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ค าน า 
 

  การจัดท าแผนการด าเนินงาน ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยแผนการด าเนินงานจะเป็นเอกสารที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว รวมถึง
หน่วยงานอ่ืนได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานทั้งทางด้านการจัดการ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ 
การพัฒนาคนและสังคม การเมือง การบริหาร การศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
คูบวั ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอเมืองราชบุรีและจังหวัดราชบุรี รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้
เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวต่อไป 
 
 

        
คณะกรรมการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
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หลักการและเหตุผล 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา มีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) และแผนงาน/โครงการของหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

  การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูบัว  ประกอบด้วยองค์ประกอบ  2  ส่วน  ส่วนที่ 1 บทน า  และ  ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ
กิจกรรมซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญ เพ่ือให้ทราบโครงการและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  โดยน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 
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แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ของ 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 าเนินการ
ในปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 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  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  
ดังนี้ 

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

(2)   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
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 แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด า เนินงานเป็นเครื่ องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่ น                  
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการด 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/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ 
หรือกิ่งอ 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/กิจกรรม/งบประมาณ 

 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 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน                    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส 
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ส่วนที่  2 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน  และการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อีกท้ังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนา
กิจกรรมที่จะด าเนินการจริง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ท าให้แนวทางการด าเนินงาน มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น 

 
 
 



จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จ านวน
งบประมาณ

 ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วย
ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและสะพานให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 11 12.94              7,837,800           22.55          กองช่าง
1.2 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบระบายน้้าไม่ให้เกิดน้้าท่วมขัง 7 8.24                1,188,000 3.42            กองช่าง
1.3 แนวทางการพัฒนา ขยายแนวเขต/บ้ารุงรักษาซ่อมแซมระบบการประปาต้าบลคูบัว 1 1.18                98,500 0.28            กองช่าง
1.4 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง และการเตือนภัย 3 3.53                334,000 0.96            กองช่าง
1.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่ิงก่อสร้าง 1 1.27                10,000 0.03            กองช่าง

23 27.06             9,468,300          27.24         -7

2.1  บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (แบบ ผด.01)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

รวม



จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จ านวน
งบประมาณ

 ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วย
ด าเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 7 8.24                14,992,000 43.13          ส้านักงานปลัด
2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 6 7.06                770,000 2.22            ส้านักงานปลัด

2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 5 5.88                860,000 2.47            ส้านักงานปลัด
2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในต้าบลคูบัว 2 2.35                370,000 1.06            ส้านักงานปลัด

20 25.64             16,992,000        48.88         
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา

3.1 แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา 9 10.59              3,884,100 11.17          กองการศึกษา
3.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 3.53                200,000 0.58            กองการศึกษา
3.3 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการท่องเท่ียว 7 8.24                485,000 1.40            กองการศึกษา
3.4 แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการนันทนาการ 4 4.71                450,000 1.29            กองการศึกษา

23 27.06             5,019,100 14.44         -8

รวม

รวม

2.1  บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (แบบ ผด.01)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา



จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จ านวน
งบประมาณ

 ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วย
ด าเนินการ

4.1 แนวทางระบบก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในเขตต้าบลคูบัว 3 3.53                965,000 2.78            ส้านักงานปลัด

4.2 แนวทางบ้ารุงรักษาแหล่งน้้าในเขตต้าบลคูบัว 1 1.22                30,000 0.09            ส้านักงานปลัด

4.3 แนวทางส่งเสริม ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นท่ีต้าบลคูบัว 1 1.18                200,000 0.58            ส้านักงานปลัด

5 5.88               1,195,000          3.44            -9

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

2.1  บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (แบบ ผด.01)

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รวม

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560



จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

 จ านวน
งบประมาณ

 ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วย
ด าเนินการ

5.1 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการขององค์กร 5 5.88                1,688,500 4.86            ส้านักงานปลัด

5.2 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การให้มีประสิทธิภาพ 7 8.24                348,000 1.00            ส้านักงานปลัด

5.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร 2 2.35                50,000 0.14            ส้านักงานปลัด

14 16.47             2,086,500 6.00           

85 100.00 34,760,900        100.00 -10

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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง จุดเร่ิมต้นริมคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 กองช่าง 22 67

ซอยบ้านสวน-บ้านไร่ พิกัดเร่ิมต้น N 13.51425  E 99.84196 ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
หมู่ที่ 1  ต าบลคูบัว ถึงส้ินสุดคลองสาธารณะต าบลบ้านไร่ 

พิกัดส้ินสุด N 13.49454  E 99.82644
ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 360 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร  หรือมีพื้นที่รวม 1,440 ตารางเมตร
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  หน้า 22  ล าดับที่ 1)
จ านวนเงิน  233,000  บาท

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม พิดกัดเร่ิมต้น N 13.49448  E 99.82642 หมู่ที่ 2 กองช่าง 23 67
สะพานไม้ข้ามคลอง บ้านห้วยบน พิกัดส้ินสุด N 13.49454  E 99.82644 ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
หมู่ที่ 2  ต าบลคูบัว ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.00 เมตร ยาว 10 เมตร

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 23 ล าดับที่ 4)
จ านวนเงิน 100,000 บาท

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พิกัดเร่ิมต้น N 13.49457 E 99.83186 หมู่ที่ 3 กองช่าง 23 65
จากศาลาร่วมใจไปทาง พิกัดส้ินสุด N 13.49443 E 99.83087 ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
ทิศตะวันตก ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร  ยาว 120 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หมู่ที่ 3  ต าบลคูบัว หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 23 ล าดับที่ 6)
จ านวนเงิน 200,000 บาท

