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แผนการดําเนินงาน 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
 
 

 

 

ของ 

องคการบรหิารสวนตําบลคบูัว 

อําเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุร ี
 
 
 
 
 

                                 
 

 



 
 

คํานํา 
 

  การจัดทําแผนการดําเนินงาน ไดจัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 โดยแผนการดําเนินงานจะเปนเอกสารท่ี
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมตางๆ ท่ีจะดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลคูบัว ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลคูบัว รวมถึง
หนวยงานอ่ืนไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานท้ังทางดานการจัดการ โครงสรางพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจ 
การพัฒนาคนและสังคม การเมือง การบริหาร การศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบล 
คูบัว ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของอําเภอเมืองราชบุรแีละจังหวัดราชบุรี รวมท้ังเปนเอกสารท่ีจะใช
เปนเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลคูบัวตอไป 
 
 

        สํานักงานปลัด 
งานนโยบายและแผนงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

หลักการและเหตุผล 
แผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 
 
 

  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ข้ึน ซ่ึงจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนามีหนาท่ีในการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา ขององคการบริหารสวน
ตําบลคูบัว ภายใตแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) และแผนงาน/โครงการของหนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลคูบัว มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  การจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององคการบริหารสวน
ตําบลคูบัว ประกอบดวยองคประกอบ 2 สวน สวนท่ี 1 บทนํา และสวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรมซ่ึง
เปนสวนท่ีสําคัญ เพ่ือใหทราบโครงการ/กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลคูบัว ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

สารบัญ 
 

หนา 
คํานํา               
หลักการและเหตุผล            
สารบัญ               
 
 
 

สวนท่ี   1 บทนํา           1 
- วัตถุประสงค           

- ข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน     1 - 2 

- ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน       3 
 
 
 

สวนท่ี   2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม         4 

- สรปุงบหนาแผนการดําเนินงาน 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
องคการบริหารสวนตําบลคูบัว 

 
 

สวนที่  1 
 

1.1   บทนํา 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง                
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนสามป                 
และแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป
งบประมาณนั้น แผนการดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดําเนินการใน
ปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานและการจําแนก
รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมี
ความสะดวกมากข้ึนอีกดวย 
 
1.2  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
 

           1.   เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมด ท่ีจะดําเนินการจริง  
ในปงบประมาณนั้น ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว 
           2.   เพ่ือใชเปนเอกสารสําคัญในการติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ใหมีความสะดวก 
และชัดเจนในการดําเนินการตางๆ 

          3.   เพ่ือเปนการแปลงแผนพัฒนา 3 ป ไปสูแผนการดําเนินงาน ใหมีความสอดคลองกับ 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 
1.3   ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

ระเบียบการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548  (หมวด 5 ขอ 26) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน 
โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองการดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
จัดทํารางแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและหนวยงานตาง ๆ 
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3   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นํารางแผนการดําเนินงาน  
เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือใหความเห็นชอบ 

4   เม่ือผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลวใหประกาศเปน 
แผนการดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน   
  แผนการดําเนินงานตองจัดทําใหเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นๆ หรือ
ภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีตั้งงบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล
ในปงบประมาณนั้น เพ่ือใหดําเนินโครงการไดในปงบประมาณนั้น 

อํานาจในการขยายเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง เปนอํานาจของผู 
บริหารทองถ่ิน 

การแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
 
แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน                  
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการ
ติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล  ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี ้

1.    เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ (Action plan)  
2.   จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 
3.   แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจนและแสดง 

ถึงการดําเนินงานจริง 
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 
รายละเอียดข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ข้ันตอนท่ี  1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะมี
การดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแหงนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีโดยขอมูลดังกลาวอาจ
ตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ 
หรือก่ิงอําเภอแบบบูรณาการ 
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ข้ันตอนท่ี  2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ 
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงานแบงเปน 2 สวน คือ  

สวนท่ี   1    บทนํา 
สวนท่ี   2    บัญชีโครงการ/ กิจกรรมเพ่ือประกาศใช การประกาศแผนการดําเนินงาน 

 

ข้ันตอนท่ี  3    การประกาศใชแผนการดําเนินงาน 
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหาร 

ทองถ่ินเพ่ือประกาศใช การประกาศแผนการดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่องแผนการดําเนินงานของ  (องคการบริหารสวนจังหวัด/เมืองพัทยา/
เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล.......)  ประจําป.........เพ่ือปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบ
และสามารถตรวจสอบได 
 

1.4    ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
  1.    ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน โดยใชแผนการ 
ดําเนินงาน เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ิน 

2.    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีแผนงานโครงการพัฒนาตรงตามความตองการและ 
ตอบสนองปญหาของทองถ่ิน 

3.    ทําใหการพัฒนาในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมซํ้าซอนกับหนวยงาน 
อ่ืนๆ 

4.    ประชาชนทราบลวงหนาวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะดําเนินการกิจกรรม 
หรือมีโครงการพัฒนาอะไรในพ้ืนท่ีบาง เพ่ือใชเปนขอมูลในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปดวยความถูกตองโปรงใส 
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สวนที่  2 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนการดาํเนินงาน   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
องคการบริหารสวนตําบลคูบัว 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
 

  องคการบริหารสวนตําบลคูบัว ไดกําหนดโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะเกิดข้ึนในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  เพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว อีกท้ังสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล โดยกําหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา/
กิจกรรมท่ีจะดําเนินการจริง ในปงบประมาณ พ.ศ.2559  ทําใหแนวทางการดําเนินงานมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากข้ึน 



จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จ านวน
งบประมาณ

 ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วย
ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและสะพานให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 1 1.28                300,000              2.68            กองช่าง
1.2 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบระบายน้้าไม่ให้เกิดน้้าท่วมขัง 8 10.26              1,622,000 14.49          กองช่าง
1.3 แนวทางการพัฒนา ขยายแนวเขต/บ้ารุงรักษาซ่อมแซมระบบการประปาต้าบลคูบัว 1 1.28                120,000 1.07            กองช่าง
1.4 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง และการเตือนภัย 2 2.56                258,000 2.31            กองช่าง
1.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่ิงก่อสร้าง 2 1.27                400,000 3.57            กองช่าง

14 17.95             2,700,000          24.12         -6

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

รวม



จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จ านวน
งบประมาณ

 ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วย
ด าเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 4 5.13                282,000 2.52            ส้านักงานปลัด
2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 6 7.69                620,000 5.54            ส้านักงานปลัด

2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 8 10.26              1,170,000 10.45          ส้านักงานปลัด
2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในต้าบลคูบัว 2 2.56                220,000 1.97            ส้านักงานปลัด

20 25.64             2,292,000          20.48         
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา

3.1 แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา 12 15.38              4,228,100 37.78          กองการศึกษา
3.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 8 10.26              470,000 4.20            กองการศึกษา
3.3 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการท่องเท่ียว 3 3.85                235,000 2.10            กองการศึกษา
3.4 แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการนันทนาการ 4 5.13                487,500 4.36            กองการศึกษา

27 34.62             5,420,600 48.43         -7

รวม

รวม

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา



จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จ านวน
งบประมาณ

 ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วย
ด าเนินการ

4.1 แนวทางระบบก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในเขตต้าบลคูบัว 2 2.56                60,000 0.54            ส้านักงานปลัด

4.2 แนวทางบ้ารุงรักษาแหล่งน้้าในเขตต้าบลคูบัว 0 -                  0 -               -

4.3 แนวทางส่งเสริม ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นท่ีต้าบลคูบัว 2 2.56                230,000 2.06            ส้านักงานปลัด

4 5.13               290,000             2.59            -8

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั จังหวัดราชบรุี

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รวม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2559



จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จ านวน
งบประมาณ

 ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วย
ด าเนินการ

5.1 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการขององค์กร 7 8.97                259,300 2.32            ส้านักงานปลัด

5.2 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การให้มีประสิทธิภาพ 5 6.41                210,000 1.88            ส้านักงานปลัด

5.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร 1 1.28                20,000 0.18            ส้านักงานปลัด

13 16.67             489,300 4.37           

78 100.0 11,191,900        100.00 -9

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารและเสริมสร้างธรรมภบิาล

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

รวม

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั จังหวัดราชบรุี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2559

บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น



1.1 แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปรับปรุงผิวถนน จุดเร่ิมต้นต่อจากโครงการเดิม ท่ีพิกัด N 13.47303 หมู่ท่ี 12 กองช่าง 16 67

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน E 99.82832 จุดส้ินสุดท่ีพิกัด  N 13.47227 ต าบลคูบัว
กรีต หมู่ 12 ต าบลคูบัว E 99.82962 โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.50 

เมตร ยาว 126 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า  693 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 16
ล าดับท่ี 12)
จ านวนเงิน   300,000  บาท

-10

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
พัฒนาระบบคมนาคม

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9



1.2 แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างวางท่อ จุดเร่ิมต้นต่อจากโครงการเดิม ท่ีพิกัด   N 13.457507 หมู่ท่ี 6 กองช่าง 22 65

ระบายน้ า หมู่ 6 ต าบลคูบัว E 99.83968 ไปทางด้านทิศเหนือ (ประปาฟาร์มบุญม)ี ต าบลคูบัว
แล้วตัดข้ามถนนไปทางทิศตะวันออก จุดส้ินสุดท่ีพิกัด 
N 13.47654 E 99.83905 ระยะทาง 215 เมตร
โดยใช้ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ านวน 193 ท่อน พร้อมบ่อพักฝาปูน จ านวน 25  ชุด
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 22
ล าดับท่ี 5)
จ านวนเงิน  300,000  บาท -11

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
พัฒนาระบบระบายน้ า

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9



1.2 แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการก่อสร้างวางท่อ จุดเร่ิมต้นจากบ้านนายสายันต์ท่ีพิกัด   N 13.48723  หมู่ท่ี 9 กองช่าง 23 65

