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ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–

2570) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  
เนื่องด้วยปัจจุบันการพัฒนาองค์กร และสถานการณ์ด้านการพัฒนา อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่

มีข้อระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้มี ความ
สอดคล้องกับสภาวการณ์หรือบริบทในพ้ืนที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความ
ต้องการในการพัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน การคลังขององค์ การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน ที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เป็นจริงและเป็น
ปัจจุบันมากที่สุด อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) จำนวน 7 โครงการ โดยมีเหตุผลและความจำเป็น
ประกอบดังนี้ 

1. โครงการฝึกอบรมประชาชนเพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน คนพิการและ
ผู้ป่วยเรื้อรังในเขตพ้ืนที่ตำบลคุ้งน้ำวน งบประมาณ 120,000 บาท เนื่องจากงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีความประสงค์ดำเนินงานเรื่องการอบรมผู้ดูแล ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งตรวจสอบแล้ว เป็นโครงการพัฒนาที่ไม่มี
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ต้อง
ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว 
และการรักษาพยาบาล  

2. ติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟกิ่งเดี่ยว (หลอด LED) ซอย 6 หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน โดยติดตั้งเสาไฟ
พร้อมโคมไฟกิ่งเดี่ยว (หลอด LED) สูง 9 เมตร จำนวน 10 ต้น จุดเริ่มต้น N13.486374 E99.897761 
จุดสิ้นสุด N13.484799 E99.893862 งบประมาณ 500,000 บาท เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล
คุ้งน้ำวน ได้รับคำร้องจากประชาชนในพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน ประสบปัญหาในซอย 6 ไม่มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง ซึ่งมีประชาชนผู้ที่สัญจรไปมาจำนวนมาก ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่สัญจร
ไปมา 

3.  โครงการรณรงค์การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต งบประมาณ 10,000.00 บาท 
เนื่องจากงานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีความประสงค์ดำเนินงานเรื่องการส่งเสริม
ความโปร่งใส การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต และอบรมให้ความรู้กฎหมายและสิทธิประโยชน์
สำหรับประชาชน ซึ่งตรวจสอบแล้ว เป็นโครงการพัฒนาที่ไม่มีปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ต้องดำเนินการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ รวมทั้งอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ
สิทธิเสารีภาพของประชาชน  
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1.  เหตุผลและความจำเป็น 



 
4.  โครงการประเมินความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  งบประมาณ 

0.00 บาท เนื่องจากงานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีความประสงค์ดำเนินงานเรื่อง
การส่งเสริมความโปร่งใส การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต และอบรมให้ความรู้กฎหมายและสิทธิ
ประโยชน์สำหรับประชาชน ซึ่งตรวจสอบแล้ว เป็นโครงการพัฒนาที่ไม่มีปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ต้องดำเนินการส่งเสริมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ รวมทั้งอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

5.  โครงการอบรมให้ความรู้ “กฎหมายและสิทธิประโยชน์สำหรับประชาชน” งบประมาณ 
10,000.00 บาท เนื่องจากงานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีความประสงค์
ดำเนินงานเรื่องการส่งเสริมความโปร่งใส การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต และอบรมให้ความรู้
กฎหมายและสิทธิประโยชน์สำหรับประชาชน ซ่ึงตรวจสอบแล้ว เป็นโครงการพัฒนาที่ไม่มีปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ต้องดำเนินการส่งเสริมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ รวมทั้งอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการส่งเสริมประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

6.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลคุ้งน้ำวน งบประมาณ 30,000 บาท เนื่องจาก 
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ร่วมกัน
กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/ปี และกำหนดให้มีการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดเพ่ือเข้าสู่
กระบวนการบำบัดฟ้ืนฟู ซึ่งตรวจสอบแล้ว เป็นโครงการพัฒนาที่ไม่มีปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570)  

7.  โครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 
452,000 บาท เนื่องจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ในเรื่องของการสำรวจภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ใช้ในการประเมินภาษีที่ ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งตรวจสอบแล้ว เป็นโครงการพัฒนาที่ไม่มีปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ตำบลคุ้งน้ำวน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการ
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ยังมีโครงการไม่ครอบคลุม และยังไม่มี
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบรรจุไว้ จึงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566 – พ.ศ. 2570 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
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2.1  เพ่ือให้การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  

มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 
2.2  เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มี

ความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
2.3  เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะดำเนินการให้มีความสอดคล้อง

กับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากท่ีสุด 
 

 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การปกครองบริหารส่วนท้องถิ่น
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งผิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พร้อมทั้งแจ้งประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน เพ่ือแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนทราบ และใช้เป็นกรอบในการติดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)           3 

 2.  วตัถุประสงค์ของการเพ่ิมเตมิแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 3.  ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  



แบบ  ผ.01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ป ี2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต                 

   
    

-  แผนงานสาธารณสุข  2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 6 750,000 
รวม 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 6 750,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน         

   
  

-  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา - - 1 500,000 - - - - - - 1 500,000 
รวม - - 1 500,000 - - - - - - 1 500,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนา การวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว                  

   

    
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 452,000 - - - - - - - - 1 452,000 
-  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 3 20,000 3 20,000 3 20,000 3 20,000 3 20,000 15 100,000 

รวม 4 472,000 3 20,000 3 20,000 3 20,000 3 20,000 16 552,000 

รวมทั้งสิ้น 6 622,000 6 670,000 5 170,000 5 170,000 5 170,000 23 1,802,000 
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แบบ   ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
ประชาชนเพื่อ
ช่วยเหลือฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ป่วย
ติดเตียง ติดบ้าน 
คนพิการและ
ผู้ป่วยเรื้อรังในเขต
พื้นท่ีตำบล 
คุ้งน้ำวน 

- เพื่อส่งเสริมให้ญาติ/ผู้ดูแล/แกน
นำสุขภาพ มีส่วนร่วมและเป็น
เครือข่ายในการติดต่อประสานงาน
ข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วน
ตำบลและชุมชนในการดูแลฟื้นฟู
สภาพ 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ดำเนินงานด้านสาธารณสุขในชุมชน 
-เพื่อหาประสบการณ์ในการศึกษาดู
งานและนำสิ่งท่ีได้รับปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการทำงานในชุมชน 

แกนนำสุขภาพ/
เจ้าหน้าท่ี รพ.สต./
อสม./ญาติ/ผู้ดูแล
ผู้ป่วยในเขตพื้นท่ี
ตำบลคุ้งน้ำวนและ
เจ้าหน้าท่ี  
ผู้สังเกตการณ์ 
จำนวน 45 คน 

 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ดูแลผู้ป่วยติด
เตียง ติดบ้าน 
คนพิการและ
ผู้ป่วยเรื้อรัง 
อยู่ในระดับ ดี 

- ให้ญาติ/ผู้ดูแล/แกนนำสุขภาพ มี
ส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการ
ติดต่อประสานงานข้อมูลระหว่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบลและ
ชุมชนในการดูแลฟื้นฟูสภาพ 
- อบต.คุ้งน้ำวนมีศักยภาพในการ
ดำเนินงานด้านสาธารณสุขในชุมชน 
-ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน
และนำสิ่งท่ีได้รับปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการทำงานในชุมชน 

สำนักปลัด 
อบต. 

* 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)                      5 



แบบ   ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

2 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิตำบล 
คุ้งนำ้วน 

- เพือ่ป้องกันปัญหายา
เสพติดไม่ใหม้ีปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด
เพิม่มากข้ึน 
- เพื่อสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน ตามแนวทาง
การส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของหมู่บ้าน 
- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกนัและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด 

-จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง/ป ี
-ตรวจปัสสาวะหาสารเสพ
ติด จากประชาชนที่มี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดในตำบล 
คุ้งน้ำวน ค้นหาผู้เสพ/ 
ผู้ติด เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
บำบัดฟื้นฟู 
-จัดทำสื่อและการจัด
กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สร้าง
จิตสำนึกให้แก่ประชาชน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 80 
ของผูเ้ข้ารับ
โครงการมี
ความพงึพอใจ 
อยู่ในระดับ ด ี

- ตำบลคุ้งน้ำวนได้รับการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ให้
มีปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพตดิเพิม่มากขึ้น 
- มีการสรา้งเครือข่ายภาค
ประชาชน ตามแนวทางการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน 
- ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

สำนักปลดั 
อบต. 