-11

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค
พัฒนาระบบคมนาคม

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60

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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร จุดเร่ิมต้นปากทางซอย 18 พิกัดเร่ิมต้น N 13.49272  E 99.84094 หมู่ที่ 4 กองช่าง 24 68

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถึงบ้านนางมาลี ภู่ห้อย พิกัดส้ินสุด N 13.47336 E 99.83955 ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
หมู่ที่ 4  ต าบลคูบัว ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 24 ล าดับที่ 8)
จ านวนเงิน  175,000  บาท

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจร พิกัดเร่ิมต้น N 13.48609  E 99.82737 หมู่ที่ 7 กองช่าง 24 68
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอย 2 พิกัดส้ินสุด N 13.48647  E 99.82564 ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
หมู่ที่ 7  ต าบลคูบัว ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 24 ล าดับที่ 9)
จ านวนเงิน 201,000 บาท

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เร่ิมจากป้ายบ้านหัวสนาม พิกัดเร่ิมต้น N 13.47794 E 99.82984 หมู่ที่ 8 กองช่าง 25 68
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไปทางทิศเหนือทางบ้านผู้พันสมวงษ์ พิบูลแถว พิกัดส้ินสุด ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
จากป้ายบ้านหัวสนาม  หมู่ที่ 8 N 13.479791 E 99.82957  ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร 
ต าบลคูบัว  ไปทางทิศเหนือทาง ยาว  200  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
บ้านผู้พันสมวงษ์  พิบูลแถว หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 25 ล าดับที่ 10)
จ านวนเงิน 201,000 บาท
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แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค
พัฒนาระบบคมนาคม

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60

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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดก้วางเฉล่ีย ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร หมู่ที่ 11 กองช่าง 27 66

เข้าบ้านนางนิยม เปล่ียนสมัย ยาว 78  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
หมู่ที่ 11  ต าบลคูบัว 234  ตารางเมตร

พิกัดเร่ิมต้ัน   N 13.48563  E 99.81698 
พิกัดส้ินสุด   N 13.48643  E 99.81689
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 17)
จ านวนเงิน  130,000  บาท

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดก้วางเฉล่ีย ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร หมู่ที่ 12 กองช่าง 28 66
ข้ามบ้านช่างมาตรไปทางบ้านขวัญจิตร ยาว  90  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
หมู่ที่ 12  ต าบลคูบัว 270  ตารางเมตร

พิกัดเร่ิมต้ัน   N 13.47182  E 99.82352
พิกัดส้ินสุด   N 13.47114  E 99.82319
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศซ. 2560-2562 หน้าที่ 280 ล าดับที่ 22)
จ านวนเงิน  150,000 บาท
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค
พัฒนาระบบคมนาคม

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร พิกัดเร่ิมต้น N 13.45130 E 99.82017 หมู่ที่ 14 กองช่าง 30 68

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้าน พิกัดส้ินสุด N 13.45105 E 99.82001 ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
นายขาว ถึงบ้านนางนา  หมู่ที่ 14 ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.08 เมตร 
ต าบลคูบัว หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร

(คามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 30 ล าดับที่ 27)
จ านวนเงิน  41,800  บาท

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง หมู่ที่ 1 กองช่าง เพิ่มเติม อบจ.
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 6 เมตร ยาว  700  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือรวมพื้นที่ ต าบลคูบัว อบจ.ราชบุรี ฉบับที่ 1 ราชบุรี
ชลประทาน 8 ขวา แม่กลอง (ฝ่ังขวา) ไม่น้อยกว่า  4,200  ตารางเมตร ปี พ.ศ.
หมู่ที่ 1  บ้านตากแดด  ต าบลคูบัว จุดเร่ิมต้น   N 13.31356  E 99.49505 2559 ถึ. โอนต้ังจ่าย
อ าเภอเมืองราชบุรี จุดส้ินสุด   N 13.31286  E 99.50026 2561 งบประมาณ

จ านวนเงิน   2,000,000   บาท ประจ าปี
(โครงการขนาดใหญ่ เกินศักยภาพ อปท.) หน้า 7 2560

11 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ท าการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง หมู่ที่ 11 กองช่าง 28 อบจ.
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 0.60  เมตร ยาว  567  เมตร  และขยายผิวจราจรถนนลาดยางแบบ ต าบลคูบัว อบจ.ราชบุรี ราชบุรี
บ้านฟากห้วย ถึง หมู่ที่ 15  บ้านไร่โรงเจแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  700.00  เมตร

ต าบลคูบัว   อ าเภอเมืองราชบุรี รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า  4,090.00  ตารางเมตร
จังหวัดราชบุรี จุดเร่ิมต้น   N 13.46475  E 99.81441

จุดส้ินสุด    N 13.50250  E 99.81223
จ านวนเงิน   4,607,000   บาท
(โครงการขนาดใหญ่ เกินศักยภาพ อปท.) หน้า 7 -14

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค
พัฒนาระบบคมนาคม

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า คสล. พิกัดเร่ิมต้น N 13.49050 E 99.83299 หมู่ที่ 13 กองช่าง 33 65

จากปากซอยตรงข้ามร้านเสริมสวย พิกัดส้ินสุด N 13.49094 E 99.83357 ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
ไปทางบ้านป้าเงิน  หมู่ที่ 5 ขนาดปากรางกว้าง 0.20 เมตร ยาว 94 เมตร 
ต าบลคูบัว ลึกเฉล่ีย 0.40-0.55 เมตร

