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บันทึกหลักการและเหตุผล 
การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน เพิ่มเตมิ ฉบับที่ ๑ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 

หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
หมวด  5  การน าแผนไปปฏิบัติ   

 ข้อ  26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  
ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนๆ                
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
      เหตุผล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว         
ได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ตามที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ได้ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  เมื่อวันที่ 10  
สิงหาคม  2559  เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  ของ ส านัก 
กอง แต่ละส่วน  โดยตั้งจ่ายในรายการใหม่ที่ก าหนดขึ้นภายใต้รายจ่ายงบประมาณตามแผนงานเดียวกัน             
เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ที่เพ่ิมเติม จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 การจัดท าแผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559           
ประกอบ  ด้วยเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่ 1  บทน า   และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญ เพ่ือท าให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว     
โดยน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 

 
 



 
 

-2- 
 

 
สารบัญ 

 
หน้า 

              
บันทึกหลักการและเหตุผล        ๑    
สารบัญ             ๒ 
 
 
 

ส่วนที่   1 บทน า         ๓ 
1.1   บทน า        ๓ 
1.2   วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน     ๓    
1.3   ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     ๓ 
1.4   ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     ๔ 
     

 
 

ส่วนที่   2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม       ๕   
2.1   บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (แบบ ผด. 01)  ๖-7 
2.2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)   8-17 
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แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

ส่วนที่  1  บทน า 
1.1  บทน า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี                 
และแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี          
มีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.   เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการจริง  
ในปีงบประมาณนั้น ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
 2.   เพื่อใช้เป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้มีความสะดวก 
และชัดเจนในการด าเนินการต่างๆ 

      3.   เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนาสามปี ไปสู่แผนการด าเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  หมวด 5  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ   
 ข้อ 26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนด าเนินการ  ดังนี้ 

(1)   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่าง
แผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการท้องถิ่น 

(2)   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น 
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 แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด า เนิ นงาน เป็น เครื่ องมื อส าคัญ ในการบริ หารงานของผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น                  
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม
การด าเนินงานและการประเมินผล  ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action plan)  
2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ 

แสดงถึงการด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

 รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือ
กิ่งอ าเภอแบบบูรณาการ 

 ขั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงานแบ่งเป็น   2  ส่วน   คือ  
 ส่วนที่  1  บทน า 
 ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/ กิจกรรมเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนที่  3   การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
       คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือประกาศใช้  การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง  แผนการด าเนินงานของ   (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/
องค์การบริหารส่วนต าบล.......)  ประจ าปี........เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและ
สามารถตรวจสอบได้ 

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการ 
ด าเนินงาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนาตรงตามความต้องการและ 
ตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น 
 3. ท าให้การพัฒนาในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงาน อ่ืนๆ 

4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด าเนินการกิจกรรม หรือมี 
โครงการพัฒนาอะไรในพื้นที ่บ้าง เพื ่อใช ้เป็นข้อมูลในกา รติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน                   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส 
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ส่วนที่  2 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  
เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  เพ่ิมเติม  เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน  และการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อีกทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดรายละเอียดของแผนงาน
โครงการพัฒนา/กิจกรรมที่จะด าเนินการจริง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ท าให้แนวทางการด าเนินงาน       
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 

 
 



จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จ านวน
งบประมาณ

 ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วย
ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและสะพานให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 3 21.42              409,000              28.29          กองช่าง
1.2 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบระบายน้้าไม่ให้เกิดน้้าท่วมขัง  - -                  -                      -              -                
1.3 แนวทางการพัฒนา ขยายแนวเขต/บ้ารุงรักษาซ่อมแซมระบบการประปาต้าบลคูบัว  - -                  -                      -              -                
1.4 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง และการเตือนภัย  - -                  -                      -              -                
1.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่ิงก่อสร้าง 1 7.14                134,000 9.27            กองช่าง

4 28.56             543,000             37.56         

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  - -                  -                      -              -                
2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  - -                  -                      -              -                
2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข  - -                  -                      -              -                
2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในต้าบลคูบัว 1 7.14                100,000 6.91            ส้านักงานปลัด

1 7.14               100,000             6.91           
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา

3.1 แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา 5 35.72              337,000              23.30          กองการศึกษา
3.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  - -                  -                      -              -                
3.3 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการท่องเท่ียว  - -                  -                      -              -                
3.4 แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการนันทนาการ  - -                  -                      -              -                

5 35.72             337,000             23.30         -6

รวม

รวม

2.1  บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (แบบ ผด.01)
แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมตมิ  ฉบบัที่ ๑  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

รวม



จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จ านวน
งบประมาณ

 ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วย
ด าเนินการ

4.1 แนวทางระบบก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในเขตต้าบลคูบัว  - -                  -                      -              -                
4.2 แนวทางบ้ารุงรักษาแหล่งน้้าในเขตต้าบลคูบัว  - -                  -                      -              -                
4.3 แนวทางส่งเสริม ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นท่ีต้าบลคูบัว  - -                  -                      -              -                

 -             -                -          -           -

5.1 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการขององค์กร 2 14.29              167,000 11.55          ส้านักงานปลัด
5.2 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การให้มีประสิทธิภาพ 2 14.29              299,000 20.68          ส้านักงานปลัด
5.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร  - -                  -                      -              

4 28.58             466,000 32.23         

14 100.00 1,446,000          100.00 -7

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารและเสริมสร้างธรรมภบิาล

รวม

รวมทั้งสิ้น

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

2.1  บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (แบบ ผด.01)

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รวม

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมตมิ  ฉบบัที่ ๑  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559



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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 15 กองช่าง เพิ่มเติม โอนเงิน

เสริมเหล็ก สายบ้านนางฉลอง สืบนา สายบ้านนางฉลอง สืบนา (ต่อจากของเดิม)  หมู่ท่ี 15 ต าบลคูบัว ต าบลคูบัว อบต.คูบัว ฉบับท่ี 1 งบประมาณ
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ปี พ.ศ. รายจ่าย
หนา 0.15 เมตร  หรือรวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร 2559 ถึง ในหมวดค่า
จุดเร่ิมต้น  N 13.46546  E 99.81482 2561 ครุภัณฑ์
จุดส้ินสุด  N 13.46577  E 99.81472 ท่ีดินและ

หน้า 7 ส่ิงก่อสร้าง
จ านวนเงิน   72,000  บาท ไปต้ังจ่าย

เป็นรายการ
ใหม่

ล าดับท่ี 2

-8

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕59
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภค  และสาธารณปูการ
พัฒนาระบบคมนาคม

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

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)



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.
2 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซ่อมแซมถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 2 กองช่าง  - โอนเงิน

3 จุด สายเลียบคลองชลประทาน กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 2.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร ต าบลคูบัว อบต.คูบัว งบประมาณ
หมู่ท่ี 2  ต าบลคูบัว พร้อมวางท่อ คลส. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร รายจ่าย

 จ านวน  6  ท่อน  และก าแพงกันดิน  รวมท้ังส้ิน  3  จุด ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์

จ านวนเงิน   192,000   บาท ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ไปต้ังจ่าย

เป็นรายการ
ใหม่

ล าดับท่ี 3
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จาก (หน้า) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕59

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภค  และสาธารณปูการ
พัฒนาระบบคมนาคม



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.
3 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซ่อมแซมถนน คสล.  ซอย 16   หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 4 กองช่าง  - โอนเงิน

ซอย 16  หมู่ท่ี 4  ต าบลคูบัว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  15.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร ต าบลคูบัว อบต.คูบัว งบประมาณ
และก าแพงกันดิน  ยาว  25.00 เมตร  สูงเฉล่ีย 3.00 เมตร รายจ่าย

ในหมวดค่า
จ านวนเงิน   145,000   บาท ครุภัณฑ์

ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ไปต้ังจ่าย

เป็นรายการ
ใหม่

ล าดับท่ี 4
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พัฒนาระบบคมนาคม

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

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕59

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภค  และสาธารณปูการ



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 โครงการติดต้ังตาข่ายกันนกพิราบ งานตาข่ายกันนก ขึ้นโครงเคร่าสังกะสีชุบสี  ตาข่ายกันนก พี พี หมู่ท่ี 5 ส านักงานปลัด เพิ่มเติม โอนเงิน

ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ท่ี 5 แผ่นปิดนก  และงานไฟฟ้า ย้ายโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟ ต าบลคูบัว อบต.คูบัว ฉบับท่ี 1 งบประมาณ
ข้าง รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ คูบัว ตามแบบ อบต.ก าหนด ปี พ.ศ. รายจ่าย

เพื่อสุขภาวะของประชาชนท่ีมาใช้สถานท่ีในการจัดกิจกรรมต่างๆ 2559 ถึง ในหมวดค่า
2561 ครุภัณฑ์

จ านวนเงิน   134,000   บาท ท่ีดินและ
หน้า 8 ส่ิงก่อสร้าง

ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการ

ใหม่

ล าดับท่ี 4

-11

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕59
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภค  และสาธารณปูการ

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

พัฒนาสิ่งก่อสร้างชุมชน

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



2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น คุณภาพชีวิตและสังคม
2.4  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในต 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 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง ป้ายเตือน จัดซ้ือพร้อมติดต้ังป้ายเตือนเขตโรงเรียน  จ านวน  4  ป้าย บริเวณ ส านักงานปลัด เพิ่มเติม โอนเงิน