* 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)                      6 



แบบ   ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การเสริมสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งน้ำวน ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 ติดตั้งเสาไฟพร้อม
โคมไฟก่ิงเดี่ยว 
(หลอด LED) ซอย 
6 หมู่ที่ 7 ตำบล 
คุ้งน้ำวน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

โดยติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟ
กิ่งเดี่ยว (หลอด LED)  
สงู 9 เมตร จำนวน 10 ต้น 
จุดเริ่มต้น N13.486374 
E99.897761 
จุดสิ้นสุด N13.484799 
E99.893862 

 

- 500,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ติดตั้งไฟกิ่ง 
จำนวน 10 ต้น 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
* 
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แบบ   ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 สร้างมูลค่าคุณค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการค้าพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน , ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนคุณภาพสร้างสังคมแห่งความสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งน้ำวน ที่  4  การพัฒนา การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการสำรวจ
ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง
ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพดำเนินการ
จัดเก็บภาษฯี ได้อย่างท่ัวถึง ถูกต้อง
และเป็นธรรม 

ผู้ปฏิบัติงานด้าน
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินใช้
ในการจัดเก็บภาษีได้
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

452,000 - - - - พื้นที่หมู่ที่ 1 - 
หมู่ที่ 7 ได้รับ
การปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน
ครบถ้วน 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
ประชาชนผู้เสียภาษี
ในด้านการจัดเก็บ
อย่างทั่วถึง ถูกต้อง
และเป็นธรรม 

กองคลัง 
* 
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แบบ   ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 สร้างมูลค่าคุณค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการค้าพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน , ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนคุณภาพสร้างสังคมแห่งความสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งน้ำวน ที่  4  การพัฒนา การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
การป้องกันและ 
การปราบปราม 
การทุจริต 

- สร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและ
สังคมทุกภาคส่วนมีจิตสำนึก
รับผดิชอบร่วมกัน 

จัดกิจกรรมอบรมและ
รณรงค์การเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ดำเนินการ
รณรงค์การ
ป้องกันและการ
ปราบปรามการ
ทุจริต อย่างน้อย 
1 กิจกรรม 

สร้างเครือข่ายจากทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

สำนักปลัด 
อบต. 

* 

2 โครงการประเมิน
ความโปร่งใสการ
ดำเนินงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

-เพื่อเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกมี
ส่วนร่วมในการประเมินความโปร่งใส
การบริหารงานของ อบต. 
-เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับ
ปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ อบต. 

ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกของ อบต. 
จำนวนอย่างน้อย 
100 คน 

0 0 0 0 0 จัดทำแบบ
ประเมินและ
วิเคราะห์ผลการ
ประเมิน มีระดับ
ความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

สามารถนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
การดำเนินงานของ
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 
อบต. 

* 
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แบบ   ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 สร้างมูลค่าคุณค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการค้าพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน , ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนคุณภาพสร้างสังคมแห่งความสุข 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.คุ้งน้ำวน ที่  4  การพัฒนา การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
 (บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

3 โครงการอบรมให้
ความรู้ “กฎหมาย
และสิทธิประโยชน์
สำหรับประชาชน” 

- เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมตำบลคุ้งน้ำวน 
เจ้าหน้าท่ี ผู้นำชุมชน และ
ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน  
มีความรูเ้รื่องกฎหมายต่างๆที่
เป็นสทิธิของตนเองและของ 
ผู้ที่ไมไ่ดร้ับความยตุิธรรม 
- เพื่อให้การบริหารงานของ
ศูนย์ยุติธรรมตำบลคุ้งน้ำวนมี
การบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้เข้ารับการ
อบรม จำนวน 
40 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มี
ความรู้ความ
เข้าใจในระดับ
มากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีความรู้เรื่อง
กฎหมายและสามารถ
รักษาสิทธิประโยชน์
ของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัวใหไ้ด้รับความ
เป็นธรรมตลอดจนมี
ช่องทางให้ได้รับความ
ช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับ
ความยุติธรรม 

สำนักปลดั 
อบต. 

* 

 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)                     10 


	1.แผนพัฒนาท้องถิ่น(66-70)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ปก
	2.แผนพัฒนาท้องถิ่น(66-70)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ประกาศ-คำนำ
	3.แผนพัฒนาท้องถิ่น(66-70)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)สารบัญ
	4.แผนพัฒนาท้องถิ่น(66-70)เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ส่วนที่ 1
	5.แผนพัฒนาท้องถิ่น(66-70)เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ส่วนที่2ผ.01
	6.แผนพัฒนาท้องถิ่น(66-70)เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ส่วนที่2ผ.02