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 33 ล าดับที่ 3)
จ านวนเงิน 200,000 บาท

2 โครงการก่อสร้างประตูน้ า ปิด-เปิด พิกัดโครงการ  N 13.48333  E 99.81619 หมู่ที่ 10 กองช่าง 35 66
น้ าเข้าซอยบริเวณศาลารอรถโดยสาร (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 35 ล าดับที่ 11) ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
หมู่ที่ 10  ต าบลคูบัว จ านวนเงิน   30,000  บาท
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องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค
พัฒนาระบบระบายน้ า

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕59 พ.ศ. ๒๕60

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พิกัดเร่ิมต้น N 13.48563 E 99.81698 หมู่ที่ 10 กองช่าง 36 66

พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10  ต าบลคูบัว พิกัดส้ินสุด N 13.48643 E 99.81689 ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60 เมตร  ยาวรวม  88  เมตร
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่ 36  ล าดับที่ 12)
จ านวนเงิน 178,000 บาท

4 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า จุดที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนางวรรณา ยิ่งงามแก้ว หมู่ที่ 14 กองช่าง 37 69
หมู่ที่ 14  ต าบลคูบัว ใช้ท่อจ านวน 8 ท่อน พิกัดเร่ิม N 13.45329 E 99.81996 ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว

จุดที่ 2 บริเวณข้างบ้านนางจรูญ ใช้ท่อจ านวน 8 ท่อน และบ่อพักน้ า
1 บ่อ พิกัดเร่ิมต้น N 13.45224  E 99.82060
จุดที่ 3 บริเวณทางข้ามคลองชลประทาน ใช้ท่อจ านวน 13 ท่อน
พิกัดเร่ิมต้น N 13.45147  E 99.82217
โดยการเปล่ียนท่อขนาด คสล. ขนาด 0.60 เมตร 
เป็นขนาด 1.00 เมตร จ านวน 3 จุด รวม 29 ท่อน
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 37  ล าดับที่ 16)
จ านวนเงิน 100, 000 บาท
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พัฒนาระบบระบายน้ า

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พิกัดเร่ิมต้น N 13.46280 E 99.81899 หมู่ที่ 15 กองช่าง 38 67

คสล. พร้อมบ่อพัก สายตรงข้าม พิกัดส้ินสุด N 13.46295 E 99.82092 ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
บ้านอาจารย์ปรีชา แออ่วม ลงบ่อยืม ขนาดท่อ 0.80 เมตร  ยาวรวม 206 เมตร
คลองชลประทาน หมู่ที่ 15 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่ 38  ล าดับที่ 17)
ต าบลคูบัว จ านวนเงิน 380,000 บาท

6 ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน้ า ฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ า ต าบลคูบัว กองช่าง 39 63
ฝาท่อระบายน้ า ฝาตระแกรงเหล็ก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  อบต.คูบัว
รางระบายน้ า (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 39 ล าดับที่ 21)

จ านวนเงิน   100,000  บาท
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องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค
พัฒนาระบบระบายน้ า

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 จัดซ้ือวัสดุอื่น (ลูกรัง หินคลุก) จัดซ้ือวัสดุอื่น (ลูกรัง หินคลุก) เพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ช ารุด ต าบลคูบัว กองช่าง 32 63

เพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ช ารุด เสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  อบต.คูบัว
เสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้าที่ 32  ล าดับที่ 34)

จ านวนเงิน   200,000  บาท
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

โครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
พัฒนาระบบระบายน้ า

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเปล่ียนท่อเมนประปา จุดที่ 1 เร่ิมจากท่อเมนเดิมริมคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 กองช่าง 40 65

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 พิกัดN 13.47804 E 99.83033 ถึงจุดส้ินสุดที่ท้ายซอย ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว พิกัด N 13.47870 E 99.83157  ยาว 166 เมตร

จุดที่ 2 เร่ิมจากสะพานคลองชลประทาน พิกัด N 13.47968 
E 99.83785 เลียบถนนไปทางบ้านหนองเกษร พิกัด N 13.47856
E 99.83835  ยาว 134  เมตร
จากเดิมขนาด  2  นิ้ว  เป็นขนาด  3  นิ้ว  จ านวน  2  จุด 
ความยาวรวมทั้งส้ิน  300  เมตร
(ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หน้าที่ 40  ล าดับที่ 3)
จ านวนเงิน  98,500  บาท
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค
พัฒนาระบบประปา

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปักเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง พิกัดเร่ิมต้น N 13.47804 E 99.83033 หมู่ที่ 9 กองช่าง 44 66

โคมไฟส่องสว่างถนนริมคันคลอง พิกัดส้ินสุด N 13.47870 E 99.83157 ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
ชลประทาน หมู่ที่ 9  ต าบลคูบัว (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้าที่ 44 ล าดับที่ 4)

จ านวนเงิน 54,000 บาท

2 โครงการปักเสาพาดสาย จุดที่ 1 จากบ้านน.ส.กัณทรีย์  อินทร์ยอด ถึงบ้านนางสมหวัง โชคลาภ หมู่ที่ 13 กองช่าง 45 67
พร้อมติดต้ังโคมไฟส่อง 3 จุด พิกัดเร่ิมต้น N 13.47323 E 99.81912 พิกัดส้ินสุด N 13.47452 ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
หมู่ที่ 13  ต าบลคูบัว E 99.81966

