
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ               
                    และ สิ่งแวดล้อม                    ดังมี 
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตต าบลคูบัวให้สวยงามน่าอยู่ 
    งบประมาณที่ต้ังไว้   40,000   บาท   เบิกจ่ายจริง   28,000  บาท 

 

 

 

2. โครงการขุดลอกคลองซอย   (หมู่ท่ี 6  หมู่ท่ี 13  และหมู่ท่ี 15) 
  งบประมาณที่ต้ังไว ้ 200,000  บาท  เบิกจา่ยจริง  112,900  บาท 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การพัฒนาการบรหิารและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
1. โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการช าระภาษี 
  งบประมาณที่ต้ังไว ้ 40,000  บาท  เบิกจ่ายจริง   22,060   บาท 

 

 

 
 
 

2. โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ  อบต.คูบัว  15  หมู่บ้าน   
 งบประมาณที่ต้ังไว้   60,000  บาท  เบิกจ่ายจริง  51,196    บาท 

 
 

 

 

 

3.  โครงการจัดฝึกอบรม และ ศึกษาดูงาน ของพนักงานส่วนต าบล   
     ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ของ  อบต. คูบัว 
     งบประมาณที่ตั้งไว้  100,000  บาท   เบิกจ่ายจริง    89,050  บาท                  

 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองในวันส าคัญ.........     ดังมี 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และ 
จุดเทียนชัยถวายพระพร เน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
วันที่  2  เมษายน  2558 

  
2.  ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในวันประวัติศาสตร์ท่ัวประเทศ 
กิจกรรมจังหวัดราชบุรี ปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ  
แม่ของแผ่นดิน Bike for Mom  วันท่ี  16 สิงหาคม  2558 

 
 
 
 
 

ภาพรวม โครงการและกิจกรรม ท้ังหมดท่ีเผยแพร่น้ีเป็นผลงาน  
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ได้ด าเนินการตามแผนงาน และนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเป็นเพียงส่วนหน่ึง
ของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง 5 ด้าน ท่ีคณะผู้บริหาร 
อบต. น าโดย นายพจฐณศล   ธนิกกุล  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว ได้บริหารและใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด  ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  ทุ่มเทเอาใจใส่งาน  และท าโครงการ
พัฒนาทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน  มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ท้ังในปัจจุบันและอนาคต  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 น้ี 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จะเร่งเสริมสร้างงานพัฒนาขับเคลื่อน
ไปพร้อมๆ กับทุกภาคส่วนราชการ และภาคองค์กรประชาชนในพื้นท่ี 
ตามแผนงาน และงบประมาณท่ีวางไว้ เพื่อให้การพัฒนาเกิดผล 
เป็นรูปธรรมต่อไป 
 

 

 การด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพัฒนา 
ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
อ าเภอเมอืงราชบุร ี จังหวัดราชบรุี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

วิสัยทัศน์…….  

“ ยกระดับคุณภาพชีวิต  สร้างเศรษฐกิจครัวเรือน ใหม้ั่นคง     
  มุ่งสู่ต าบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  เน้นการศึกษาก้าวไกล   ใส่ใจสุขภาพ  และสิ่งแวดลอ้ม 
  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง   
  บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 
 
พันธกิจ....... 
 1)  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  และ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
 2)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และสังคมมีความสงบสุข 
 3)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 4)  ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว และกีฬา 
 5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดลอ้ม
ภายในต าบล 
 6)  ส่งเสริมการบริหารงานและการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรในองค์กร 

     สื่อเผยแพรผ่ลงานฉบับนี ้ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมไดท้าง  
   http://www.kubua.go.th  หรือ   www.facebook.com/kubua.go.th 

 
 
 
 