พร้อมรางระบายน้ า คสล. E 99.81007  เลียบถนนไปถึงบ้านนางยุพา ต าบลคูบัว
หมู่ 9 ต าบลคูบัว ระยะทาง 61 เมตร โดยใช้ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.40 เมตร จ านวน 56 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน 5 ชุด
และก่อสร้างรางระบายจากบริเวณหน้าบ้าน ร.ต.ชุมพล 
ขนาดปากราง กว้าง 0.20 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30-0.60  
เมตร ยาว 100 เมตร ไปทางทิศเหนือส้ินสุดท่ี 
บ้านนายส าเภา ท่ีพิกัด N 13.48692 E 99.80999  
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 23 
ล าดับท่ี 8)
จ านวนเงิน  300,000  บาท

-12

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
พัฒนาระบบระบายน้ า

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9



1.2 แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดเร่ิมต้นโครงการบริเวณข้างร้านยายตุ๋ยท่ีพิกัด   หมู่ท่ี 10 กองช่าง 18 65

พร้อมรางระบายน้ า คสล.  N 13.48509  E 99.81447 จุดส้ินสุดท่ีท้ายซอยพิกัด   ต าบลคูบัว
หมู่ 10 ต าบลคูบัว  N 13.48463 E 99.81486 โดยก่อสร้างรางระบายน้ า

คสล.ขนาดปากรางกว้าง 0.20 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.20 - 
0.50 เมตร ยาว 57 เมตร ไว้กลางถนน คสล. และก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง 2.20 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 116.6 ตร.ม.ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 18 
ล าดับท่ี 16)
จ านวนเงิน  200,000  บาท

-13

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
พัฒนาระบบระบายน้ า

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9



1.2 แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดเร่ิมต้นโครงการท้ายซอยบ้านนางเมืองท่ีพิกัด หมู่ท่ี 11 กองช่าง 19 65

พร้อมวางท่อระบายน้ าคสล. N 13.47105 E 99.80959 จุดส้ินสุดท่ีท้ายซอยพิกัด ต าบลคูบัว
หมู่ 11 ต าบลคูบัว N 13.47068  E 99.80948 วางท่อ คสล. ยาวรวม 

118 เมตร โดยใช่ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร จ านวน 108  ท่อน พร้อมบ่อพักน้ า จ านวน 12 บ่อ 
และก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตรยาว 64 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 192  ตารางเมตร ตามแบบ
ท่ี อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 19 
ล าดับท่ี 17)
จ านวนเงิน   300,000  บาท

-14

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
พัฒนาระบบระบายน้ า

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9



1.2 แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า จุดเร่ิมต้นโครงการ รางระบายน้ าเดิมข้างบ้าน ส.อบต. หมู่ท่ี 14 กองช่าง 21 66

 คสล. หมู่ 14  ต าบลคูบัว สุทิน ท่ีพิกัด  N 13.449366  E 99.821380 ต าบลคูบัว
ไปทางทิศตะวันตก ขนาดปากรางกว้าง 0.20 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.30-0.60  เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 5 ท่อน จุดส้ินสุดท่ี
[บ่อพักข้างถนนท่ี พิกัด N 13.449197  E 99.821427 
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2559-2561 หน้า 21 ล าดับท่ี 2)
จ านวนเงิน  30,000  บาท

-15

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
พัฒนาระบบระบายน้ า

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9



1.2 แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการก่อสร้างวางท่อ จุดเร่ิมต้นโครงการ หน้าวัดหนามพุงดอ ท่ีพิกัด  หมู่ท่ี 14 กองช่าง 25 66

ระบายน้ า คสล. หมู่ 14 N 13.449463 E 99.820847 ตัดถนนไปทางทิศเหนือ ต าบลคูบัว
ต าบลคูบัว ด้านตรงข้ามโรงเรียนวัดหนามพุงดอ ขนาดท่อ คสล.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ฝาปูน
รวมระยะทางยาว 195 เมตร ใช้ท่อจ านวน 177 ท่อน
บ่อพักจ านวน 18 บ่อ จุดส้ินสุดท่ีล าเหมืองสาธารณะ  
ท่ีพิกัด N 13.451005 E 99.820222 ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 25 
ล าดับท่ี 17)
จ านวนเงิน  270,000  บาท

-16

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
พัฒนาระบบระบายน้ า

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9



1.2 แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการก่อสร้างวางท่อ จุดเร่ิมต้นโครงการ ริมถนนซอยเลียบหลังโรงเจ ท่ีพิกัด  หมู่ท่ี 15 กองช่าง 23 66

ระบายน้ า คสล. หมู่ 15 N 13.46450 E 99.820847 ไปทางทิศเหนือ ตัดผ่าน ต าบลคูบัว
ต าบลคูบัว ถนนไปส้ินสุด บ้านนางเฮียง ท่ีพิกัด  N 13.46529  

E 99.81923  โดยใช้ ท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ตามแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2559-2561 หน้า 23 ล าดับท่ี 9)
จ านวนเงิน  122,000  บาท