จุดที่ 2 จากริมถนน 3338 เข้าซอยบ้าน ส.อบต. ณัชสุดา  ยิ่งงามแก้ว
พิกัดเร่ิมต้น N 13.46992E 99.82120 พิกัดส้ินสุด N 13.46971
E 99.82225
จุดที่ 3 จากซอยบ้านนางจรินทร์ สมศรี ถึงบ้าน นางนลพรรษ 
ชิ้นปิ่นเกลียว พิกัดเร่ิมต้น N 13.47564 E 99.81753 
พิกัดส้ินสุด N 13.47610 E 99.81597
รวมระยะทาง574 เมตร
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 45 ล าดับที่ 7)
จ านวนเงิน 200,000 บาท
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค
พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าส่องสว่าง

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี เป็นค่าใช้จ่ายในการ หมู่ที่ 12 กองช่าง 44 69

จังหวัดราชบุรี เป็นค่าใช้จ่ายในการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน หมู่ที่ 12 ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน ยาวรวม 300 เมตร ตามแบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
หมู่ที่ 12  ต าบลคูบัว ก าหนด 

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 44 ล าดับที่ 5)
จ านวนเงิน 80,000 บาท
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)

พัฒนาระบบระบายน้ า

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รังวัด สอบเขตเอกสารสิทธิ์ส่ิงสาธารณ รังวัด สอบเขตเอกสารสิทธิ์ส่ิงสาธารณประโยชน์ และทรัพย์สิน หมู่ที่ กองช่าง 47 46

ประโยชน์ และทรัพย์สิน ของอบต.คูบัว  ของ อบต.คูบัว   (จ่ายจากประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ) ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 47 ล าดับที่ 3)
จ านวนเงิน  10,000  บาท
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)

พัฒนาสิ่งก่อสร้างชุมชน

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
จาก (หน้า) พ.ศ. ๒๕๕9 พ.ศ. ๒๕60

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณปูโภค



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 48 76

แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ในต าบลคูบัว โดยจ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได  อบต.คูบัว
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 48 
ล าดับที่ 2 )
จ านวนเงิน 12,100,000 บาท

2 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 48 76
สวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ คนพิการ ในต าบลคูบัว โดยจ่ายเบี้ยความพิการ  อบต.คูบัว
ทุพพลภาพ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 48 

ล าดับที่ 3 )  
จ านวนเงิน 2,500,000 บาท

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 49 76
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ ในต าบลคูบัว โดยจ่ายเงินสงเคราะห์รายเดือน  อบต.คูบัว

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 49
ล าดับที่ 4)  
จ านวนเงิน 90,000 บาท

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและ เพื่อการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 48 61
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส เพื่อร่วมสร้างชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน  อบต.คูบัว
ประจ าปี 2560 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 48 

ล าดับที่ 1 )
จ านวนเงิน 30,000 บาท
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พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560จาก (หน้า)

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)

โครงการ/กิจกรรม



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้คนพิการในต าบลคูบัว ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 49 61

ให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในชุมชน ทางสังคม  อบต.คูบัว
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 49
ล าดับที่ 5 )
จ านวนเงิน 50,000 บาท

6 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุในต าบลคูบัว ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 49 61
แก่ผู้สูงอายุ ต าบลคูบัว ทางสังคม  อบต.คูบัว
ประจ าปี  2560 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 49

ล าดับที่ 6 )  
จ านวนเงิน 150,000 บาท

7 โครงการสนับสนุนการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 50 61
ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 50  อบต.คูบัว

ล าดับที่ 7 )  
จ านวนเงิน 72,000 บาท -24

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการพัฒนาสถาบันครอบครัวสู่ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 51 71

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว ความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม  อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 51 

ล าดับที่ 1)
จ านวนเงิน 40,000 บาท

2 โครงการสนับสนุนให้ชุมชนใช้ เพื่อส่งเสริมจัดต้ังกลุ่มาชีพใหม่ และเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 53 72
ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เดิมที่มีอยู่แล้ว  อบต.คูบัว
และสังคม (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 53 

ล าดับที่ 8)
จ านวนเงิน 30,000 บาท

3 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อพ ฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มสตรีและแม่บ้าน ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 51 72
แม่บ้านต าบลคูบัว ต าบลคูบัวให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  อบต.คูบัว

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 51 
ล าดับที่ 4)
จ านวนเงิน 350,000 บาท

4 โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 52 72
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  อบต.คูบัว

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 52
ล าดับที่ 6)
จ านวนเงิน 50,000 บาท -25

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการสนับสนุนกลุมกองบุญ เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้กับชุมชน โดยประชาชน อปท. ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 52 76

สวัสดิการชุมชนของต าบลคูบัว ร่วมยกระดับความเข้มแข็งของกองทุน ได้พัฒนาการสร้างหลัก  อบต.คูบัว
ประกันความมั่นคงของชุมชน
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 52
ล าดับที่ 5)
จ านวนเงิน 100,000 บาท

6 โครงการพัฒนาศักยภาพในการ เพื่อสร้างการบริการเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 51 59
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข โดยการใช้กลไกของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 51

ล าดับที่ 3)
จ านวนเงิน 200,000 บาท -26

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกัน เพื่ออุดหนุนเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ต าบลคูบัว ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 55 76

สุขภาพ (สปสช.) ต าบลคูบัว ให้มีงบประมาณในการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข  อบต.คูบัว
การเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 55
ล าดับที่ 3)
จ านวนเงิน 250,000 บาท