 
 

http://www.kubua.go.th/
http://www.facebook.com/kubua.go.th


โครงการประจ าปี   2558   ที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     พอสังเขป      ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน  งานกอ่สร้าง  
1. ก่อสร้างเสาไฟพร้อมโคมไฟ HPS บริเวณทางแยก รพ.สต.บ้านคูบัว     
    (Hight Mash)   จ านวน  3  โคม 
    งบประมาณที่ต้ังไว้   130,000  บาท   เบิกจา่ยจริง  85,000   บาท 
2. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ท่ี 9  
    งบประมาณที่ต้ังไว้  90000  บาท  เบิกจ่ายจริง  89,000   บาท 
3. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  หมู่ท่ี 11 
    งบประมาณที่ตั้งไว้  380,000 บาท  เบิกจ่ายจริง  299,091 .55  บาท 
4. เปลี่ยนแผ่นมีเดียจับตะกอนโรงผลิตน้ าประปา หมู่ท่ี 12 
    งบประมาณที่ต้ังไว้  415,000 บาท  เบิกจา่ยจริง  411,000 บาท 
5. ก่อสร้างประตูทางเข้าโรงผลิตน้ าประปา                       
    งบประมาณที่ต้ังไว้  25000  บาท  เบิกจ่ายจริง  24,875.77  บาท 
6. ปรับปรุงสวนสาธารณะ หมู่ท่ี 15   
    งบประมาณที่ต้ังไว้  582,000  บาท  เบิกจา่ยจริง  575,500  บาท 
7. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างคลองชลประทาน หมู่ท่ี 9 
    งบประมาณที่ต้ังไว้  128,000 บาท  เบิกจ่ายจริง  128,000  บาท 
8. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ท่ี 10   
   งบประมาณที่ต้ังไว้  145,000  บาท  เบิกจา่ยจริง 138,000  บาท 
9. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   หมู่ที่ 11    จ านวน  3  สาย 
    งบประมาณที่ต้ังไว้  206,000 บาท  เบิกจา่ยจริง  196,000  บาท 
   ***โครงการที่  6 - 9  ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนภายใต้หลักเกณฑ ์
 ของคณะกรรมการกระจายอ านาจ  ใหแ้ก่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
 ตามหนังสือ  มท. 0810.3/ว 3399  ลงวันที่ 10 ตุลาคม  2557 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม    ดังมี 
1. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดสาธารณภัย   
    แก่ประชาชนในต าบลคูบัว 
   งบประมาณที่ต้ังไว้  10,000  บาท   เบิกจา่ยจริง  5,250 บาท 

 
 
 
 

2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก     
  งบประมาณที่ต้ังไว ้ 100,000  บาท  เบิกจา่ยจริง  61,205.60  บาท 

 
 
 

3.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของผู้น าชุมชน 
     คณะกรรมการหมู่บ้าน เกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชน  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
    งบประมาณที่ตั้งไว้ 180,000 บาท  เบิกจ่ายจริง  128,437 .50  บาท 
 
 
 
 
 
4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว 
   งบประมาณที่ต้ังไว้  30,000 บาท   เบิกจ่ายจริง   30,000   บาท 

 
 
 
 
 
 

5. โครงการเสริมสร้างความสุขกายสบายใจให้แก่ผู้สูงอายุ  
  งบประมาณที่ต้ังไว ้ 150,000   บาท  เบิกจา่ยจริง  108,400   บาท 

 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม           
                      และ การกีฬา        ดังมี 
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
    ให้แก่เด็ก   เยาวชน   และประชาชน 
    งบประมาณที่ต้ังไว้  120,000  บาท   เบิกจ่ายจริง 100,010   บาท 

 
 
 
 
 
 

 

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์การศึกษา   
    นอกโรงเรียนชุมชนต าบลคูบัว 
    งบประมาณที่ต้ังไว้  50,000 บาท  เบิกจ่ายจริง  38,844 บาท 

 
 
 
 
 
 

3.  โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแคทราย 
งบประมาณที่ต้ังไว้  99,500  บาท  เบิกจ่ายจริง  98,000  บาท 

 
 