-17

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
พัฒนาระบบระบายน้ า

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9



1.2 แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการก่อสร้างซ่อมแซม สถานท่ีก่อสร้างบริเวณพิกัด   N 13.48330  หมู่ท่ี 11 กองช่าง 25 67

ปากบ่อพักน้ าพร้อมฝา คสล. E 99.82431 โดยก่อสร้างปากบ่อพัก พร้อมฝา คสล.  ต าบลคูบัว
หมู่ 10  ต าบลคูบัว  ขนาด 88 x 88 x 15 เซนติเมตร จ านวน 35 ฝา 

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 25
ล าดับท่ี 15)
จ านวนเงิน  100,000  บาท

-18

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
พัฒนาระบบระบายน้ า

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9



1.3 แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วางท่อเมนประปา หมู่ 13 จุดท่ี 1 จากบ้านนายเม้ง ถึงบ้านนางสาวแรม ความยาว  76 หมู่ท่ี 13 กองช่าง 26 73

ต าบลคูบัว เมตร โดยวางท้ังสองด้านใช้ท่อ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว  38  ท่อน ต าบลคูบัว
จุดเร่ิมต้นปากซอย(บ้านนายเม้ง) ท่ีพิกัด  N 13.46867
E 99.81606 จุดส้ินสุดท่ีท้ายซอยพิกัด N 13.46802  
E 99.81617
จุดท่ี 2 จากบ้านลุงจวน  ถึงบ้านนายสวัสด์ิ ยิ่งงามแก้ว 
ความยาว 300 เมตร โดยใช้ท่อ  พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว 75 
ท่อน จุดเร่ิมต้น(บ้านลุงจวน) ท่ีพิกัด  N 13.47037
E 99.82168 จุดส้ินสุดท่ีท้ายซอยนายสวัสด์ิ พิกัด  
N 13.46974  E 99.82253
จุดท่ี 3 จากบ้านนายประเมิน ถึงบ้านนายเจริญ ความยาว 
100 เมตร โดยใช้ท่อ  พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว 25 ท่อน จุดเร่ิม
ต้น (บ้านนายประเมิน) ท่ีพิกัด  N 13.47210 
E 99.81786  จุดส้ินสุดท่ีบ้านนายเจริญ พิกัด  
N 13.47338  E 99.81755พร้อมน้ ายาเช่ือมท่อและ
ค่าแรงงานในขุดฝังท่อ ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด พร้อมป้าย 
ประชาสัมพันธ(์ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 
หน้า 26 ล าดับท่ี 1)
จ านวนเงิน  120,000  บาท -19

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
พัฒนาระบบประปา

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9



1.4 แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างเสาไฟ จุดเร่ิมต้นโครงการช่วงแรกริมสะพานข้างบ้านลุงลี ท่ีพิกัด   หมู่ท่ี 13 กองช่าง 28 66

ส่องสว่างถนนริมคลอง   N 13.47148  E 99.81763 แล้วเลียบคลองไปทาง ต าบลคูบัว
ชลประทาน  หมู่ 13 ตะวันตกบรรจบกับเสาเดิม ระยะทาง 334 เมตร 
ต าบลคูบัว แล้วเว้นช่วงเสาเดิมไว้ เร่ิมต่อใหม่กับเสาต้นสุดท้ายท่ีพิกัด

N  13.46859 E  99.81539 เลียบคลองไปทางทิศ 
ตะวันตก  ส้ินสุดท่ีบ้านลุงอบ ท่ีพิกัด N  13.46701
E  99.81465 ระยะทาง 360 เมตร รวม 2 ช่วง
ระยะทางยาวรวม 694 เมตร ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 28 
ล าดับท่ี 4)
จ านวนเงิน  180,000 บาท

-20

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง และการเตอืนภยั

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9



1.4 แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ตามแบบท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีก าหนด หมู่ท่ี 15 กองช่าง 29 67

ภายในหมู่ท่ี 15 ต าบลคูบัว (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 290 ต าบลคูบัว
ล าดับท่ี 5)
จ านวนเงิน  78,000  บาท

-21

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง และการเตอืนภยั

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9



1.5 แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก่อสร้างศาลาท่ีพักผู้โดยสาร สถานท่ีก่อสร้างบริเวณพิกัด  N 13.48330   E 99.82431 หมู่ท่ี 8 กองช่าง 30 64

หมู่ 8 ต าบลคูบัว ริมถนนสาย 3338  หน้าสถานีอนามัยบ้านหนองยายแก้ว ต าบลคูบัว
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 5.50 เมตร  
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ านวน 1 ป้าย  (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
หน้า  30  ล าดับท่ี 1  )
จ านวนเงิน  100,000  บาท

2 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ สถานท่ีก่อสร้างบริเวณพิกัด  N 13.48396  หมู่ท่ี 7 กองช่าง 30 69
หมู่ 7 ต าบลคูบัว  E 99.82645  ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร ต าบลคูบัว

สูง 6 เมตร  จ านวน  1  หลัง
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ านวน 1 ป้าย(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
หน้า  30  ล าดับท่ี 2  )
จ านวนเงิน  300,000  บาท
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แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
พัฒนาสิ่งก่อสร้างชุมชน

