










































































































































































































































































































































































โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 15 บ้านไร่โรงเจ ต้าบลคบัูว
งบประมาณท่ีตั งไว้ 5,260,000  บาท 
(โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.2563)  
ปีงบประมาณก่อสร้าง 2565  วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 5,258,000 บาท
ระยะเวลาเริ่มต้น  27 มกราคม  2565 ระยะเวลาสิ นสุด  26 พฤษภาคม  2565
รวมระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน ตรวจรับงานวันท่ี 4 สิงหาคม 2565
ระยะเวลารับประกันความช้ารุดบกพร่องตามสัญญา เริ่มต้น  5  สิงหาคม 2565  สิ นสุด  5  สิงหาคม 2567

องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว  
ได้เสนอปัญหาและความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ)
ตามหนังสือ อบต.คูบัว ท่ี รบ 73401/096  ลงวันท่ี 30  มกราคม 2562













โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 8 ขวา แม่กลอง (ฝ่ังขวา) 
หมูท่ี่ 1   บ้านตากแดด  ต้าบลคูบัว  งบประมาณท่ีตั งไว้   1,735,000 บาท  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีด้าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณก่อสร้าง 2565  วงเงินค่าก่อสร้างตามท่ีได้ลงนามในสัญญาจ้าง 1,734,000 บาท
ระยะเวลาเริ่มต้น  16 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาสิ นสุด  16 เมษายน 2565
รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน ตรวจรับงานวันท่ี  26 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลารับประกันความชา้รุดบกพร่องตามสัญญา เริ่มต้น  27 พฤษภาคม 2565 สิ นสุด  27 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว  
ได้เสนอปัญหาและความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ)
ตามหนังสือ อบต.คูบัว ท่ี รบ 73401/1012 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2560







โครงการติดตั งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราชบุรี ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ.1-0015 สายบ้านท่าสนุ่น–บ้านคูบัว ต้าบลบ้านไร่ ต้าบลคูบัว 

งบประมาณท่ีตั งไว้ 3,153,000 บาท
(โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.2564)  
ปีงบประมาณก่อสร้าง 2565  วงเงินค่าก่อสร้างตามท่ีได้ลงนามในสัญญาจ้าง 3,150,000 บาท
ระยะเวลาเริ่มต้น 1 กุมภาพันธ์ 2565    ระยะเวลาสิ นสุด 4 เมษายน 2565
รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน ตรวจรับงานวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลารับประกันความช้ารุดบกพร่องตามสัญญา  เริ่มต้น 1 กรกฎาคม 2565 สิ นสุด 1 กรกฎาคม 2567

องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว  
ได้เสนอปัญหาและความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ)
ตามหนังสือ อบต.คูบัว ท่ี รบ 73401/535 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562







โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 บ้านโพธิ์ ต้าบลคูบัว  
งบประมาณท่ีตั งไว้  1,358,000 บาท

(โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.2564)   
ยังไม่ได้ด้าเนินการก่อสร้าง
อยู่ระหว่าง ขออนุญาตเขา้ท้าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม ้พุทธศักราช 2484
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับใบอนุญาตทา้ประโยชน์ในเขตปา่ (ป.84-4) ให้เรียบร้อยเสียก่อน
จึงจะเข้าด้าเนินการได้ เพื่อไม่ให้ขดัต่อกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว ได้รับอนุญาตท้าประโยชนใ์นเขตป่า (ป 84-4) ใบอนุญาตเล่มที่ 033  ฉบับที่ 70
จากส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 10 ราชบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เพื่อด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามหนังสือ อบต.คูบัว ที่ รบ 73403/ 1300 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
สถานะโครงการ อยู่ระหว่างขั นตอนประกาศจัดซื อจัดจ้างงานก่อสร้าง  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว  
ได้เสนอปัญหาและความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขอรับการสนับสนุนงบประมาณ)
ตามหนังสือ อบต.คูบัว ท่ี รบ 73401/096 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2562



บริเวณสถานที่ ทีจ่ะด าเนินโครงการ ของ อบจ.ราชบุรี





โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างก้าแพงกันดินบริเวณโรงผลิตน ้าประปา อบต.คูบัว  หมูท่ี่ 12
งบประมาณตั งไว้  1,608,200 บาท 

 โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  1,605,000 บาท 
แล้วเสร็จเมื่อ  กรกฎาคม  2565 คงเหลือ 3,200 บาท 

 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..................................................-................................................................
 สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน ........................-.................................
 ปัญหา/อุปสรรค .......... เรื่องการก่อสร้างต้องท้างานก่อสร้างในบริเวณแหล่งน ้า สภาพพื นท่ีชุ่มน ้า 
โดยรอบพื นท่ีก่อสร้าง จึงท้าให้ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบโดยตรงรวมถึงประสิทธิภาพของคนงาน วัสดุก่อสร้าง 
เครื่องจักรกล การท้างานเก่ียวกับเนื องาน งานโครงสร้าง ฐานราก ฯลฯ ท้าให้งานก่อสร้างมีความก้าวหน้า
ล่าช้ากว่าแผนการท้างาน และการส่งมอบงานและโครงการท่ีไม่เรียบร้อย ท้าให้การเบิกจ่ายล่วงเลยออกไป
จากแผนงานท่ีก้าหนด......เบิกจ่ายเดือน.....พฤศจิกายน 2565 ...............................
หมายเหตุ เป็นโครงการตามเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขออนุมัติด้าเนินการข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2566 



















โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายกอบกุล หมู่ท่ี 2 ถึง หมู่ท่ี 10
ต้าบลคูบัว งบประมาณตั งไว้  3,590,000  บาท 
 โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง     2,548,443.45   บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ พฤศจิกายน  2565 คงเหลือ 1,041,556.55   บาท 
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 สถานะยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเนื่อง/ อยู่ระหว่างด้าเนินงาน..................-................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขอด้าเนินการข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

















โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายบุญประชารังสรรค์ บ้านต้นแหน  
ซอย 4 ถึง ซอย 2 หมู่ท่ี 13 ต้าบลคูบัว งบประมาณตั งไว้  3,100,000  บาท 
 โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  2,200,898.25 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ พฤศจิกายน 2565 คงเหลือ 899,101.75  บาท 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการตามเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขอด้าเนินการข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

















โครงการสง่เสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะทีต่้นทางชดุที ่3
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  399,940 บาท
(งบประมาณเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว
ระยะเวลาด้าเนินการและการเบิกจ่ายเงิน รวม 18 เดือน  ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อ  21 มกราคม 2564  ในการปฏิบัตินั นได้รับการขยายเวลาออกไป 
จากเดิมสิ นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  เป็นสิ นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565
มติรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั งที่ 3/2564 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2564) 
สรุปค่าใช้จ่ายท้าโครงการ  155,850 บาท 
ปิดบัญชีส่งเงินคืนกองทุน (เงินคืนและดอกเบี ยธนาคาร)  จ้านวน  246,542.03 บาท







โครงการขยายเขตประปา  หมู่ท่ี 1 ต้าบลคบัูว
งบประมาณตั งไว้  757,400  บาท 

 โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0 บาท 
แล้วเสร็จเมื่อ คงเหลือ 0   บาท 

ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-...............................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ต้องด้าเนินการก่อหนี ผูกพันให้เสร็จสิ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ด้าเนนิการภายในระยะเวลา
ที่ก้าหนดใหก้ารใช้จ่ายเงินสะสมนั นเป็นอันพบัไป)
ก้าหนดแผนการด้าเนินงาน กรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 2565
ปรับแผนการด้าเนินงาน ในปฏิทินปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (มกราคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2566)



โครงการก่อสร้างโรงผลิตน ้าประปา องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว
อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  (หมู่ท่ี 12)

งบประมาณตั งไว้ 7,9471,000  บาท 
 โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ...........-..................... คงเหลือ 0 บาท 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-...............................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ต้องด้าเนินการก่อหนี ผูกพันให้เสร็จสิ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ด้าเนนิการภายในระยะเวลา
ที่ก้าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั นเป็นอันพบัไป)
ก้าหนดแผนการด้าเนินงาน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน เมษายน 2566
ปรับแผนการด้าเนินงาน ในปฏิทินปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มกราคม 2566 ถึงเดือน พฤษภาคม 2566



โครงการจัดซื อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  แบบอัดท้าย
อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  (หมู่ท่ี 12)

งบประมาณตั งไว้ 2,400,000  บาท 
 โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ...........-..................... คงเหลือ 0 บาท 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน ..................-...............................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายต่อสภาท้องถิน่ไว้เรียบร้อยแล้ว  

(ก้าหนดแผนการด้าเนินงาน ตุลาคม 2564  ถึง เดือน กันยายน  2565
ปรับแผนการด้าเนินงาน ในปฏิทินปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ก้าหนด ตุลาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2566



โครงการระบบเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดเสียงตามสาย ควบคุมจากเครื่องส่ง-ล้าโพง ฯลฯ
งบประมาณตั งไว้ 462,561   บาท 

 โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0  บาท 
แล้วเสร็จเมื่อ ...........-..................... คงเหลือ 0 บาท 

ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-...............................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการ/รายการครุภัณฑ์ ที่ได้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี พ.ศ.2565

ตั งจ่ายรายการใหม่ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว
(ก้าหนดแผนการด้าเนินงาน ตุลาคม 2565  ถึงเดือน กันยายน 2566)



โครงการ/รายการครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ติดตั งกล้องวงจรปิด CCTV
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3  และภายในหมู่ท่ี 10    หมู่บ้านละ 3 จุด
หมู่ท่ี 3 งบประมาณ   189,780 บาท
หมู่ที่ 10 งบประมาณ   198,953 บาท งบประมาณตั งไว้ 388,733   บาท 
 โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ...........-..................... คงเหลือ 0 บาท 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-...............................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายต่อสภาท้องถิน่ไว้เรียบร้อยแล้ว  

(ก้าหนดแผนการด้าเนินงาน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2565 และ ตุลาคม ถึงเดือน กันยายน 2565
ปรับแผนการด้าเนินงานในปฏิทินปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ห้วงเวลาตุลาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2566)



โครงการจัดหาวัสดุอื่น (ลูกรัง หินคลุก)เพ่ือซ่อมแซมถนนสาธารณะท่ีช้ารุดสิ่งสาธารณประโยชน์เพ่ือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน
งบประมาณตั งไว้  200,000  บาท 
 โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 199,920 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  กันยายน  2565 คงเหลือ 80 บาท 
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565









โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว
งบประมาณตั งไว้   12,000 บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  - คงเหลือ 12,000  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่ายังมีผู้ติดเชื อจ้านวนมาก
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่าจึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการวันเด็กแห่งชาติ
งบประมาณตั งไว้   100,000 บาท

โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0 บาท 
แล้วเสร็จเมื่อ  - คงเหลือ  100,000 บาท 

สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ........................ลดเสี่ยงโรคติดเชื อ COVID-19.......................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว

งบประมาณตั งไว้   50,000 บาท
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  - คงเหลือ  50,000 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ........................ลดเสี่ยงโรคติดเชื อ COVID-19.......................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าจัดการเรียนการสอนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.คูบัว
งบประมาณตั งไว้   770,000 บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 626,083 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  กันยายน 2565 คงเหลือ 143,917 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน ......รอเบิกจ่ายเหลือมปีอีก 1 เดือน........

จ้านวน  128,769.52  บาท   จะคงเหลือ 131,159.72 บาท
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565







โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)ส้าหรับเด็กก่อนวัยเรียนท่ีอยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ
อบต.คูบัว และส้าหรับเด็กนักเรียนชั นอนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี ๖โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ท่ีอยู่ในพื นท่ี
ต้าบลคูบัว
งบประมาณตั งไว้   949,000 บาท
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 689,070.76 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  กันยายน 2565 คงเหลือ  249,929.24 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .....รอเบิกเหลือมปีอีก 1 เดือน.....

จ้านวน  128,769.52 บาท  คงเหลือ 131,159.72  บาท
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565







โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส้าหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีท่ี 6
โรงเรียนประถม สังกัด สพฐ.ในเขตพื นท่ีต้าบลคูบัว
งบประมาณตั งไว้   1,660,000 บาท
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 1,545,159 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  กันยายน  2565 คงเหลือ 114,841 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565







โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตต้าบลคูบัว   (โรงเรียนวัดหนามพุงดอ)

1 โรงเรียน งบประมาณตั งไว้ 22,000 บาท 
 โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   ..........-.... บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ                                 คงเหลือ ......0....... บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-...................
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่ายังมีผู้ติดเชื อจ้านวนมาก
ดังนั น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการส่งเสริมกิจกรรมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตต้าบลคูบัว  
จ้านวน 2 โรงเรียน    งบประมาณตั งไว้ 40,000 บาท 
 โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   ....40,000..... บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ                                 คงเหลือ ......0....... บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-...................
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล .........................-.........................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนแคทรายวิทยา
งบประมาณตั งไว้   20,000 บาท 

โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   ...20,000...... บาท 
แล้วเสร็จเมื่อ                                 คงเหลือ ....0.... บาท 

สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน.........-....................
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ....................... -........................................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565





โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้แกเ่ด็ก เยาวชน และประชาชน
งบประมาณตั งไว้   120,000 บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  51,540 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  กันยายน 2565 คงเหลือ 68,460 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565







โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
งบประมาณตั งไว้  50,000 บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   0    บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  - คงเหลือ 50,000         บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่ายังมีผู้ติดเชื อจ้านวนมาก
ดังนั น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่าจงึขอยกเลิกโครงการดังกล่าว
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด
งบประมาณตั งไว้   120,000 บาท 

โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   0 บาท 
แล้วเสร็จเมื่อ  - คงเหลือ 120,000   บาท 

สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่ายังมีผู้ติดเชื อจ้านวนมาก

ดังนั น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่าจึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื นท่ีต้าบลคูบัว “คูบัวเกมส”์
งบประมาณตั งไว้ 100,000 บาท
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   ...............-......... บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ คงเหลือ .......100,000..... บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่ายังมีผู้ติดเชื อจ้านวนมากดังนั น 
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่าจึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดต่างๆในสัตว์เลี ยง
งบประมาณตั งไว้ 60,000 บาท 
นี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 55,236.50 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  30 มิถุนายน 2565 คงเหลือ 4,763.50 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-...............................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ................................-............................................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565







โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการด้าเนินงานด้านสาธารณสุข
งบประมาณตั งไว้ 200,000 บาท 

โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0   บาท 
แล้วเสร็จเมื่อ  คงเหลือ  200,000 บาท 

สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่ายังมีผู้ติดเชื อจ้านวนมาก

ดังนั น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่าจึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ต้าบลคูบัว
งบประมาณตั งไว้   350,000 บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 340,767 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  30 กันยายน 2565                      คงเหลือ  9,233 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการเงินอุดหนุนส้าหรับการด้าเนินโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข
งบประมาณตั งไว้   300,000 บาท 

โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0 บาท 
แล้วเสร็จเมื่อ  - คงเหลือ  300,000 บาท 

สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........หมู่บ้านไม่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ..............................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ภายในต้าบลคูบัว
(หลังละ 30,000บาท)

งบประมาณตั งไว้   90,000 บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง .......0...........บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ คงเหลือ ......90,000......... บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน
ยกเลิกโครงการ เหตุผล..... มีหน่วยงานกาชาด+ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
ช่วยเหลือสร้างซ่อมแซมบ้านผู้เปาะบาง หมู่ที่ 13  จ้านวน  1  หลัง..........................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ต้าบลคูบัว
งบประมาณตั งไว้   150,000 บาท
 โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  ....0.... บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ     - คงเหลือ ...150,000....  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................... -.......................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่ายังมีผู้ติดเชื อ
จ้านวนมาก เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า
จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการด้าเนินงานกลุ่มสตรีและแม่บ้านต้าบลคูบัว
งบประมาณตั งไว้   300,000 บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว     เบิกจ่ายจริง  6,840   บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  17 มกราคม  2565 คงเหลือ 293,160  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565







โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว ต้าบลคูบัว
งบประมาณตั งไว้   40,000 บาท
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง .........0............ บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  คงเหลือ ..........40,000............ บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่ายังมีผู้ติดเชื อจ้านวนมาก
ดังนั น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่าจงึขอยกเลิกโครงการดังกล่าว
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณตั งไว้   30,000 บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   .......0...... บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  คงเหลือ ....30,000.... บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่ายังมีผู้ติดเชื อจ้านวนมาก
ดังนั น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่าจงึขอยกเลิกโครงการดังกล่าว
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
งบประมาณตั งไว้   17,000,000 บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  15,598,400 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  30 กันยายน 2565                      คงเหลือ 1,401,600 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
งบประมาณตั งไว้ 3,500,000 บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 3,337,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ   30 กันยายน 2565                คงเหลือ 163,000 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ 
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
งบประมาณตั งไว้   96,000 บาท
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 90,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  30 กันยายน 2565 คงเหลือ   6,000 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนท่ีเกิดจากภัยพิบัติและสาธารณภัย (งบกลาง)
งบประมาณตั งไว้ 906,506 บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 633,309  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  30 กันยายน 2565 คงเหลือ  273,197  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ต้าบลคูบัว
งบประมาณตั งไว้ 250,000  บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  250,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  30 กันยายน  2565 คงเหลือ 0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565





โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญ ในเขตต้าบลคูบัว
งบประมาณตั งไว้ 50,000  บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่าย  25,456 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ 30 เมษายน 2565 คงเหลือ  24,544 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565







โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของต้าบลคูบัว
งบประมาณตั งไว้  200,000 บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง ....................... บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  คงเหลือ .....................  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่ายังมีผู้ติดเชื อจ้านวนมาก
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่าจึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
งบประมาณตั งไว้ 30,000 บาท 

โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 14,082  บาท 
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน  2565 คงเหลือ 15,918 บาท 

สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565







โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสถานท่ีกลางส้าหรับศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน)

งบประมาณตั งไว้ 18,000 บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   18,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    กันยายน  2565 คงเหลือ   0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565





โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานรัฐพิธี
งบประมาณตั งไว้  180,000 บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   131,136.60 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2565 คงเหลือ  48,863.40 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565









โครงการเลือกตั ง หรือ เลือกตั งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
งบประมาณตั งไว้  499,000 บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   233,264.51 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม  2564 คงเหลือ  216,335.49 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการ ด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565









โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในส่วนต่างๆ
ท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องงานในหน้าท่ี
งบประมาณตั งไว้ 50,000  บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 17,210  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ สิงหาคม 2565 คงเหลือ 32,790 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ....................................-....................................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565







โครงการจัดฝึกอบรมสัมมาพัฒนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนต้าบล 
ลูกจ้างประจ้าและพนักงานจ้างของ อบต.คูบัว ให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
งบประมาณตั งไว้  25,000 บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  23,890 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  กันยายน 2565 คงเหลือ 1,110 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล  ...............................................-.............................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565







โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
งบประมาณตั งไว้ 50,000  บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง ......0........ บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  คงเหลือ ........50,000....... บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ....................................-.......................................................
ปัญหา/อุปสรรค .................สถานการณ์โควิด-19 แก้ไขโดยด้าเนินการประชาคมในภาพรวม

ระดับต้าบล เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565.......................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565











โครงการส่งเสริมการเกษตรพอเพียง การปรับปรุงพันธ์พืชและการปศุสัตว์
งบประมาณตั งไว้  15,000  บาท
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   ......... บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  คงเหลือ ........ บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่ายังมีผู้ติดเชื อจ้านวนมาก
ดังนั น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่าจงึขอยกเลิกโครงการดังกล่าว
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565





โครงการจ้างเหมาบริการก้าจัดขยะมูลฝอย
งบประมาณตั งไว้   950,000   บาท 

โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  919,876.88 บาท 
แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2565 คงเหลือ 30,123.12 บาท 

สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการสง่เสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะทีต่้นทางชดุที ่3
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  399,940 บาท
(งบประมาณเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว
ระยะเวลาด้าเนินการและการเบิกจ่ายเงิน รวม 18 เดือน  ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อ  21 มกราคม 2564  ในการปฏิบัตินั นได้รับการขยายเวลาออกไป 
จากเดิมสิ นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  เป็นสิ นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565
มติรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั งที่ 3/2564 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2564) 
สรุปค่าใช้จ่ายท้าโครงการ  155,850 บาท 
ปิดบัญชีส่งเงินคืนกองทุน (เงินคืนและดอกเบี ยธนาคาร)  จ้านวน  246,542.03 บาท











โครงการก้าจัดผักตบชวาและวัชพืชน ้าในคลองสาธารณะภายในต้าบลคูบัว 
งบประมาณตั งไว้  200,000   บาท

โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0 บาท 
แล้วเสร็จเมื่อ  คงเหลือ 200,000   บาท 

สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล......ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและน ้ามันเชื อเพลิงจาก อบจ.ราชบุรี

ด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565..............................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565







โครงการขุดลอกคลองซอย (คลองไส้ไก่)