 
 
 

 
4. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาต าบลคูบัว
งบประมาณที่ต้ังไว้  40,000  บาท  เบิกจ่ายจริง   20,030   บาท 

 
 
 
 
 

5. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงต าบลคูบัว 
 งบประมาณที่ต้ังไว้   50,000 บาท  เบิกจ่ายจริง   49,327   บาท 

 
 
 
 
 

6. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีอ าเภอเมืองราชบุรี 
งบประมาณที่ต้ังไว้  100,000  บาท  เบิกจ่ายจริง   99,430   บาท 

 



 
                  งานกีฬาและนันทนาการ 
 1.  โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนระดับประถม 
ห่างไกลยาเสพติด “คูบัวเกมส์” 

  
 2.  โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านภัย    
ยาเสพติด 

  
 

 
 3.  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล
อาวุโส 

 4.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีอ าเภอเมืองราชบุรี “ราชบุรีคัพ” 

  
 

 
 5. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีอ าเภอเมืองราชบุรี  “ราชบุรีคัพ” 

 6. จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับหมู่บ้านทุกหมู่  
 7. จัดหาเครื่องออกก าลังกายส าหรับหมู่บ้าน 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       

 
 
                

               
 

 นายศิณวงศ ์มาตกฤษ      หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ 
      น.ส.สุรางรัตน์ สระเกตุ     ครูผู้ดูแลเด็ก 
      นางอนงค์ วิเศษสาธร       ครูผู้ดูแลเด็ก 
      น.ส.ศุภิสรา อร่ามยิ่ง        ครูผู้ดูแลเด็ก 
      น.ส.พรพรรณ เล็กชิน       ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
      นางประภาพรรณ สังข์ทอง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
      น.ส.สาวณี สันติวารี        ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
      น.ส.สธุาทิพย์ เล่งฮ้อ        คนงานทั่วไป 
      นางวีรียา สมพิทักษ์        คนงานทั่วไป 
      น.ส.วรรษา โตนิล        คนงานทั่วไป 
      น.ส.พิณนภา อบเชย        คนงานทั่วไป 
      น.ส.ทัศไนย แท่นนิล        คนงานทั่วไป 
      น.ส.วชิราพรรณ ไชยกิจ    จ้างเหมาบริการ 
      นายชุมพล ขับสนิท        จ้างเหมาบริการ 



งานด้านการศึกษา 
 1.  โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษา 
 2.  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 
 3.  จัดหาอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กนักเรียน
ชั้นอนุบาล – ป.6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพ้ืนที่
ต าบลคูบัว จ านวน 4 โรงเรียน 
 4.  อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนชั้นอนุบาล – ป.6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่อยู่
ในพ้ืนที่ต าบลคูบัว จ านวน 4 โรงเรียน 
 5.  อุดหนุนในการจัดกิจกรรมวันวิชาการระดับ
ประถมศึกษา ประจ าปี 2558 ให้แก่ โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.ที่อยู่ในพ้ืนที่ต าบลคูบัว จ านวน 4 โรงเรียน 
 6.  อุดหนุนโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 7.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนชุมชนต าบลคูบัว 
 8.  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 
นักเรียนและเยาวชนในต าบลคูบัว 
 9.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน 

 

 

 

 

 
 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 1.  โครงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน
ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 
 2.  จัดหาอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กก่อนวัย
เรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว 
 3.  จัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็กก่อน    
วัยเรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                     งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 1.  โครงการบวชศิลจาริณีเพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 2.  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 3.  โครงการแห่เทียนพรรษา ต าบลคูบัว 
 4.  โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมือง 
(ผ้าซิ่นตีนจก) ไท - ยวน คูบัว 
 5.  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
 6.  โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี ไท – ยวน 
 7.  โครงการค่ายพุทธบุตร 
 8.  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม      
เด็กและเยาวชนในต าบลคูบัว 
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