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น คุณภาพชีวิตและสังคม
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดกิารสังคม

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ เพื่อให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสได้มีความเป็นอยู่ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 31 60

และด้อยโอกาสประจ าปี ท่ีดีขึ้นและไม่รู้สึกว่าตนเองถูกทอดท้ิง
2559 จ านวนเงิน  30,000  บาท

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมคนพิการให้ได้มีส่วนร่วมในชุมชน ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 31 60
ให้ผู้พิการได้มีส่วนร่วมใน จ านวนเงิน  30,000  บาท
ชุมชน

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ สร้าง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากชุมชน ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 32 61
จิตใจสดใส ให้แก่ผู้สูงอายุ จ านวนเงิน  150,000  บาท
ประจ าปี 2559

4 โครงการสนับสนุนการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 32 61
ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพ

จ านวนเงิน  72,000  บาท -23

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559จาก (หน้า)



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น คุณภาพชีวิตและสังคม
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและสนุบสนุนกิจกรรมของ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 33 68

กิจกรรมของศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลคูบัว
ครอบครัวต าบลคูบัว จ านวนเงิน  40,000  บาท

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 33 68
กิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชน เด็ก และเยาวชนต าบลคูบัว

จ านวนเงิน  30,000  บาท

3 โครงการส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 34 69
ตามแนวทางพระราชด าริ พอเพียง โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวนเงิน  50,000  บาท

4 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 33 69
สตรีแม่บ้านต าบลคูบัว ศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลคูบัว

จ านวนเงิน   350,000  บาท
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แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น คุณภาพชีวิตและสังคม
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการจัดท าป้ายประชา เพื่อแนะน าผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของต าบล ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 34 69

สัมพันธ์สินค้า OTOP ของ คูบัวให้นักท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไปได้ทราบ
ต าบลคูบัว จ านวนเงิน   50,000  บาท
(เน้นภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ)

6 โครงการสนับสุนกลุ่มกองบุญ เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้กับชุมชน ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 36 74
สวัสดิการชุมชนต าบลคูบัว จ านวนเงิน   100,000  บาท
ประจ าปี  2559
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แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น คุณภาพชีวิตและสังคม
2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการป้องกันและควบคุม เพื่อป้องกันไข้และควบคุมไข้เลือดออก ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 36 58

โรคไข้เลือดออกประจ าปี จ านวนเงิน  100,000  บาท
2559

2 โครงการป้องกันและควบคุม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 36 59
โรคพิษสุนัขบ้าประจ าปี จ านวนเงิน  100,000 บาท
2559

3 โครงการส่งเสริมระบบการ เพื่อจัดให้มีระบบบริหารจัดการงานแพทย์ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 36 59
แพทย์ฉุกเฉินประจ าปี ฉุกเฉิน อบต.คูบัว
2559 จ านวนเงิน  300,000  บาท

4 โครงการคลินิกใกล้บ้านรักษา เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 37 59
โรคเฉพาะทาง (ผู้ป่วยเร้ือรัง) อย่างเข้าถึง

จ านวนเงิน  50,000  บาท
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แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559จาก (หน้า)



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น คุณภาพชีวิตและสังคม
2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 อุดหนุนคณะกรรมการอาสา เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณ อบต.คูบัว ส านักงานปลัด 36 59

สมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ สุขประจ าหมู่ท้ัง 15 หมู่บ้าน
บ้านในการพัฒนางานสาธารณ จ านวนเงิน  150,000  บาท
สุขมูลฐานในหมู่บ้านแต่ละหมู่
จ านวน 15 หมู่บ้าน

6 โครงการพัฒนาศักยภาพใน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 33 59
การด าเนินงานของอาสา อสม.
สมัครสาธารณสุขประจ า จ านวนเงิน  200,000 บาท
หมู่บ้านของต าบลคูบัว

7 โครงการป้องกันและลดความ เพื่อเป็นการป้องกันลดความเส่ียงในการติดเช้ือ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 37 59
เส่ียงในการติดเช้ือ HIV HIV

จ านวนเงิน 20,000  บาท
8 โครงการสนับสนุนกองทุนหลัก เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานด้านหลักประกัน ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 36 74

ประกันสุขภาพ(สปสช.) สุขภาพ (สปสช.)
จ านวนเงิน  250,000  บาท -27

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
3.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม  - เด็กนักเรียนมีการพัฒนาทางร่างกายท่ี โรงเรียน สพฐ. กองการศึกษาฯ 40 56

 (นม) ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน แข็งแรงสมบูรณ์เจริญเติบโตตามวัย ในเขตพื้นท่ีต าบล
ท่ีอยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อน จ านวนเงิน  1,109,100  บาท คูบัว จ านวน 4 แห่ง
วัยเรียน และส าหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช้ันอนุบาล-ป.6 ร.ร.ในสังกัด จ านวน 3 แห่ง
สพฐ. ในเขตพื้นท่ีต าบลคูบัว