งบประมาณตั งไว้ 150,000 บาท   โอนลด  เหลือ   35,790 บาท 
โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  18,823.99 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  พฤษภาคม  2565                        คงเหลือ 16,966.01 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565







โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื นเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก) ไท-ยวน ต้าบลคูบัว
งบประมาณตั งไว้  50,000  บาท

โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  10,195 บาท 
แล้วเสร็จ สิงหาคม 2565 คงเหลือ 39,805    บาท 

สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565







โครงการจัดงานประเพณีลองกระทง ต้าบลคูบัว
งบประมาณตั งไว้   80,000   บาท 

โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0 บาท 
แล้วเสร็จเมื่อ  คงเหลือ 80,000 บาท 

สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่ายังมีผู้ติดเชื อจ้านวนมาก
ดังนั น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า  จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น
งบประมาณตั งไว้   120,000   บาท 

 โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 37,090     บาท 
แล้วเสร็จเมื่อ เมษายน  2565 คงเหลือ 82,910 บาท 

สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล..........................................................-............................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565









โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไท-ยวน
งบประมาณตั งไว้   150,000   บาท 

โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0 บาท 
แล้วเสร็จเมื่อ คงเหลือ 150,000 บาท 

สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .............-.............................................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่ายังมีผู้ติดเชื อจ้านวนมาก
ดังนั น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า  จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



โครงการแห่เทียนพรรษา ต้าบลคูบัว
งบประมาณตั งไว้   15,000  บาท 

โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  13,948 บาท 
แล้วเสร็จเมื่อ  กรกฎาคม  2565 คงเหลือ 1,052    บาท 

สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565







โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
งบประมาณตั งไว้   30,000   บาท 

โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายจริง 22,540   บาท 
แล้วเสร็จเมื่อ  เมษายน 2565 คงเหลือ 7,460    บาท 

สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565











โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนภายในต้าบลคูบัว
งบประมาณตั งไว้ 60,000 บาท

โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  59,980 บาท 
แล้วเสร็จเมื่อ  มิถุนายน  2565 คงเหลือ   20  บาท 

สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565







โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชนภายในต้าบลคูบัว
งบประมาณตั งไว้   50,000   บาท

โครงการนี ด้าเนินการเสร็จสิ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  49,930    บาท 
แล้วเสร็จเมื่อ  มิถุนายน    2565 คงเหลือ 70 บาท 

สถานะ ยังไม่ได้ด้าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด้าเนินงาน .................-........................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...........................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -........................................................................

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565









แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (ส านกังานปลดั อบต.)
หมวดรายจา่ยค่าครุภณัฑ ์       ประเภทครุภณัฑก์ารเกษตร
จดัซ้ือเครื่องสูบน ้าแบบหอยโข่ง เครื่องยนตดี์เซล 
สูบน ้าได ้3,800 ลติร  ต่อนาท ี จ านวน  2  เครื่อง
จดัซ้ือตามมาตรฐานครุภณัฑ ์เพือ่ใชง้านป้องกนับรรเทาสาธารณภยั
วตัถปุระสงค ์การใชส้อยประโยชน์ของระบบสูบน ้า
เตรยีมความพรอ้มกรณีฉุกเฉินแกไ้ขปญัหาไดท้นัสถานการณ์
จ านวนงบประมาณตัง้ไว ้ 119,000 บาท   โอนเพิ่ม  7,800 บาท  
รวมเป็น  126,800 บาท
เบิกจ่าย 125,700 บาท      คงเหลือ  1,100 บาท
หมายเหตุ เป็นรายการจัดซื อครุภัณฑ์ส้าหรับบริการสาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565







แผนงานสาธารณสุข    (ส้านักงานปลัด อบต.)
หมวดรายจ่ายค่าครุภณัฑ์  ประเภทครุภณัฑ์การเกษตร
จัดซื อเครื่องพน่หมอกควัน จ้านวน 1 เครื่อง 
ปริมาณการฉีดพน่น ้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
ถังบรรจุน ้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
ก้าลังเครือ่งยนตไ์ม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
จัดซื อตามมาตรฐานครุภณัฑ์
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2565 หน้าที่ 40/60
จ านวนงบประมาณตัง้ไว ้ 59,000 บาท
เบิกจ่าย 59,000 บาท     
คงเหลือ  0 บาท
หมายเหตุ เป็นรายการจัดซื อครุภัณฑ์ส้าหรับบริการสาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565