เขตโรงเรียน จ านวน 4 ป้าย เพื่อติดต้ังบริเวณหน้าโรงเรียน จ านวน 4 โรงเรียน ท่ีอยู่ในพื้นท่ี หน้าโรงเรียน  อบต.คูบัว ฉบับท่ี 1 งบประมาณ
ต าบลคูบัว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง 4 ปี พ.ศ. รายจ่าย
ประชาชนท่ัวไป และผู้ใช้รถใช้ถนน โรงเรียน 2559 ถึง ในหมวดค่า
สถานท่ีติดต้ัง 2561 ครุภัณฑ์
(1) ข้างถนนก่อนถึงโรงเรียนแคทรายวิทยา ท่ีดินและ
(2) ข้างถนนก่อนถึง ศพด. โรงเรียนวัดแคทราย หน้า 8 ส่ิงก่อสร้าง
(3) ข้างถนนหน้าโรงเรียนวัดหนามพุงดอ ไปต้ังจ่าย
(4) ข้างถนนก่อนถึงโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ เป็นรายการ
จ านวนเงิน  100,000  บาท ใหม่

ล าดับท่ี 3

-12

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕59

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

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



3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
3.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดบั

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดแคทราย ศพด. โรงเรียน กองการศึกษา เพิ่มเติม โอนเงิน

พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดแคทราย โดยการต่อเติมหลังคาเมทัลชีทพร้อมเสา วัดแคทราย ฉบับท่ี 1 งบประมาณ
โดยการต่อเติมหลังคาเมทัลชีท บริเวณสนามเด็กเล่น เพื่อกันแดดกันฝนให้กับ ปี พ.ศ. รายจ่าย
พร้อมเสา บริเวณสนามเด็กเล่น เด็กเล็กก่อนวัยเรียน   ตามแบบ อบต.ก าหนด 2559 ถึง ในหมวดค่า

2561 ครุภัณฑ์
จ านวนเงิน   280,000   บาท ท่ีดินและ

หน้า 9 ส่ิงก่อสร้าง
ไปต้ังจ่าย

เป็นรายการ
ใหม่

ล าดับท่ี 1
2 โครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์ ปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแคทราย ศพด. โรงเรียน กองการศึกษา เพิ่มเติม โอนเงิน

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแคทราย โดยการติดต้ังฝักบัวและโถปัสสาวะชาย วัดแคทราย ฉบับท่ี 1 งบประมาณ
โดยการติดต้ังฝักบัวและโถปัสสาวะ เพื่อสร้างสุขลักษณะ และดูแลความสะอาดร่างกายให้แก่ ปี พ.ศ. รายจ่าย
ชาย เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2559 ถึง ในหมวดค่า

2561 ครุภัณฑ์
จ านวนเงิน  15,000  บาท ท่ีดินและ

หน้า 9 ส่ิงก่อสร้าง
ไปต้ังจ่าย

เป็นรายการ
ใหม่

ล าดับท่ี 2 -13

จาก (หน้า) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕59



3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
3.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดบั

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง ถังน้ า จัดซ้ือพร้อมติดต้ังถังไฟเบอร์กลาส  จ านวน  2  ถัง ศพด. โรงเรียน กองการศึกษา เพิ่มเติม โอนเงิน

ไฟเบอร์กลาส   จ านวน 2 ถัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดแคทราย วัดแคทราย ฉบับท่ี 1 งบประมาณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน เพื่อส ารองน้ าไว้ใช้ยามจ าเป็น ปี พ.ศ. รายจ่าย
วัดแคทราย 2559 ถึง ในหมวดค่า

จ านวนเงิน   26,000   บาท 2561 ครุภัณฑ์
ท่ีดินและ

หน้า 9 ส่ิงก่อสร้าง
ไปต้ังจ่าย

เป็นรายการ
ใหม่

ล าดับท่ี 3
4 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังพัดลม จัดซ้ือพร้อมติดต้ังพัดลมติดฝาผนัง ขนาด  16  นิ้ว ศพด. โรงเรียน กองการศึกษา เพิ่มเติม โอนเงิน

ติดฝาผนัง  ขนาด  16  นิ้ว จ านวน  4  ตัว วัดแคทราย ฉบับท่ี 1 งบประมาณ
จ านวน  4  ตัว เพื่อลดบรรยากาศร้อนอบอ้าวภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี พ.ศ. รายจ่าย

โรงเรียนวัดแคทราย 2559 ถึง ในหมวดค่า
2561 ครุภัณฑ์

จ านวนเงิน   8,000  บาท ท่ีดินและ
หน้า 9 ส่ิงก่อสร้าง

ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการ

ใหม่
ล าดับท่ี 4 -14

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕59

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

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



3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
3.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดบั

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบญัญตัิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง จัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองป็มน้ าอัตโนมัติ  350  วัตต์  ศพด. โรงเรียน กองการศึกษา เพิ่มเติม โอนเงิน