2 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน  - เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกายท่ี โรงเรียน สพฐ. กองการศึกษาฯ 40 57
ส าหรับโรงเรียน สพฐ. ในเขต แข็งแรงสมบูรณ์เติบโตตามวัย ในเขตพื้นท่ีต าบล
พื้นท่ี ต าบลคูบัว  - งบประมาณ  1,900,000  บาท คูบัว จ านวน 4 แห่ง

3 โครงการจัดซ้ืออาหารกลางวัน  - เด็กเล็กมีพัฒนาการทางร่างท่ีแข็งแรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ 51 55
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมบูรณ์เติบโตตามวัย ของ อบต. คูบัว
อบต.คูบัว  - งบประมาณ  639,000  บาท จ านวน 3 แห่ง
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แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
3.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการส่งเสริมการศึกษานอก  - เสริมสร้างพัฒนาการในการเรียนรู้แก่เด็ก เด็กเล็กของศูนย์ กองการศึกษาฯ 41 56

โรงเรียนส าหรับเด็กก่อน ก่อนวัยเรียน พัฒนาเด็กเล็ก ใน
วัยเรียน สังกัด อบต.คูบัว

 - จ านวนเงิน  50,000  บาท จ านวน 100 คน

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรม  - ส่งเสริมให้นักเรียนได้จัดแสดงผลงานทาง โรงเรียนสังกัด สพฐ. กองการศึกษาฯ 51 57
วันวิชาการของโรงเรียนในสังกัด วิชาการ และได้รับความรู้ทางวิชาการต่างๆ ในเขตต าบลคูบัว
สพฐ. ในเขตต าบลคูบัว  - จ านวนเงิน  80,000 บาท จ านวน 4 แห่ง

6 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้  - ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยม มี โรงเรียนมัธยม กองการศึกษาฯ 41 57
แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยม ความรู้และมีทักษะด้านประกอบอาชีพ ในเขตต าบลคูบัว
โรงเรียนแคทรายวิทยา  - จ านวนเงิน  40,000  บาท จ านวน 1 แห่ง

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา  -ให้เด็กนักเรียนได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ โรงเรียนสังกัด สพฐ. กองการศึกษาฯ 42 57
ผูเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ ในเขตต าบลคูบัว
ในเขตต าบลคูบัว  - จ านวนเงิน  40,000  บาท จ านวน 4 แห่ง
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แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
3.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ  - เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นักเรียนในเขตพื้นท่ี กองการศึกษาฯ 42 58

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้  - จ านวนเงิน  120,000  บาท ต าบลคูบัว
แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน  - ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมจาก สนับสนุนกิจกรรม กองการศึกษาฯ 42 58
กิจกรรมของศูนย์การศึกษานอก แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน การเรียนการสอน
โรงเรียนชุมชนต าบลคูบัว จ านวนเงิน  50,000  บาท ของศูนย์การศึกษา

นอกโรงเรียน
จ านวน 1 แห่ง
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โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า)

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
3.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก  - สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่เด็กๆ และ เด็กๆ ในต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ 43 56
แห่งชาติ เยาวชนในต าบลคูบัว จ านวน 600 คน

จ านวนเงิน  100,000   บาท

11 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร  - ปลูกฝังจิตให้เด็กและเยาวชนมีความ เด็ก เยาวชนใน กองการศึกษาฯ 43 71
ประพฤติท่ีดีงามมีศีลธรรมในจิตใจ ต าบลคูบัว
จ านวนเงิน  50,000  บาท

จ านวน 200 คน
12 โครงการอบรมคุณธรรม-  - ปลูกฝังจิตส านึกให้เป็นผู้มีคุณธรรมและ เด็ก เยาวชนในต าบล กองการศึกษาฯ 44 71

จริยธรรมเด็กและเยาวชน จริยธรรม คูบัว
ในต าบลคูบัว  จ านวนเงิน  50,000  บาท จ านวน 200 คน
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แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
3.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ีและภมูิปญัญาท้องถ่ิน

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการบวชศิลจาริณีถวายเป็น  - บ าเพ็ญศีล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ประชาชนในต าบล กองการศึกษาฯ 45 71

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ คูบัว 
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จ านวน 100 คน
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จ านวนเงิน  60,000  บาท

2 โครงการแห่เทียนพรรษา  - สืบทอดประเพณี วันส าคัญทางศาสนาให้ เด็กนักเรียน เยาวชน กองการศึกษาฯ 45 71
ต าบลคูบัว คงอยู่สืบไป และประชาชนใน

จ านวนเงิน  40,000  บาท ต าบลคูบัว
จ านวน 200 คน

3 โครงการจัดการประกวดทอผ้า  - สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้า เด็กนักเรียน และ กองการศึกษาฯ 45 71
พื้นเมือง (ซ่ินตีนจก) ไท -ยวน พื้นเมือง (ผ้าซ่ินตีนจก) ให้คงอยู่สืบไป ประชาชนผู้มีความ
ต าบลคูบัว จ านวนเงิน  50,000  บาท สนใจ

