7 บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงมีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
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 ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิม
ศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1  เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนจงึได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการเพ่ือ
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าว และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ต่อไป 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคนคุณภาพสร้างสังคมแห่งความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งน้ำวน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

 ข้อความเดิม           
1 โครงการจัดซื้อเคร่ือง

เล่นสนามสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

-เพื่อให้เด็กได้เล่นออก
กำลังกาย 
-เพื่อให้เดก็ได้ผ่อนคลาย
สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
-เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน 

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้เล่น
ออกกำลังกายอย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลิน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศพด.มี
เครื่องเลน่
เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการ
เด็กเล็กตาม
วัย 

-เด็กได้เล่นออกกำลัง
กาย 
-เด็กได้ผ่อนคลาย
สนุกสนานเพลิดเพลิน 
-เด็กมีพัฒนาการครบ
ทั้ง 4 ด้าน 

ศพด.อบต.
คุ้งน้ำวน 

* 

 ข้อความใหม่           
1 โครงการจัดซื้อเครื่อง

เล่นสำหรับเด็กปฐมวยั 
-เพื่อให้เด็กได้เล่นออก
กำลังกาย 
-เพื่อให้เดก็ได้ผ่อนคลาย
สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
-เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน 

เด็กได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา คุณธรรม 
จริยธรรม กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
และมีสุขภาพแข็งแรง 

500,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ศพด.มี
เครื่องเล่น
เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการ
เด็กเล็กตาม
วัย 

-เด็กได้เล่นออกกำลัง
กาย 
-เด็กได้ผ่อนคลาย
สนุกสนานเพลิดเพลิน 
-เด็กมีพัฒนาการครบทัง้ 
4 ด้าน 

ศพด.อบต.
คุ้งน้ำวน 

* 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคนคุณภาพสร้างสังคมแห่งความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งน้ำวน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

 ข้อความเดิม           
23 โครงการจดังานวัน

เด็กแห่งชาติประจำ
ตำบลคุ้งน้ำวน 

-เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ด็กและ
เยาวชนได้แสดง
ความสามารถในด้านต่างๆ 
และรับการส่งเสรมิ 
-เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ผ่านการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 
สว่นราชการในตำบล
ผู้ร่วมงาน และผู้ประสานงาน
โครงการ จำนวน 500 คน ได้
ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อย 
1 ครั้งต่อไป 

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการวันเด็ก
แห่งชาติประจำ
ตำบลคุ้งน้ำวนมีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 จากเป้าหมาย
ที่กำหนด 

-เด็กไดเ้ข้าร่วมกจิกรรม
การจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ
ภายในตำบล 
-เด็กไดร้ับการส่งเสริมเพื่อ
พัฒนาทักษะทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาผา่น
กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

* 

 ข้อความใหม่           
23 โครงการจดังานวัน

เด็กแห่งชาติประจำ
ตำบลคุ้งน้ำวน 

-เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ด็กและ
เยาวชนได้แสดง
ความสามารถในด้านต่างๆ 
และรับการส่งเสรมิ 
-เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ผ่านการจดั
กิจกรรมต่างๆ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 
สว่นราชการในตำบลผู้ร่วมงาน 
และผู้ประสานงานโครงการ 
จำนวน 400 คน ได้ทำ
กิจกรรมร่วมกันอย่างน้อย 1 
ครั้งต่อไป 

134,600 134,600 134,600 134,600 134,600 จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการวันเด็ก
แห่งชาติประจำ
ตำบลคุ้งน้ำวนมีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 จากเป้าหมาย
ที่กำหนด 

-เด็กไดเ้ข้าร่วมกจิกรรม
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ภายในตำบล 
-เด็กไดร้ับการส่งเสริมเพื่อ
พัฒนาทักษะทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาผ่านกิจกรรม
ต่างๆที่จัดขึ้น 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

* 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)              4 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคนคุณภาพสร้างสังคมแห่งความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งน้ำวน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

 ข้อความเดิม           
32 โครงการส่งเสริม

วัฒนธรรม
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

-เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนร่วมกัน
ทำบุญและทำกิจกรรมในวัน
สำคัญของไทย 
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เห็นความสำคัญ และรักษา
ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามต่อไป 