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อด าเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และโรค ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 55 59
พิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2560 ระบาดต่างๆในสัตว์เล้ียงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมาสู่คน  อบต.คูบัว

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 55
ล าดับที่ 1)
จ านวนเงิน 50,000 บาท

3 โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ เพื่อจัดให้มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.คูบัว ให้สามารถ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 56 59
ฉุกเฉิน ประจ าปี 2560 อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ในพื้นที่ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว

ตลอด 24 ชั่วโมง
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 56
ล าดับที่ 4)
จ านวนเงิน 350,000 บาท

4 โครงการคลินิกใกล้บ้านรักษาโรค เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์อย่างเข้าถึง ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 56 59
เฉพาะทาง (ผู้ป่วยเร้ือรัง) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 56  อบต.คูบัว

ล าดับที่ 6)
จ านวนเงิน 60,000 บาท -27

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560จาก (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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการพัฒนาศักยภาพในการ ส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน ของ อสม. ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 56 59

ด าเนินงานด้านสาธารณสุขต าบลคูบัว ต าบลคูบัว  จ านวน  15  หมู่บ้าน  อบต.คูบัว
ในหมู่บ้านแต่ละหมู่ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 56

ล าดับที่ 5)
จ านวนเงิน 150,000 บาท -28

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

พ้ืนที่



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการช่วยเหลือบรรเทาความ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 60 76

เดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติและ ผลกระทบจากภัยพิบัติและสาธารณภัย  อบต.คูบัว
สาธารณภัย (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 60

ล าดับที่ 10)
จ านวนเงิน 300,000 บาท    (งบกลาง)

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 58 53
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ ในช่วงเทศกาล  อบต.คูบัว

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 58
ล าดับที่ 5)
จ านวนเงิน 70,000 บาท -29

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560จาก (หน้า)



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 โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับอาหารถูกต้องตามโภชนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ 63 56

ได้แก่ อาหารกลางวัน ส่ือการเรียนรู้ และให้มีพัฒนาการร่วมทุกด้าน อบต.คูบัว จ านวน  อบต.คูบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าท่ี 63 3 แห่ง
จ านวน 3 แห่ง ล าดับท่ี 4)

จ านวนเงิน 670,000 บาท
2 โครงการส่งเสริมการศึกษานอก  - เสริมสร้างพัฒนาการในการเรียนรู้แก่เด็ก เด็กเล็กของศูนย์ กองการศึกษาฯ 63 56

โรงเรียนส าหรับเด็กก่อน ก่อนวัยเรียน พัฒนาเด็กเล็ก ใน  อบต.คูบัว
วัยเรียน (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าท่ี 63 สังกัด อบต.คูบัว

ล าดับท่ี 5)
จ านวนเงิน  50,000  บาท

3 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เกิดการท างาน เด็กเล็กของศูนย์ กองการศึกษาฯ 65 56
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว อย่างมีส่วนร่วมท้ัง อบต. ผู้ปกครอง คณะกรรมการ ศพด. พัฒนาเด็กเล็ก ใน  อบต.คูบัว

และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สังกัด อบต.คูบัว
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าท่ี 65
ล าดับท่ี 12)
 - จ านวนเงิน  15,000  บาท

4 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม  - เด็กนักเรียนมีการพัฒนาทางร่างกายท่ี โรงเรียน สพฐ. กองการศึกษาฯ 62 57
 (นม) ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน แข็งแรงสมบูรณ์เจริญเติบโตตามวัย ในเขตพื้นท่ีต าบล  อบต.คูบัว
ท่ีอยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อน (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าท่ี 62 คูบัว จ านวน 4 แห่ง
วัยเรียน และส าหรับเด็กนักเรียน ล าดับท่ี 1,2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช้ันอนุบาล-ป.6 ร.ร.ในสังกัด จ านวนเงิน  1,109,100  บาท จ านวน 3 แห่ง
สพฐ. ในเขตพื้นท่ีต าบลคูบัว -30

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)

หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่



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.
5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน  - เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกายท่ี โรงเรียน สพฐ. กองการศึกษาฯ 62 57

ส าหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล แข็งแรงสมบูรณ์เติบโตตามวัย ในเขตพื้นท่ีต าบล  อบต.คูบัว
ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 62 ล าดับ 3) คูบัว
โรงเรียน สพฐ. ในเขตพื้นท่ี ต าบลคูบัว  - จ านวนเงิน  1,780,000  บาท

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรม  - ส่งเสริมให้นักเรียนได้จัดแสดงผลงานทาง โรงเรียนสังกัด สพฐ. กองการศึกษาฯ 63 57,58
วันวิชาการของโรงเรียนในสังกัด วิชาการ และได้รับความรู้ทางวิชาการต่างๆ ในเขตต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
สพฐ. ในเขตต าบลคูบัว (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 63 ล าดับ 6) จ านวน 4 แห่ง

 - จ านวนเงิน  80,000 บาท
7 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้  - ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยม มี โรงเรียนมัธยม กองการศึกษาฯ 64 58

แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยม ความรู้และมีทักษะด้านประกอบอาชีพ ในเขตต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
โรงเรียนแคทรายวิทยา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 64 ล าดับ 7) จ านวน 1 แห่ง

 - จ านวนเงิน  20,000  บาท
8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา  -ให้เด็กนักเรียนได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ โรงเรียนสังกัด สพฐ. กองการศึกษาฯ 64 58

ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ ในเขตต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
ในเขตต าบลคูบัว (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 64 ล าดับ 9) จ านวน 4 แห่ง

 - จ านวนเงิน  40,000  บาท
9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ  - เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นักเรียนในเขตพื้นท่ี กองการศึกษาฯ 64 58

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 64 ล าดับ 8) ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน  - จ านวนเงิน  120,000  บาท -31

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)

หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่



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 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก  - สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่เด็กๆ และ เด็กๆ ในต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ 66 56

แห่งชาติ เยาวชนในต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 66 ล าดับ 2)
จ านวนเงิน  100,000   บาท

2 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร  - ปลูกฝังจิตให้เด็กและเยาวชนมีความ เด็ก เยาวชน กองการศึกษาฯ 66 74
ประพฤติท่ีดีงามมีศีลธรรมในจิตใจ ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 66 ล าดับ 3) จ านวน 200 คน
จ านวนเงิน  50,000  บาท

3 โครงการส่งเสริมอบรมคุณธรรม  - ปลูกฝังจิตส านึกให้เป็นผู้มีคุณธรรมและ เด็ก เ ยาวชน กองการศึกษาฯ 67 74
จริยธรรมเด็กและเยาวชน จริยธรรม ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว
ในต าบลคูบัว (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 67 ล าดับ 4)

 จ านวนเงิน  50,000  บาท -32

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า)



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 โครงการบวชศิลจาริณีถวายเป็น  - บ าเพ็ญศีล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ประชาชนในต าบล กองการศึกษาฯ 68 73

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ คูบัว  อบต.คูบัว
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 68 ล าดับ 1)

จ านวนเงิน  60,000  บาท
2 โครงการแห่เทียนพรรษา  - สืบทอดประเพณี วันส าคัญทางศาสนาให้ เด็กนักเรียน เยาวชน กองการศึกษาฯ 68 73

ต าบลคูบัว คงอยู่สืบไป และประชาชนใน  อบต.คูบัว
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 68 ล าดับ 2) ต าบลคูบัว
จ านวนเงิน  40,000  บาท

3 โครงการจัดการประกวดทอผ้า  - สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้า เด็กนักเรียน และ กองการศึกษาฯ 68 73
พื้นเมือง (ซ่ินตีนจก) ไท -ยวน พื้นเมือง (ผ้าซ่ินตีนจก) ให้คงอยู่สืบไป ประชาชนผู้มีความ  อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 68 ล าดับ 3) สนใจ

จ านวนเงิน  50,000  บาท
4 โครงการจัดงานประเพณี  - สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป ประชาชนต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ 69 73

ลอยกระทงต าบลคูบัว (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 69 ล าดับ 4) และประชาชนท่ัวไป  อบต.คูบัว
จ านวนเงิน  70,000  บาท ร่วมงานประเพณี

-33

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า)

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่



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.
5 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว  - ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ ประชาชนต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ 69 73

เชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น ต าบลคูบัวให้เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย และประชาชนท่ัวไป  อบต.คูบัว
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 69 ล าดับ 5) เข้าร่วมงานประเพณี
จ านวนเงิน  150,000  บาท

6 โครงการสนับสนุนการจัดงาน  - สืบสานวัฒนธรรมไท-ยวน ของต าบล สนับสนุนการจัดงาน กองการศึกษาฯ 69 73
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี คูบัวให้คงอยู่สืบไป สืบสานวัฒนธรรม  อบต.คูบัว
ไท-ยวน ต าบลคูบัว (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 69 ล าดับ 6) ไท-ยวน 

จ านวนเงิน  100,000  บาท จ านวน 1 คร้ังต่อปี
7 โครงการสนับสนุนอ าเภอเมือง  - สนับสนุนการท่องเท่ียวจังหวัดราชบุรี สนับสนุนการ กองการศึกษาฯ 46 74

ราชบุรี "ท่องเท่ียวราชบุรี (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 70 ล าดับ 7) ท่องเท่ียวในจังหวัด  อบต.คูบัว
ของดีเมืองโอ่ง" ประจ าปี 25๖๐  - จ านวนเงิน  15,000  บาท ราชบุรี 

จ านวนปีละ 1 คร้ัง -34

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)

หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  - ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ าใจนักกีฬา โรงเรียนระดับ กองการศึกษาฯ 71 72

โรงเรียนระดับประถม ห่างไกล รู้รักสามัคคี และมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ห่างไกล ประถมในเขต  อบต.คูบัว
ต้านภัยยาเสพติด "คูบัวเกมส์" ยาเสพติด ต าบลคูบัว 

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 71 ล าดับ 1) จ านวน 4 แห่ง
 จ านวนเงิน  100,000  บาท

2 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน  - ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ หมู่บ้านในเขต กองการศึกษาฯ 71 72
ต้านภัยยาเสพติด ออกก าลังกายมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ห่างไกล ต าบลคูบัว  อบต.คูบัว

ยาเสพติด จ านวน 15 หมู่บ้าน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 71 ล าดับ 2)
 จ านวนเงิน  120,000  บาท

3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม  - ให้ประชาชนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพ อปท.  เยาวชน และ กองการศึกษาฯ 71 72
การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส ร่างกายแข็งแรง ประชาชนในอ าเภอ  อบต.คูบัว

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 71 ล าดับ 3) เมืองราชบุรีเข้าร่วม
จ านวนเงิน  30,000  บาท แข่งขัน 21 ทีม