จ านวน 100 คน
4 โครงการจัดงานประเพณีลอย  - สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป ประชาชนต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ 45 71

กระทงต าบลคูบัว จ านวนเงิน  40,000  บาท และประชาชนท่ัวไป
ร่วมงานประเพณี
จ านวน 300 คน -33

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
3.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ีและภมูิปญัญาท้องถ่ิน

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว  - ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ ประชาชนต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ 45 71

เชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น ต าบลคูบัวให้เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย และประชาชนท่ัวไป
จ านวนเงิน  150,000  บาท เข้าร่วมงานประเพณี

จ านวน 200 คน
6 โครงการสนับสนุนการจัดงาน  - สืบสานวัฒนธรรมไท-ยวน ของต าบล สนับสนุนการจัดงาน กองการศึกษาฯ 46 71

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี คูบัวให้คงอยู่สืบไป สืบสานวัฒนธรรม
ไท-ยวน ต าบลคูบัว จ านวนเงิน  100,000  บาท ไท-ยวน 

จ านวน 1 คร้ังต่อปี
7 โครงการสนับสนุนอ าเภอเมือง  - สนับสนุนการท่องเท่ียวจังหวัดราชบุรี สนับสนุนการ กองการศึกษาฯ 46 71

ราชบุรี "ท่องเท่ียวราชบุรีของ  - จ านวนเงิน  15,000  บาท ท่องเท่ียวในจังหวัด
ดีเมืองโอ่ง" ประจ าปี 2559 ราชบุรี 

จ านวนปีละ 1 คร้ัง
8 โครงการเนื่องในวันเฉลิมพระ จัดกิจกรรมให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ 43 56

ชนมพรรษาส าหรับเด็กก่อน จ านวนเงิน  15,000  บาท
วัยเรียน -34

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
3.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการนันทนาการ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  - ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ าใจนักกีฬา โรงเรียนระดับ กองการศึกษาฯ 47 69

โรงเรียนระดับประถม ห่างไกล รู้รักสามัคคี และมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ห่างไกล ประถมในเขตต าบล
ต้านภัยยาเสพติด "คูบัวเกมส์" ยาเสพติด คูบัว 

 จ านวนเงิน  100,000  บาท จ านวน 4 แห่ง

2 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน  - ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ หมู่บ้านในเขต กองการศึกษาฯ 47 69
ต้านภัยยาเสพติด ออกก าลังกายมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ห่างไกล ต าบลคูบัว

ยาเสพติด จ านวน 15 หมู่บ้าน
 จ านวนเงิน  120,000  บาท

3 อุดหนุนเทศบาลต าบลเขางู  - เยาวชน ปละประชาชนในเขตอ าเภอเมือง อปท.  เยาวชน และ กองการศึกษาฯ 49 70
ตามโครงการกีฬาประเพณี ราชบุรีได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ประชาชนในอ าเภอ
ฟุตบอลประเพณีอ าเภอเมือง ห่างไกลยาเสพติด เมืองราชบุรีเข้าร่วม
"ราชบุรีคัพ" คร้ังท่ี 19 จ านวนเงิน  15,000  บาท แข่งขัน 21 ทีม

-35

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
3.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการนันทนาการ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม  - เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษาฯ 47 70

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี อ าเภอเมืองราชบุรี "ราชบุรีคัพ" ประชาชน ผู้มีความ
อ าเภอเมืองราชบุรี "ราชบุรีคัพ" จ านวนเงิน  100,000  บาท สนใจ 

จ านวน 20 คน

2 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม  - ให้ประชาชนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพ ให้ประชาชนได้ออก กองการศึกษาฯ 48 70
การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส ร่างกายแข็งแรง ก าลังกายมีสุขภาพ

 จ านวนเงิน  30,000  บาท ร่างกายแข็งแรง

3 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา  - ให้ประชาชนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพ อุปกรณ์กีฬาส าหรับ กองการศึกษาฯ 48 70
ส าหรับหมู่บ้านในต าบลคูบัว ร่างกายแข็งแรง หมู่บ้าน 

 จ านวนเงิน  97,500  บาท จ านวน 15 หมู่บ้าน
4 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายของหมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 9 กองการศึกษาฯ 49 70

กายพร้อมติดต้ัง หมู่ท่ี 8 โดยติดต้ังบริเวณริมร้ัวโรงพยาบาลส่งเสริม ต าบลคูบัว
หมู่ท่ี 9 สุขภาพบ้านคูบัว จ านวน 10 ชุด

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ของหมู่ท่ี 9
โดยติดต้ังบริเวณหมู่บ้านโรสการ์เด้นท์
จ านวน  3  ชุด
จ านวนเงิน  260,000  บาท -36

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนา ระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิลในเขตต าบลคูบวั

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดหาถังขยะพลาสติก เพื่อประชาชนได้มีภาชนะไว้ส าหรับรอง ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 50 68

ทรงกลมไม่มีฝาปิด รับขยะมูลฝอย จ านวน 50 ใบ
(ขนาดจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร) จ านวนเงิน  30,000  บาท