จัดกิจกรรมรณรงค์
สง่เสริมให้
พุทธศาสนิกชนทำบุญ
และทำกิจกรรม
ร่วมกัน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวนกิจกรรม
รณรงค์ตาม
โครงการส่งสเริม
วัฒนธรรม
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา ไม่น้อย
กว่า 1 กิจกรรม 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเห็นคุณค่า
และภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมประเพณี
ของไทย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

* 

 ข้อความใหม่           
32 โครงการส่งเสริม

วัฒนธรรม
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

-เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนร่วมกัน
ทำบุญและทำกิจกรรมในวัน
สำคัญของไทย 
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เห็นความสำคัญ และรักษา
ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามต่อไป 

-จัดกิจกรรมแห่เทียน
พรรษาให้แก่วัดใน
พื้นที่ 
-ร่วมรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ถวายเทียน
พรรษาให้แก่วัด
ในพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 6 แห่ง 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเห็นคุณค่า
และภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมประเพณี
ของไทย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

* 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)              5 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคนคุณภาพสร้างสังคมแห่งความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที ่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งน้ำวน ที่  1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

 ข้อความเดิม           
3 โครงการอบรม

ธรรมะทำบุญ
ไหว้พระสำหรับ
ผู้สูงอาย ุ

-เพื่อส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
-เพื่อส่งเสรมิให้ผูสู้งอายุในตำบลคุง้
น้ำวนได้ดำเนินชีวติตามหลักพุทธ
ศาสนา 
-เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพักผ่อน
หย่อนใจทางด้านร่างกายและจิตใจ 

ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน 
ประชาชน คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่ม/
ชมรมต่างๆ และทุกภาคส่วน
ราชการ และผู้ประสานงาน
โครงการ จำนวน 300 คน 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมธรรมะ 
ทำบุญไหว้พระ
สำหรับผู้สูงอายุ 
ได้รับการอบรม 
จำนวน 1 ครั้ง : ปี 

-ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น โดย
นำเอาหลักธรรมา
ปฏิบัตใิน
ชีวิตประจำวัน 
-ผู้สูงอายุได้ดำเนิน
ชีวิตตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

* 

 ข้อความใหม่           
3 โครงการอบรม

ธรรมะทำบุญ
ไหว้พระสำหรับ
ผู้สูงอาย ุ

-เพื่อส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
-เพื่อส่งเสรมิให้ผูสู้งอายุในตำบลคุง้
น้ำวนได้ดำเนินชีวติตามหลักพุทธ
ศาสนา 
-เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพักผ่อน
หย่อนใจทางด้านร่างกายและจิตใจ 

ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน 
ประชาชน คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่ม/
ชมรมต่างๆ และทุกภาคส่วน
ราชการ และผู้ประสานงาน
โครงการ จำนวน 300 คน 

227,000 227,000 227,000 227,000 227,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมธรรมะ 
ทำบุญไหว้พระ
สำหรับผู้สูงอายุ 
ได้รับการอบรม 
จำนวน 1 ครั้ง : ปี 

-ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น โดย
นำเอาหลักธรรมา
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 
-ผู้สูงอายุได้ดำเนิน
ชีวิตตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

* 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  สร้างมูลค่าคุณค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งน้ำวน ที่  2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

 ข้อความเดิม           
1 ติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟ

กิ่งเดี่ยว (หลอด LED)  
หมู่ที่ 2 (ซอยอาบู) 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟกิ่งเดี่ยว (หลอด LED) 
สูง 9 เมตร จำนวน 10 ต้น   
จุดเริ่มต้น  
N13.526760 E99.898103 
จุดสิ้นสุด  
N13.524424 E99.895285 

- - - 500,000 - ติดตั้งไฟกิง่ 
จำนวน 
10 ต้น 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
* 

 ข้อความใหม่           
1 ติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟ

กิ่งเดี่ยว (หลอด LED)  
หมู่ที่ 2 (ซอยอาบู) 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟกิ่งเดี่ยว (หลอด LED) 
สูง 9 เมตร จำนวน 10 ต้น   
จุดเริ่มต้น  
N13.526760 E99.898103 
จุดสิ้นสุด  
N13.524424 E99.895285 

500,000 - - - - ติดตั้งไฟกิง่ 
จำนวน 
10 ต้น 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
* 
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