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย  - ให้ประชาชนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพ หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2 กองการศึกษาฯ 72 73
ส าหรับหมู่ท่ี 2  ต าบลคูบัว  5 ชุด ร่างกายแข็งแรง จ านวน  5  ชุด  อบต.คูบัว
หมู่ 14  ต าบลคูบัว  5 ชุด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 72 ล าดับ 4) หมู่ท่ี 14

 จ านวนเงิน 200,000  บาท จ านวน  5  ชุด -35

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดซ้ือถังขยะพลาสติก เพื่อให้ประชาชนได้มีภาชนะ ไว้ส าหรับรองรับขยะมูลฝอย ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 73 70

สาธารณะในบริเวณชุมชนหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จ านวน 50 ใบ  อบต.คูบัว
และสวนสาธารณะ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 73 ล าดับ 2)

จ านวนเงิน 35,000 บาท
2 โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ภาชนะที่เป็นพลาสติก ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 73 70

และภาชนะโฟม และโฟมให้ลดน้อยลง  อบต.คูบัว
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 73 ล าดับ 3)
จ านวนเงิน 30,000 บาท

3 โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะ เพื่อรักษาความสะอาดภายในต าบล เนื่องจากภายใน ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 73 70
ต าบลไม่มีพื้นที่ที่สามารถเป็นที่ก าจัดขยะมูลฝอยได้  อบต.คูบัว
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 73 ล าดับ 1)
จ านวนเงิน 900,000 บาท
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560จาก (หน้า)



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.2 แนวทางการพัฒนา การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษตา่งๆ

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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในเขตต าบลคูบัว ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 47 46

(หน้าบ้านน่ามอง) ร่วมกับภาค (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 74 ล าดับ 1)  อบต.คูบัว
ประชาชน จ านวนเงิน  30,000  บาท

2 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียว และเพื่อการอนุรักษ์ ต าบลคูบัว กองช่าง 74  - 
และหญ้าแฝก ในเขต อบต.คูบัว ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  อบต.คูบัว

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 74 ล าดับ 3)
ไม่ได้ใช้งบประมาณ
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขุดลอกคลองซอย (คลองไส้ไก่) เพื่อก าจัดส่ิงกีดขวางทางน้ าและขุดลอกคลองที่ต้ืนเชิน ต าบลคูบัว กองช่าง 75 74

ในพื้นที่ต าบลคูบัว ตามปริมาณงาน อบต.ก าหนด
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 75 ล าดับ 1)
จ านวนเงิน  200,000  บาท
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุง/ติดต้ังเสียงตาม เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ หมูที่ 6,9 และ 11 ส านักงานปลัด 80 71

สาย/หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ข้อมูลอย่างทั่วถึง ต าบลคูบัว อบต.คูบัว

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า 80  ล าดับ 8 )

จ านวนเงิน 341,000 บาท

(1.1) โครงการปรับปรุงเพิ่มระยะทางเสียงตามสาย

ภายในหมู่ที่ 6  ต าบลคูบัว โดยท าการติดต้ังล าโพงฮอร์นเพิ่ม

จ านวน 6 ชุด ติดสายล าโพงเพิ่มเติมยาว 800 เมตร

พร้อมเคร่ืองขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์

และเคร่ืองเล่นดีวีดีและไมโครโฟน จ านวนเงิน 100,000 บาท

(1.2)  โครงการปรับปรุงเพิ่มระยะทางเสียงตามสาย

ภายในหมู่ที่ 9  ต าบลคูบัว โดยท าการติดต้ังล าโพงฮอร์น

จ านวน 7 ชุด ติดสายล าโพงเพิ่มเติมยาว 2,000 เมตร

และเคร่ืองเล่นดีวีดีและไมโครโฟน จ านวนเงิน 156,000 บาท

(1.3)  โครงการติดต้ังระบบเสียงประกาศตามสายภายในหมู่บ้าน

หมู่ที่ 11  ต าบลคูบัว โดยท าการปักเสา คอร.สูง 12 เมตร

จ านวน 1 ต้น และติดต้ังล าโพงฮอร์น จ านวน 8 ชุด 

พร้อมติดต้ังสายล าโพงยาว 1,100 เมตร เคร่ืองเล่นดีวีดี

และไมโครโฟน  งบประมาณ  85,000  บาท
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โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560จาก (หน้า)

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ (ส านักงานปลัด อบต.) ที่ท าการ ส่วนราชการ 78 48

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซ้ือตู้บานกระจกสูง ขนาดประมาณ อบต.คูบัว ส านัก/กอง

914x457x1830  มม. จ านวน 1 ใบ (ตามราคาตลาด) อบต.คูบัว

จ านวนเงิน 5,500 บาท

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 78 49

ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารปี 2559

จ านวน  1 เคร่ือง  จ านวนเงิน  16,000 บาท

(กองช่าง) 

1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน จ านวน 1 เคร่ือง 78 63

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มีนาคม 2558

จ านวนเงิน 21,000 บาท

2. ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือกล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ 78 64

จ านวน 1 เคร่ือง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

 ฉบับเดือน มีนาคม 2558

จ านวนเงิน 110,000 บาท

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า 78 ล าดับ 3 )
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แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2559จาก (หน้า) พ.ศ. 2560



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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการจัดหาวัสดุ/พัสดุ (ส านักงานปลัด อบต.)   จ านวนเงิน  527,000  บาท อบต.คูบัว ส่วนราชการ 76 47,48

ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุส านักงาน ,วัสดุงานบ้านงานครัว, ส านัก/กอง

วัสดุก่อสร้าง ,วัสดุยานพาหนะ ,วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน, อบต.คูบัว

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ,วัสดุคอมพิวเตอร์ ,วัสดุอื่นๆ

(กองคลัง) จ านวนเงิน 170,000 บาท 51

ค่าวัสดุ ประเภท ส านักงาน,วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน,

วัสดุคอมพิวเตอร์

(กองการศึกษา) จ านวนเงิน 225,000 บาท 55,56

ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุส านักงาน ,วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง ,วัสดุไฟฟ้า ,วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อล่ืน, วัสดุการเกษตร

(กองช่าง) จ านวนเงิน  40,000  บาท 62,63

ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุส านักงาน ,วัสดุคอมพิวเตอร์

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า 76 ล าดับ 1 )
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จาก (หน้า) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
หน่วยด าเนินการพ้ืนที่

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60



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. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการบ ารุงรักษา/ปรับปรุง (ส านักงานปลัด อบต.)  จ านวนเงิน 150,000 บาท อบต.คูบัว ส่วนราชการ 81 47

ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้ (กองคลัง)  จ านวนเงิน 40,000 บาท ส านัก/กอง 51

สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา) จ านวนเงิน 50,000 บาท อบต.คูบัว 55

(กองช่าง) จ านวนเงิน  200,000  บาท 75

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 )  หน้า 81  ล าดับ 12)

5 โครงการจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ เพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ พร้อมด าเนินกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ อบต.คูบัว ส านักงานปลัด 82 65

จ านวน 1 ตัว ในที่สาธารณะ และในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีต้นไม้ อบค.คูบัว

ใหญ่หักโค่นในช่วงมรสุม ภัยพิบัติ

จ านวนเงิน  33,000  บาท

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 82  ล าดับ 15 )
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พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 15 หมู่บ้าน ส านักงานปลัด 86 72

แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ อบต. อบต.คูบัว

สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน

จ านวนเงิน  50,000  บาท

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า 86  ล าดับ 9 )

2 โครงการส ารวจความพึงพอใจ เพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 84 46

ของประชาชนในการด าเนิน ให้บริการแก่ประชาชน อบต.คูบัว

งานและการให้บริการของ จ านวนเงิน  20,000  บาท

อบต.คูบัว  ประจ าปี 25๖๐ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า 84 ล าดับ 5 )

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ด้านการเลือกต้ัง อบต.คูบัว ส านักงานปลัด 85 47

พัฒนาประชาธิปไตย และ จ านวนเงิน 100,000  บาท อบต.คูบัว

ระบบการเลือกต้ังที่มีประสิทธิภาพ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า 85  ล าดับ 7 )

4 โครงการสนับสนุนศูนย์ประสานงาน เพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานการด าเนินงานตามอ านาจ อปท. ส านักงานปลัด 84 49

การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ หน้าที่ อปท.อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอเมืองราชบุรี อบต.คูบัว

ของ อปท.อ าเภอเมืองราชบุรี จ านวนเงิน 20,000 บาท

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า 84 ล าดับ 4 )
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แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559จาก (หน้า)

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ต าบลคูบัว กองคลัง 83 51

จ านวนเงิน  100,000  บาท  อบต.คูบัว

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า 83  ล าดับ 1 )

6 โครงการพัฒนาระบบเว็ปไซต์ เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ และมีการบริการประชาชนที่ อบต.คูบัว ส านักงานปลัด 83 48

และเทคโนโลยีสารสนเทศ สะดวกและรวดเร็ว อบต.คูบัว

จ านวนเงิน  33,000  บาท

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า 83  ล าดับ 2 )
7 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลงาน ต าบลคูบัว กองคลัง 83 46

ป้ายไวนิล/วารสาร/แผ่นพับ ของ อบต. ที่ได้ด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา จ านวน 1 คร้ังต่อปี  อบต.คูบัว

เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี จ านวนเงิน  25,000  บาท   (ค่าใช้สอยเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ)

ของ อบต.คูบัว (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า 83  ล าดับ 3)
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โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)



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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ อบต.คูบัว ส านักงานปลัด 88 47

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เร่ืองอ านาจหน้าที่ ของ อบต. และระเบียบข้อกฎหมาย  อบต.คูบัว

เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ อบต. และ เพื่อพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ

การปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง จ านวนเงิน 30,000 บาท

และพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า 88  ล าดับ 1)

2 โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างที่มีหน้าที่ อบต.คูบัว ส านักงานปลัด 88 47

แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง ที่มี รับผิดชอบ และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจถึง  อบต.คูบัว

หน้าที่รับผิดชอบและส่วนงานต่างๆ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง

เช่น งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ จ านวนเงิน 20,000 บาท

E-lass /กระบวนการท าโครงการแบบ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า 88  ล าดับ 2)

PDCA / ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบองค์กรรัฐบาล
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องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02)

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

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

พ.ศ. 2560


	(1) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2560
	(2) ปก คำนำ ส่วนที่ 1 แผนดำเนินงาน ประจำปี 2560
	(3) บัญชีสรุปโครงการ
	(4)  ยุทธศาสตร์ที่ 1
	(5) ยุทธศาสตร์ที่ 2
	(6) ยุทธศาสตร์ที่ 3
	(7) ยุทธศาสตร์ที่ 4
	(8) ยุทธศาสตร์ที่ 5