2 โครงการคัดแยกขยะและรักษา เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 50 67
ส่ิงแวดล้อม ภายในต าบลคูบัว

จ านวนเงิน  30,000  บาท
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โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559จาก (หน้า)



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.3 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภมูิทัศน์ในเขตพ้ืนที่ต าบลคูบวั

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การด าเนินการปรับปรุงภูมิ เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในเขตต าบลคูบัว ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 51 46

ทัศน์ภายในเขตต าบลคูบัว จ านวนเงิน  30,000  บาท
ร่วมกับภาคประชาชน
ประจ าปี 2559

2 ขุดลอกคลองไส้ไก่ เพื่อก าจัดส่ิงกีดขวางทางน  าและขุดลอก ต าบลคูบัว กองช่าง 52 72
คลองท่ีตื นเขิน
จ านวนเงิน  200,000  บาท
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แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2559
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การบริหารและเสริมสร้างธรรมภบิาล

5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการขององค์กร

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 53 48

ส าหรับส านักงาน จ านวน  1  เคร่ือง  เคร่ืองละ  16,000  บาท

ส านักงาน ปลัด อบต. มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ณ วันท่ี 7 เมษายน 2558

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  กองคลัง กองคลัง 53 51

ส าหรับส านักงาน จ านวน  1  เคร่ือง  เคร่ืองละ  16,000  บาท

กองคลัง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ณ วันท่ี 7 เมษายน 2558

3 เคร่ืองรับสัญญาณเสียงไร้สาย จัดซ้ือเคร่ืองรับสัญญาณไร้สาย UHF 420.00 อบต.คูบัว ส านักงานปลัด 64 48

UHF 420.00 MHz MHz พร้อมเคร่ืองขยายเสียง 80 วัตต์ 

Decoder เสาอากาศปรับทิศทางได้ พร้อมสาย

น าสัญญาณและอุปกรณ์ต่อเสา รวมท้ังล าโพง

HOM ขนาด 15 นิ้ว 60 วัตต์ 2 ตัว จ านวน

2 ชุด จ านวนเงิน  100,000  บาท

-39

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2559

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559จาก (หน้า)



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การบริหารและเสริมสร้างธรรมภบิาล

5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการขององค์กร

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก Injet จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก Injet printer อบต.คูบัว กองคลัง 58 51

printer จ านวน  1  เคร่ือง

จ านวนเงิน  4,300  บาท

5 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) อบต.คูบัว กองช่าง 59 63

 (ขาว-ด า) จ านวน   1  เคร่ือง

จ านวนเงิน  50,000  บาท

6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  เคร่ือง อบต.คูบัว กองช่าง 54 63

ส าหรับงานประมวลผล จ านวนเงิน   23,000  บาท

7 ซ่อมแซมรถยนต์เล็กอีซูซุ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง รถยนต์อีซูซุ อบต.คูบัว กองการศึกษาฯ 61 55

หมายเลขทะเบียน บม-4533 หมายเลขทะเบียน  บม-4533 ราชบุรี 

ราชบุรี จ านวน   1 คัน

จ านวนเงิน  50,000  บาท

-40

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2559

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559จาก (หน้า)



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การบริหารและเสริมสร้างธรรมภบิาล

5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบคุคลขององค์การให้มีประสิทธิภาพ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส ารวจความพึงพอใจ เพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 63 46

ของประชาชนในการด าเนิน ให้บริการแก่ประชาชน

งานและการให้บริการของ จ านวนเงิน  20,000  บาท

อบต.คูบัว  ประจ าปี 2559

2 โครงการส่งเสริมความรู้การ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ด้านการ อบต.คูบัว ส านักงานปลัด 64 46

พัฒนาประชาธิปไตย และ เลือกต้ัง

ระบบการเลือกต้ังท่ีมีประสิทธิ จ านวนเงิน  30,000  บาท

ภาพ

3 โครงการจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ต าบลคูบัว กองคลัง 62 50

แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ จ านวนเงิน  40,000  บาท

ช าระภาษี

4 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ต าบลคูบัว กองคลัง 72 50

จ านวนเงิน  100,000  บาท
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โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2559



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การบริหารและเสริมสร้างธรรมภบิาล

5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบคุคลขององค์การให้มีประสิทธิภาพ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 อุดหนุน อบต.ท่าราบ ตาม หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อบต.คูบัว ส านักงานปลัด 63 47

โครงการขอรับเงินอุดหนุน และศูนย์ประสานงานการด าเนินการตาม

สถานท่ีกลางส าหรับศูนย์ อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ ในเขตอ าเภอเมืองราชบุรีประจ าปี

จัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ.2559

จ านวนเงิน   20,000  บาท

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น ดา้นการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาศักยภาพบคุลากร

5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบคุลากรในองค์กร
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ อบต.คูบัว ส านักงานปลัด 67 46

บุคลากรขององค์การบริหาร ตามระเบียบของทางราชการ

ส่วนต าบลคูบัวเกี่ยวกับการ จ านวนเงิน  20,000  บาท

ปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าว

สารของทางราชการ 
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โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2559

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั
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