เคร่ืองป๊มน้ าอัตโนมัติ 350 วัตต์ จ านวน  1  เคร่ือง  เพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ า วัดแคทราย ฉบับท่ี 1 งบประมาณ
จ านวน  1  เคร่ือง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนแคทรายวิทยา ปี พ.ศ. รายจ่าย

2559 ถึง ในหมวดค่า
จ านวนเงิน  8,000  บาท 2561 ครุภัณฑ์

ท่ีดินและ
หน้า 9 ส่ิงก่อสร้าง

ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการ

ใหม่
ล าดับท่ี 5 -15

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕59

จาก (หน้า) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ



5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การพัฒนาการบริหาร และการปฏบิตังิานของบคุลากรในองค์กร

5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏบิตังิานของบคุลกรให้มีประสิทธิภาพ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม

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

1 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง จัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 เคร่ือง ท่ีท าการ ส านักงานปลัด เพิ่มเติม โอนเงิน

เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน  3  เคร่ือง เพื่อติดต้ังภายในห้องประชุม  แล ะติดต้ังภายในห้องท างาน อบต.คูบัว อบต.คูบัว ฉบับท่ี 1 งบประมาณ

เพื่อติดต้ังภายในห้องประชุม ส านักงานปลัด อบต.   1 เคร่ือง ปี พ.ศ. รายจ่าย

(อาคารหลังเก่า)   2  เคร่ือง  และ เพื่อทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุดทรุดโทรม ส้ินเปลือง 2559 ถึง ในหมวดค่า

ติดต้ังภายในห้องท างาน งบประมาณค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา และค่าพลังงานไฟฟ้า 2561 ครุภัณฑ์

ส านักงานปลัดฯ   1   เคร่ือง ท่ีดินและ

จ านวนเงิน   134,000  บาท หน้า 10 ส่ิงก่อสร้าง

ไปต้ังจ่าย

เป็นรายการ

ใหม่

ล าดับท่ี 1

2 โครงการจัดซ้ือ พร้อมติดต้ังเคร่ือง จัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  จ านวน  1  เคร่ือง ท่ีท าการ กองช่าง เพิ่มเติม โอนเงิน

ปรับอากาศ  ภายในห้องกองช่าง ภายในห้องกองช่าง  เพื่อทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุด อบต.คูบัว อบต.คูบัว ฉบับท่ี 1 งบประมาณ

 จ านวน 1 เคร่ือง ไม่คุ้มค่า กับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ปี พ.ศ. รายจ่าย

2559 ถึง ในหมวดค่า

จ านวนเงิน   33,000  บาท 2561 ครุภัณฑ์

ท่ีดินและ

หน้า 10 ส่ิงก่อสร้าง

ไปต้ังจ่าย

เป็นรายการ

ใหม่

ล าดับท่ี 1

-16

พ้ืนที่
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559จาก (หน้า)

หน่วยด าเนินการ

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕59

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม



5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การพัฒนาการบริหาร และการปฏบิตังิานของบคุลากรในองค์กร

5.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาบริหารงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม

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

1 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง จัดซ้ือพร้อมติดต้ังชุดเคร่ืองเสียงไร้สาย    จ านวน   4    ชุด หมู่ท่ี 3 ส านักงานปลัด หน้า 64 โอนเงิน

ชุดเคร่ืองเสียงไร้สาย  เพื่อทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุด  ส้ินเปลืองงบประมาณ หมู่ท่ี  9 อบต.คูบัว งบประมาณ

จ านวน   4   ชุด ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา หมู่ท่ี  10 รายจ่าย

 ภายในหมู่บ้าน   4   หมู่บ้าน หมู่ท่ี  13 ในหมวดค่า

ต าบลคูบัว ครุภัณฑ์

จ านวนเงิน    200,000    บาท ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ไปต้ังจ่าย

เป็นรายการ

ใหม่

ล าดับท่ี 2

2 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง จัดซ้ือพร้อมติดต้ังชุดเคร่ืองเสียงห้องประชุมสภา อบต. ห้องประชุม ส านักงานปลัด หน้า 65 โอนเงิน

ชุดเคร่ืองเสียงห้องประชุมสภา อบต. จ านวน  1  ชุด   เพื่อทดแทนของเดิมท่ีช ารุด ทรุดโทรม สภา อบต. อบต.คูบัว งบประมาณ

 จ านวน   1   ชุด  และปรับปรุงระบบ เคร่ืองเสียงให้มีประสิทธิภาพ อบต.คูบัว รายจ่าย

ในหมวดค่า

จ านวนเงิน    99,000    บาท ครุภัณฑ์

ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ไปต้ังจ่าย

เป็นรายการ

ใหม่

ล าดับท่ี 5
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แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕59

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ



 

 

 
 

หมายเหตุ    ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

  ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันรายการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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