




























รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ข้อบญัญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง กอ่สร้างถนนลูกรังบดอดัแน่น พร้อมวางท่อ คสล. แผนพัฒนาทอ้งถิน่  ประจ าปีงบประมาณ หมู่ที่ 7 กองช่าง
บดอดัแน่น พร้อมวางท่อ คสล. ลอดถนนลูกรัง หมูท่ี ่7  จ านวน  1  สาย (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ.2566 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
หลังบ้านนางทวน พุทธอร่าม กลางทุง่นา ปริมาณงาน หนา้ทิ่ 74 ล าดับที่ 12 จ านวน
หมูท่ี ่7 ต าบลคูบัว กอ่สร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร และที่อนมุัติแก้ไข 65,500

ยาว 206 เมตร หนาเฉล่ีย 03.0 เมตร โครงการพัฒนา บาท

พร้อมบดอดัแน่น และวางท่อ คสล. ทอก. ชั้น 3 ในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ สภาท้องถิน่

ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 2 จดุ ๆละ 4 ท่อน โดยผู้บริหารทอ้งถิน่ มีมติอนุมัติ

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัว ก าหนด พร้อมป้าย คร้ังที่ 3/2565 ในการประชมุ

ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย เมือ่วนัที่ 2/ธ.ค/2565 สภา อบต.คูบัว

สถานทีก่อ่สร้าง จากหลังบ้านนางทวน  พุทธอร่าม สมัยสามัญ

ถงึกลางทุง่นา สมัยที่ 4 (คร้ังที่ 2)

จดุเร่ิมต้นทีพ่ิกดั N 13.49272  E 99.84094 วนัที่ 15 ธ.ค.65

จดุส้ินสุดทีพ่ิกดั  N 13.47336  E 99.83955

หน้าที่ 8

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (เพ่ิมเติม) ฉบบัที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

รวม 1 โครงการ  รวมงบประมาณ 65,500 บาท

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ข้อบญัญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการถงัน้ าดีพร้อมระบบ ถังเก็บน้ าส ารอง จ านวน 2 ถัง แผนพัฒนาทอ้งถิน่  ประจ าปีงบประมาณ ประปา กองช่าง
หมูท่ี ่12 ต าบลคูบัว หมู่ที่ 12  ต าบลคูบัว (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ.2566 อบต.คูบัว อบต.คูบัว

ปริมาณงาน แก้ไขเปล่ียนแปลง จ านวน หมูท่ี ่12

ก่อสร้างถังเก็บน้ า ขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร และเพิ่มเติม (คร้ังที่ 2) 1,200,000

จ านวน 2 ถัง พร้อมระบบสูบน้ า หนา้ทิ่ 7 ล าดับที่ 103 บาท

และอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 1 ชุด สภาท้องถิน่

สถานที่ ที่ท าการผลิตน้ าประปา หมู่ที่ 12 มีมติอนุมัติ

ต าบลคูบัว ในการประชมุ

สภา อบต.คูบัว

สมัยสามัญ

สมัยที่ 4 (คร้ังที่ 2)

วนัที่ 15 ธ.ค.65

หน้าที่ 9

รวม 1 โครงการ  รวมงบประมาณ  1,200,000  บาท

1.3 แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ


