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บันทึกหลักการและเหตุผล 

การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 

หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5  การน าแผนไปปฏิบัติ   

 ข้อ  26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนๆ                
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น  
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

      เหตุผล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว         
ได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว ได้ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 
กันยายน  2560 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เห็นชอบในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 10 
เดือน สิงหาคม 2560 และให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2 และ 3 ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3      
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม 2560 และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเมืองราชบุรี ได้พิจารณา
อนุมัติลงนาม เมื่อวันที่  26 กันยายน 2560   
 จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้นนับแต่วันที่
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

ส่วนที่ 1 บทน า 

 
1.1  บทน า 
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูบัวนี้ ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5  (ข้อ 26 และข้อ 27) 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณเพ่ือให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น           
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
      3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุใน
แผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
 3.2 โครงการ กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่  
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1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ   

 ข้อ  26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ                
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น  
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 รายละเอียดการจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ 
 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน  คือ 
 ส่วนที่ 1 บทน า 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย บทน า วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนการจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  โดยน าเสนอ ดังนี้ 
 1.1 บทน า 
 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  และบัญชีสรุป
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ โดยน าเสนอ  ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
 แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ............ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/จ านวนโครงการที่ด าเนินการ        
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด /จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด/หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
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 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงาน
รับผิดชอบ และเม่ือลงแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผล
ในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
 การลงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยภาพรวมทั้งหมด ผลการคิดเป็นร้อยละ         
ของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
 แบบ ผด. 02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ............ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแนวทางการพัฒนา โดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ ด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ/ปีงบประมาณและเดือน/ โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายน
อีกปีหนึ่ง 

 

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการด าเนินงาน 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิน่ 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนาตรงตามความต้องการและตอบ 
สนองปัญหาของท้องถิ่น 
 3. ท าให้การพัฒนาในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ าซ้อน กับหน่วยงาน อ่ืนๆ 

4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด าเนินการกิจกรรม หรือ       
มีโครงการพัฒนาอะไรในพ้ืนที่บ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
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ส่วนที่  2 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของ องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่จะเกิดขึ้นจริงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อีกทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและ      
แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยก าหนดรายละเอียดเป็นแบบบัญชี
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่จะด าเนินการจริง 
เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนต าบลคูบัว          
และสะดวกต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 
 
 
 
 

 
 



จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทั้งหมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

 ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 16 18.61 3,890,000                    12.61  กองช่าง
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 1 1.16 200,000                       0.65 อบต.คูบวั

17 19.77 4,090,000                  13.26
2. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตและสงัคม

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 4.65 300,000                       0.97
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 5.81 450,000                       1.46
2.3 แผนงานสาธารณสุข 4 4.65 665,000                       2.16 ส านกังานปลัด
2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 4.65 210,000                       0.68 อบต.คูบวั
2.5 แผนงานงบกลาง 6 6.98 16,740,000                  54.29
2.6 แผนงานการเกษตร 2 2.33 60,000                         0.19

25 29.07 18,425,000                59.75
3.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม และกำรกีฬำ

3.1 แผนงานการศึกษา 11 12.79 4,030,100                    13.07 กองการศึกษาฯ
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 12 13.95 850,000                       2.76 อบต.คูบวั

23 26.74 4,880,100                  15.83

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 3.49 960,000                       3.12
4.2 แผนงานบริหารทั่วไป 3 3.49 -                                - ส านกังานปลัด
4.3 แผนงานการเกษตร 3 3.49 230,000                       0.74 อบต.คูบวั

9 10.47 1,190,000                  3.86
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2.1  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ  (แบบ ผด.01)

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี

4.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม

รวม

ยทุธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

รวม

รวม

รวม



จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทั้งหมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

 ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

5.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 1.16 50,000 0.16 ส านกังานปลัด อบต.
5.2 แผนงานบริหารท่ัวไป 11 12.79 2,202,000                    7.14 ทุกส่วนราชการในสังกัด อบต.

12 13.95 2,252,000                  7.30

86 100 30,837,100             100

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทั้งหมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

 ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

1 ครุภณัฑ์ส านกังาน 1 16.67 5,500 1.05 ส านกังานปลัด อบต.
2 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 2 33.32 29,900 5.73 กองชา่ง
3 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 16.67 281,000 53.75 ส านกังานปลัด อบต.
4 ครุภณัฑ์โรงงาน 1 16.67 6,300 1.21 กองชา่ง
5 ครุภณัฑ์การเกษตร 1 16.67 200,000 38.26 ส านกังานปลัด อบต.

6 100 522,700 100

หมายเหตุ  ประเภทครุภณัฑ์แยกเฉพาะไมไ่ด้ใส่รวมในบญัชีโครงการพฒันา
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2.1  บญัชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ  (แบบ ผด.01)

ยทุธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี

รวมทั้งสิ้น

บญัชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์  แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

5.  ยทุธศำสตร์กำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร

รวม

รวมทั้งสิ้น

ประเภทครุภัณฑ์  (แบบ ผ.08)



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองช่าง
ฝาท่อระบายน้ า ฝาตระแกรงเหล็ก เช่น ฝาท่อระบายน้ า ฯลฯ เพื่อให้ 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
รางระบายน้ า สามารถใช้งานได้ตามปกติ 2564 ประจ าปี

หน้าท่ี ๒๕๖๑
115 หน้าท่ี

65
จ านวนเงิน
100,000

บาท

2 โครงการจดัหาวสัดุอื่น (ลูกรัง หินคลุก) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองช่าง
เพือ่ซ่อมแซมถนนสาธารณะท่ีช ารุด โดยลงวัสดุหินคลุก, หรือลูกรัง 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน ซ่อมแซมถนนสาธารณะ/ไหล่ทางถนน/ 2564 ประจ าปี

ทางดินคันคลองภายในต าบลคูบัว หน้าท่ี ๒๕๖๑
15  หมู่บ้าน  ตามบัญชีซ่อมแซม 96 หน้าท่ี
ถนนท่ีช ารุดในความรับผิดชอบ 66
ของอปท.และได้รับถ่ายโอนภารกิจ จ านวนเงิน

200,000
บาท -9

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

3 โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปี พ.ศ. งบประมาณ หมู่ท่ี 3 กองช่าง
คอนกรีต  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร 2561 ถึง รายจ่าย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
บ้านหนองขันธ์ สายเลียบคันคลอง หนาเฉล่ีย 0.05 หรือมีพื้นท่ีรวมไม่ 2564 ประจ าปี
ชลประทาน ฝังตะวันออก น้อยกว่า 400 ตร.ม. หน้าท่ี ๒๕๖๑

จดุเร่ิมต้นท่ีพิกดั N 13.49548 E 99.83510 79 หน้าท่ี
จดุส้ินสุดท่ีพิกดั N 13.49593 E 99.83562 66
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด จ านวนเงิน
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 200,000
1 ป้าย บาท

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี พ.ศ. งบประมาณ หมู่ท่ี 6 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6  ต าบลคูบัว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 114 เมตร 2561 ถึง รายจ่าย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี หนาเฉล่ีย 0.15 หรือมีพื้นท่ีรวมไม่ 2564 ประจ าปี

น้อยกว่า 342 ตร.ม. จากจุดส้ินสุดเดิม หน้าท่ี ๒๕๖๑
ไปทางบ้านนายชัยชาญ 81 หน้าท่ี
จุดเร่ิมต้นท่ีพกิดั N 13.475288 E 99.833115 67
จุดส้ินสุดท่ีพกิดั  N 13.475621 E 99.834107 จ านวนเงิน
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด 200,000
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บาท
1 ป้าย -10

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดปากรางกว้าง ปี พ.ศ. งบประมาณ หมู่ท่ี 1 กองช่าง
หมู่ท่ี 1  ต าบลคูบัว 0.30  เมตร ลึกเฉล่ีย  0.60-1.70  เมตร 2561 ถึง รายจ่าย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ยาว 57 เมตร จากบ้านร้อยตรีศุภชัย 2564 ประจ าปี

จดุเร่ิมต้นท่ีพิกดั N 13.51683   E 99.82040 หน้าท่ี ๒๕๖๑
ถึงคลองอู่เรือ 97 หน้าท่ี
จดุส้ินสุดท่ีพิกดั N 13.51795  E 99.82761 67
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด จ านวนเงิน
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 200,000
1 ป้าย บาท

6 โครงการต่อเติมท่อลอดเหล่ียม ต่อเติมท่อลอดเหล่ียม คสล. ขนาดกว้าง ปี พ.ศ. งบประมาณ หมู่ท่ี 2 กองช่าง
คสล. หมู่ท่ี 2 ต าบลคูบัว 1.80 เมตร  สูง 1.80 เมตร  ยาว 3 เมตร 2561 ถึง รายจ่าย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จ านวน 2 ช่อง และก าแพงด้านท้าย 2564 ประจ าปี

คลองสาธารณะ หน้าท่ี ๒๕๖๑
จดุเร่ิมต้นท่ีพิกดั  N 13.49444  E 99.82536 98 หน้าท่ี
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด 67
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวนเงิน
1 ป้าย 200,000

บาท -11
2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

7 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อ วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร ปี พ.ศ. งบประมาณ หมู่ท่ี 4 กองช่าง
พักน้ า หมู่ท่ี 4  ต าบลคูบัว จ านวน 60 ท่อน  บ่อพักน้ าขนาด 2561 ถึง รายจ่าย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1.20X1.20 เมตร  จ านวน 6 บ่อ 2564 ประจ าปี

ความยาวรวม  67  เมตร จากสะพาน หน้าท่ี ๒๕๖๑
ทางเข้าหมู่บ้าน ไปทางบ้านรองนนท์ 99 หน้าท่ี
จดุเร่ิมต้นท่ีพิกดั N 13.494633  E 99.836912 67
จดุส้ินสุดท่ีพิกดั N 13.494582  E 99.837437 จ านวนเงิน
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด 200,000
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บาท
1 ป้าย

8 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อ วางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร ปี พ.ศ. งบประมาณ หมู่ท่ี 5 กองช่าง
พักน้ า หมู่ท่ี 5  ต าบลคูบัว จ านวน 36 ท่อน บ่อพักน้ าขนาด 2561 ถึง รายจ่าย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1.50X1.50 เมตร จ านวน 5 บ่อ 2564 ประจ าปี

ความยาวรวม 43 เมตร ริมถนนสาย 3338 หน้าท่ี ๒๕๖๑
จดุเร่ิมต้นท่ีพิกดั N 13.490276  E 99.837931 100 หน้าท่ี
ไปลงคลองชลประทาน ข้างสะพาน 68
จดุส้ินสุดท่ีพิกดั N 13.490565  E 99.838209 จ านวนเงิน
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด 20,000
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  1 ป้าย บาท -12

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

9 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อ วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร ปี พ.ศ. งบประมาณ หมู่ท่ี 8 กองช่าง
พักน้ า หมู่ท่ี 8  ต าบลคูบัว จ านวน 60 ท่อน บ่อพักน้ าขนาด 2561 ถึง รายจ่าย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1.20X1.20 เมตร จ านวน 6 บ่อ 2564 ประจ าปี

ความยาวรวม 67 เมตร จากบ้านผู้พันสมวงษ์ หน้าท่ี ๒๕๖๑
จุดเร่ิมต้นท่ีพกิดั N 13.481361  E 99.828249 102 หน้าท่ี
ไปลงคลองราชินี 68
จุดส้ินสุดท่ีพกิดั N 13.481231  E 99.828849 จ านวนเงิน
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด 200,000
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บาท
1 ป้าย

10 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อ วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร ปี พ.ศ. งบประมาณ หมู่ท่ี 10 กองช่าง
พักน้ า หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบัว จ านวน 104 ท่อน บ่อพักน้ าขนาด 2561 ถึง รายจ่าย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 0.80X0.80 เมตร จ านวน 10 บ่อ 2564 ประจ าปี

ความยาวรวม 112 เมตร จากบ้านก านันตรีพล หน้าท่ี ๒๕๖๑
จดุเร่ิมต้นท่ีพิกดั N 13.48349  E 99.81538 107 หน้าท่ี
ไปถึงปากซอยบ้านนายสมชาย เนวราช 68
จุดส้ินสุดท่ีพกิดั N 13.48427  E 99.81557 จ านวนเงิน
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด 186,000
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  1 ป้าย บาท -13

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดปากรางกว้าง ปี พ.ศ. งบประมาณ หมู่ท่ี 11 กองช่าง
หมู่ท่ี 11  ต าบลคูบัว 0.20 เมตร ลึกฌล่ีย 0.50-0.70 เมตร 2561 ถึง รายจ่าย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ยาว 75 เมตร จากทางสระน้ าวัดบ้านโพธิ์ 2564 ประจ าปี

จดุเร่ิมต้นท่ีพิกดั N 13.483060 E 99.809504 หน้าท่ี ๒๕๖๑
ลงบ่อยืมคลองชลประทาน 108 หน้าท่ี
จดุส้ินสุดท่ีพิกดั N 13.480150 E 99.808823 68
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด จ านวนเงิน
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 200,000
1 ป้าย บาท

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดปากรางกว้าง ปี พ.ศ. งบประมาณ หมู่ท่ี 13 กองช่าง
หมู่ท่ี 13  ต าบลคูบัว 0.20 เมตร ลึกฌล่ีย 0.40-0.60 เมตร 2561 ถึง รายจ่าย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ยาว 80 เมตร พร้อมซ่อมแซมผิวจราจรโดยปู 2564 ประจ าปี

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 3 เมตร ยาว 26 เมตร หน้าท่ี ๒๕๖๑
หนาเฉล่ีย 0.02-0.10 เมตร หรือมพีืน้ท่ีไมน่้อยกว่า 110 หน้าท่ี
78 ตารางเมตร จากบ้านนายศิณวงศ์ 68
ท่ีพิกัด N 13.47034  E 99.82158 จ านวนเงิน
ถึงข้างบ้านนางสาววงษ์ 243,000
ท่ีพิกัด N 13.47104  E 99.82128 บาท
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด 

พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  1 ป้าย -14
2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดปากรางกว้าง ปี พ.ศ. งบประมาณ หมู่ท่ี 15 กองช่าง
หมู่ท่ี 15  ต าบลคูบัว 0.20 เมตร ลึกฌล่ีย 0.40-0.60 เมตร 2561 ถึง รายจ่าย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ยาว 80 เมตร จากบ้านนางสุชิน 2564 ประจ าปี

ท่ีพิกัด N 13.47034   E 99.82458 หน้าท่ี ๒๕๖๑
ไปทางบ้านนายสุบิน 114 หน้าท่ี
ท่ีพิกัด N 13.461656 E 99.816845 69
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด จ านวนเงิน
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 217,000
1 ป้าย บาท

14 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปี พ.ศ. งบประมาณ หมู่ท่ี 9 กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ท่ี 9 ผิวจราจรขนาดกวา้ง เฉล่ีย 2.80-3.80 เมตร 2561 ถึง รายจ่าย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
จากบ้านผู้ช่วยสังวาลย์ ยาว 173 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 2564 ประจ าปี

หรือมีพืน้ท่ีรวมกันไม่น้อยกวา่ 519 ตารางเมตร หน้าท่ี ๒๕๖๑
จดุเร่ิมต้นท่ีพิกดั N 13.47567  E 99.817912 84 หน้าท่ี
จดุส้ินสุดท่ีพิกดั N 13.47692  E 99.81738 69
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด จ านวนเงิน
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 173,000
1 ป้าย บาท -15

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปี พ.ศ. งบประมาณ หมู่ท่ี 12 กองช่าง
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ท่ี 12 ผิวจราจรขนาด กว้างเฉล่ีย 5.50 เมตร 2561 ถึง รายจ่าย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ต่อจากจุดส้ินสุดเดิมไปทางคลอง ยาว 106 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 2564 ประจ าปี
ชลประทาน หรือมพีืน้ท่ีรวมกนัไมน่้อยกว่า  583  ตารางเมตร หน้าท่ี ๒๕๖๑

จุดเร่ิมต้นท่ีพิกัด N 13.471978  E 99.830477 89 หน้าท่ี
จุดส้ินสุดท่ีพิกัด N 13.471156  E 99.830688 69
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด จ านวนเงิน
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 200,000
1 ป้าย บาท

16 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี พ.ศ. งบประมาณ หมู่ท่ี 9 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 ต าบลคูบัว ขนาดผิวจราจร กว้าง  7.00 เมตร 2561 ถึง รายจ่าย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว

อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี  ยาว  12.00 เมตร 2564 ประจ าปี
รายละเอียดตามแบบ อบจ.ราชบุรี ก าหนด หน้าท่ี ๒๕๖๑

พร้อมจดัท าป้ายประชาสัมพันธ ์ ๑ โครงการ  170 ของ
(ประสานโครงการพัฒนา อบจ.ราชบุรี) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีเพิ่มเติม อบจ.ราชบุรี

(ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าท่ี 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 326

อยู่หน้าท่ี 124 รายการท่ี 68 จ านวนเงิน
1,151,000

บาท -16

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการบ ารุงรักษา/หรือซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาปรับปรุง/ซ่อมแซม ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างและ ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างและทรัพย์สิน 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ทรัพย์สินอื่นๆ ของกิจการ ต่างๆ ของกิจการประปา อบต.คูบัว 2564 ประจ าปี
ประปา อบต.คูบัว ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หน้าท่ี ๒๕๖๑
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 128 หน้าท่ี

75
จ านวนเงิน
200,000

บาท

-17

พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.2  แผนงานการพาณิชย์

พ.ศ. 2560

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและ กิจกรรมการสงเคราะห์และการ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตของ 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ในชุมชน  ประจ าปี 2561 ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 2564 ประจ าปี

เพื่อร่วมสร้างชุมชนไม่ทอดท้ิงกัน หน้าท่ี ๒๕๖๑
129 หน้าท่ี

61
จ านวนเงิน
30,000

บาท

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมให้คนพิการ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในชุมชน ในต าบลคูบัว ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ทางสังคม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ 2564 ประจ าปี
คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการได้มี หน้าท่ี ๒๕๖๑
ส่วนร่วมท ากิจกรรมทางสังคม 130 หน้าท่ี
และส่ิงอ านวยความสะดวก 61
และบริการต่างๆ จ านวนเงิน

30,000
บาท -18

พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

3 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุในต าบล ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

แก่ผู้สูงอายุ ต าบลคูบัว ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ประจ าปี 2561 พัฒนาผู้สูงอายุ สนับสนุนและเปิด 2564 ประจ าปี

โอกาสให้ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ หน้าท่ี ๒๕๖๑
ได้มีส่วนร่วมท ากิจกรรมทางสังคม 130 หน้าท่ี
และส่ิงอ านวยความสะดวก 62
และบริการต่างๆ จ านวนเงิน

150,000
บาท

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศัย กิจกรรมซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในต าบลคูบัว ผู้ยากไร้ ท่ีบ้านไม่มั่นคง 2564 ประจ าปี
(หลังละไม่เกิน 30,000 บาท/หลัง) ได้มีท่ีอยู่อาศัยท่ีดีขึ้น และเบ่งเบา หน้าท่ี ๒๕๖๑

ภาระครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิต 131 หน้าท่ี
ในสังคมท่ีดีขึ้น 62

จ านวนเงิน
90,000

บาท -19

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว ในการพัฒนาสถาบันครอบครัวสู่ 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
(ศพค.) ต าบลคูบัว ความเข้มแข็งของชมุชน และสังคม 2564 ประจ าปี

ด าเนินกิจกรรมปีละ  1  คร้ัง หน้าท่ี ๒๕๖๑
132 หน้าท่ี

71
จ านวนเงิน
40,000

บาท

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จัดกิจกรรมส่งเสริมบททบาทหน้าท่ี ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชน ในชุมชน 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 2564 ประจ าปี
และเป็นท่ียอมรับของสังคม หน้าท่ี ๒๕๖๑
พัฒนาเด็กและเยาวชน 132 หน้าท่ี

71
จ านวนเงิน
30,000

บาท -20
2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

พ.ศ. 2560

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

3 โครงการพัฒนาศักยภาพในการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ด าเนินงานกลุ่มสตรีและ การด าเนินงานของกลุ่มสตรีและ 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
แม่บ้าน ต าบลคูบัว แม่บ้านต าบลคูบัว ให้มีประสิทธิภาพ 2564 ประจ าปี

มากยิ่งขึ้นพัฒนาสตรี หน้าท่ี ๒๕๖๑
132 หน้าท่ี

71
จ านวนเงิน
320,000

บาท

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มอาชีพ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ชุมชนหมู่บ้านใช้ระบบสหกรณ์ ส่งเสริมรวมกลุ่มจัดต้ังกลุ่มอาชีพใหม่ 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสนับสนุนกลุ่มอาชีพเดิมท่ีมีอยู่แล้ว 2564 ประจ าปี

ใช้ระบบสหกรณ์พัฒนาอาชีพ หน้าท่ี ๒๕๖๑
133 หน้าท่ี

71
จ านวนเงิน
30,000

บาท -21

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเขม้แขง็ , ท่ี 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

2.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ท่ี 3 ด้านการจดัระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

5 โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน กิจกรรมอบรมส่งเสริมให้ประชาชน ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 2564 ประจ าปี
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง หน้าท่ี ๒๕๖๑
เกิดความเข้าใจถูกต้องและซึมซับ 133 หน้าท่ี
น าไปปฏิบัติเพื่อยกฐานะและ 71
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น จ านวนเงิน

30,000
บาท

-22

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเขม้แขง็ , ท่ี 5 การพฒันาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชุมชน

ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ท่ี 3 ด้านการจดัระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสร้างการบริการเชิงรุกด้าน ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
โดยใช้กลไกของผู้ปฏิบัติงาน 2564 ประจ าปี
ด้านสาธารณสุขขับเคล่ือน หน้าท่ี ๒๕๖๑

134 หน้าท่ี
60

จ านวนเงิน
200,000

บาท

2 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

และโรคระบาด ต่างๆ สุนัขบ้า และโรคระบาดต่างๆ 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ประจ าปี 2561 ในสัตว์เล้ียง ฉีดวัคซีนป้องกัน 2564 ประจ าปี

โรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย สุนัข แมว หน้าท่ี ๒๕๖๑
และการเฝ้าระวังจากโรคติดจากสัตว์ 134 หน้าท่ี
สู่คน เป้าหมาย สัตว์ปีก สัตว์เล้ียงลูก 60
ด้วยนม ภายในเขต อบต.คูบัว จ านวนเงิน
15  หมู่บ้าน 50,000

บาท -23

พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.3  แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ. 2560

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

3 โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ กิจกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัว สามารถอ านวยความสะดวก 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีต าบลคูบัว 2564 ประจ าปี
ตลอด  24  ช่ัวโมง หน้าท่ี ๒๕๖๑

135 หน้าท่ี
60

จ านวนเงิน
350,000

บาท

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา กิจกรรมน ากลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ยาเสพติด เช่น อบรมส่งเสริมการ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
บ าบัดผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริม เข้ารับการอบรมอย่างสมัครใจ หรือ 2564 ประจ าปี
อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัด กึ่งสมัครใจ  ผ่านการบ าบัดและ หน้าท่ี ๒๕๖๑

ได้รับการส่งเสริมอาชีพ 138 หน้าท่ี
ฟื้นฟู ด้วยกระบวนการจัดค่าย 60
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม จ านวนเงิน

65,000
บาท -24

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.3  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน กิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  อบต.คูบัว ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  อบต.คูบัว 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
หลักสูตรจัดต้ังใหม่  ทบทวน และ หลักสูตรจัดต้ังใหม่  ทบทวน และ 2564 ประจ าปี
หลักสูตรอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับ หลักสูตรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หน้าท่ี ๒๕๖๑
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 137 หน้าท่ี

53
จ านวนเงิน
100,000

บาท

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกัน ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

บนท้องถนน ในช่วงเทศกาลส าคัญ การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ในเขตต าบลคูบัว ในช่วงเทศกาล 2564 ประจ าปี

เทศกาลปีใหม่ และวันสงกรานต์ หน้าท่ี ๒๕๖๑
137 หน้าท่ี

53
จ านวนเงิน
50,000

บาท -25

พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2560

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

3 โครงการอบรมให้ความรู้ในการ กิจกรรมส่งเสริมอบรมให้ศักยภาพ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ความรู้ ความสามารถด้านการ 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ให้แก่ประชาชน ป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ 2564 ประจ าปี

จัดอบรมปีละ  1  คร้ัง หน้าท่ี ๒๕๖๑
137 หน้าท่ี

53
จ านวนเงิน
30,000

บาท

4 โครงการบ ารุงรักษา/ปรับปรุง งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ซ่อมแซมทรัพย์สิน ต่างๆ ระวับอัคคีภัย (ส านักงานปลัด อบต.) 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ของ อบต.คูบัว ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 2564 ประจ าปี

ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน หน้าท่ี ๒๕๖๑
ต่างๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 160 หน้าท่ี
ของส านักงานปลัด อบต. เพื่อ 54
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ านวนเงิน

30,000
บาท -26

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

แก่ผู้สูงอายุ เสริมสร้างสวัสดิการสังคม 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2564 ประจ าปี
ท่ีมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามสิทธิ หน้าท่ี ๒๕๖๑

อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได 129 หน้าท่ี
76

จ านวนเงิน
13,000,000

บาท

2 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ เสริมสร้างสวัสดิการสังคม 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
หรือทุพพลภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ 2564 ประจ าปี

ท่ีมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามสิทธิ หน้าท่ี ๒๕๖๑

อัตราเบี้ยความพิการรายเดือน 129 หน้าท่ี
76

จ านวนเงิน
3,000,000

บาท -27

2.5  แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ผู้ป่วยโรคเอดส์ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและ 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเอดส์ 2564 ประจ าปี
ท่ีมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตามสิทธิ หน้าท่ี ๒๕๖๑

อัตราเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 130 หน้าท่ี
ผู้ป่วยโรคเอดส์รายเดือน 76

จ านวนเงิน
90,000

บาท

4 โครงการช่วยเหลือบรรเทาความ ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

เดือดร้อนท่ีเกิดจากภัยพิบัติ เกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
และสาธารณภัย ของประชาชนเป็นส่วนรวม และค่าใช้จ่าย 2564 ประจ าปี
(งบกลาง) ในกรณีจ าเป็นตามความเหมาะสม หน้าท่ี ๒๕๖๑

139 หน้าท่ี
76

จ านวนเงิน
300,000

บาท -28

2.5  แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

5 โครงการสมทบกองทุนหลัก สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ประกันสุขภาพ (สปสช.) ต าบลคูบัว ต าบลคูบัว มีงบประมาณในการส่งเสริม 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
การจัดบริการสาธารณสุข 2564 ประจ าปี
การสร้างเสริมสุขภาพ หน้าท่ี ๒๕๖๑
การป้องกันโรค 164 หน้าท่ี
การฟื้นฟูสมรรภาพ 76
ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง จ านวนเงิน
การบริหารจัดการกองทุน สปสช. 250,000

บาท
6 โครงการสมทบกองบุญสวัสดิการ สมทบกองบุญสวัสดิการชุมชน ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ชุมชนต าบลคูบัว ต าบลคูบัว มีงบประมาณในการส่งเสริม 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
การจัดสวัสดิการให้กับชุมชน 2564 ประจ าปี
โดยประชาชน อปท. ร่วมยกระดับ หน้าท่ี ๒๕๖๑

ความเข้มแข็งของกองทุนได้พัฒนา 163 หน้าท่ี
การสร้างหลักประกันความมั่นคง 76
ของชุมชนประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวนเงิน
จากการบริหารจดัการกองบุญสวสัดิการฯ 100,000

บาท -29

2.5  แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการพัฒนาสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ประเภทข้าว ในเร่ืองการพัฒนาการปลูกข้าว 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
GAP และการลดต้นทุนในการปลูกข้าว 2564 ประจ าปี
โดยวิธีเกษตรอินทรีย์ หน้าท่ี ๒๕๖๑
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่ารายได้ 140 หน้าท่ี
(ประเภทข้าว) 73

จ านวนเงิน
30,000

บาท
2 โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ กิจกรรมอบรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ลดการใช้สารเคมี ทางการเกษตร วิธีปฏิบัติการใช้สารอินทรีย์โดยกระบวน 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
การกลุ่มเกษตรกรสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ 2564 ประจ าปี
ปลอดภัย หน้าท่ี ๒๕๖๑
(ประเภทผักพืน้บ้าน ชะอม ผักสวนครัว) 141 หน้าท่ี

73
จ านวนเงิน
30,000

บาท -30

พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.6  แผนงานการเกษตร

พ.ศ. 2560

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ปี พ.ศ. งบประมาณ ศูนยพ์ัฒนา กองการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ได้แก่ อาหาร บริหารสถานศึกษา ให้เด็กนักเรียนได้รับ 2561 ถึง รายจ่าย เด็กเล็ก อบต.คูบัว
กลางวัน ส่ือการเรียนการสอน อาหารถูกต้องตามหลักโภชนา 2564 ประจ าปี ในสังกัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คูบัว เด็กมีพัฒนาการครบถ้วนทุกด้าน หน้าท่ี ๒๕๖๑ อบต.คูบัว

จัดซ้ือส่ือการเรียนการ 165/142 หน้าท่ี
สอนของ ศพด. อบต.คูบัว 57
เพื่อให้ส่งเสริมพัฒนาการ จ านวนเงิน
ของผู้เรียน 726,000

บาท

2 โครงการส่งเสริมการศึกษานอก กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการในการ ปี พ.ศ. งบประมาณ ศูนยพ์ัฒนา กองการศึกษาฯ

โรงเรียนส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน เรียนรู้แก่เด็กก่อนวัยเรียน 2561 ถึง รายจ่าย เด็กเล็ก อบต.คูบัว
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2564 ประจ าปี ในสังกัด

ในสังกัด อบต.คูบัว หน้าท่ี ๒๕๖๑ อบต.คูบัว

จ านวน 3 ศูนย์ 142 หน้าท่ี
57

จ านวนเงิน
50,000

บาท -31

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เยี่ยมบ้าน เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมีส่วนร่วม 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
เด็กเล็ก ท้ังครู ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ปกครอง 2564 ประจ าปี

คณะกรรมการ ศพด. หน้าท่ี ๒๕๖๑
บุคลากรทางการศึกษา 143 หน้าท่ี
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 57

จ านวนเงิน
10,000

บาท

4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กตระหนักรู้ ปี พ.ศ. งบประมาณ เด็กๆ ใน กองการศึกษาฯ

บทบาทหน้าท่ี และและได้ร่วมกิจกรรม 2561 ถึง รายจ่าย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถ 2564 ประจ าปี
ด าเนินการปีละ 1 คร้ัง หน้าท่ี ๒๕๖๑

145 หน้าท่ี
57

จ านวนเงิน
100,000

บาท -32

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

5 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ ปี พ.ศ. งบประมาณ ศูนยพ์ัฒนา กองการศึกษาฯ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณค่าของการรักษาไว้ซ่ึง 2561 ถึง รายจ่าย เด็กเล็ก อบต.คูบัว
สถาบัน ชาติ ศาสนา  2564 ประจ าปี ในสังกัด

พระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซ่ึง หน้าท่ี ๒๕๖๑ อบต.คูบัว

ประเพณี และภูมิปัญญาไทยไว้ 144 หน้าท่ี
57

จ านวนเงิน
15,000

บาท

6 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ปี พ.ศ. งบประมาณ ศูนยพ์ัฒนา กองการศึกษาฯ

ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนท่ีอยู่ ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนท่ีอยู่ในสังกัด 2561 ถึง รายจ่าย เด็กเล็ก อบต.คูบัว
ในสังกัดศูนยพ์ัฒนาเด็กก่อนวยัเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ อบต. 2564 ประจ าปี และ

ของอบต.คูบัว และส าหรับเด็กนักเรียน และส าหรับเด็กนักเรียนช้ันอนุบาล ถึง หน้าท่ี ๒๕๖๑ โรงเรียน สพฐ.

ช้ันอนุบาล - ป.๖ ประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน 4 โรงเรียน 142 หน้าท่ี ในเขตพืน้ที่

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) 57 ต าบลคูบัว

ท่ีอยู่ในพื้นท่ีต าบลคูบัว ในช่วงวัยท่ีเหมาะสมพัฒนาการทาง จ านวนเงิน
ร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโต 1,109,100
ตามวัย บาท -33

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

7 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรียนประถมในสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. งบประมาณ โรงเรียน กองการศึกษาฯ

ส าหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ท่ีอยู่ในพื้นท่ีต าบลคูบัว จ านวน 4 โรง 2561 ถึง รายจ่าย สังกัด สพฐ. อบต.คูบัว
ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็กนักเรียน 2564 ประจ าปี ในเขต

โรงเรียนประถมสังกัด สพฐ. ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 หน้าท่ี ๒๕๖๑ ต าบลคูบัว

ในเขตพื้นท่ีต าบลคูบัว เด็กนักเรียนได้รับอาหารถูกต้องตาม 165 หน้าท่ี 4

หลักโภชนาเด็กมีพัฒนาการ 58 แห่ง
ครบถ้วนทุกด้าน จ านวนเงิน

1,780,000
บาท

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ ปี พ.ศ. งบประมาณ โรงเรียน กองการศึกษาฯ

ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 2561 ถึง รายจ่าย สังกัด สพฐ. อบต.คูบัว
ในเขตต าบลคูบัว เขตต าบลคูบัว จ านวน  4  แห่ง 2564 ประจ าปี ในเขต

อุดหนุนโรงเรียนวัดแคทราย หน้าท่ี ๒๕๖๑ ต าบลคูบัว

อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 165 หน้าท่ี 4

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 58 แห่ง
อุดหนุนโรงเรียนวัดหนามพุงดอ จ านวนเงิน
แห่งละ  20,000  บาท 80,000

บาท -34

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

9 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ อุดหนุนการจัดกิจกรรม ปี พ.ศ. งบประมาณ โรงเรียน กองการศึกษาฯ

เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ 2561 ถึง รายจ่าย มัธยมศึกษา อบต.คูบัว
โรงเรียนแคทรายวิทยา นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 2564 ประจ าปี ในเขต

มีความรู้และมีทักษะด้านการประกอบ หน้าท่ี ๒๕๖๑ ต าบลคูบัว

อาชีพ 166 หน้าท่ี 1

59 แห่ง
จ านวนเงิน
20,000

บาท

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา อุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี พ.ศ. งบประมาณ โรงเรียน กองการศึกษาฯ

ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ต าบลคูบัว 2561 ถึง รายจ่าย สังกัด สพฐ. อบต.คูบัว
ในเขตต าบลคูบัว จ านวน  4  แห่ง ให้นักเรียนได้มีการ 2564 ประจ าปี ในเขต

พัฒนาองค์ความรู้และมีส่วนร่วม หน้าท่ี ๒๕๖๑ ต าบลคูบัว

ในการจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ 166 หน้าท่ี 4

อดุหนุนโรงเรียนวัดแคทราย 17,555  บาท 59 แห่ง
อดุหนุนโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์  3,645 บาท จ านวนเงิน
อดุหนุนโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 36,45 บาท 40,000
อดุหนุนโรงเรียนวัดหนามพุงดอ 15,155  บาท บาท -35

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

11 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และ จัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์ในการส่ือสาร ปี พ.ศ. งบประมาณ นักเรียน กองการศึกษาฯ

เพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ วิทยากรในการสอน 2561 ถึง รายจ่าย ในเขตพื้นท่ี อบต.คูบัว
ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน จัดกิจกรรมเรียนพัฒนาทักษะ 2564 ประจ าปี ต าบลคูบัว

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หน้าท่ี ๒๕๖๑
เตรียมการสู่ประชาคมอาเซียน 144 หน้าท่ี
ให้แก่เด็ก เยาวชน และ 59
ประชาชนต าบลคูบัว จ านวนเงิน

100,000
บาท

-36

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนระดับ กิจกรรมกีฬาแข่งขันในระดับโรงเรียน ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

ประถม ห่างไกลยาเสพติด ประถมศึกษา ในเขตต าบลคูบัว 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
"คูบัวเกมส์" จ านวน 4 โรงเรียน 2564 ประจ าปี

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ าใจนักกีฬา หน้าท่ี ๒๕๖๑
รู้รักสามัคคี มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 147 หน้าท่ี
เด็กและยาวชนหันมาสนใจเล่นกีฬา 72
ห่างไกลยาเสพติด จ านวนเงิน

100,000
บาท

2 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน กิจกรรมกีฬาส่งเสริมให้เยาวชนและ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

ต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตต าบลคูบัว 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 2564 ประจ าปี
รู้รักสามัคคี และหันมาสนใจเล่นกีฬา หน้าท่ี ๒๕๖๑
ห่างไกลยาเสพติด  15  หมู่บ้าน 147 หน้าท่ี

72
จ านวนเงิน
120,000

บาท -37

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

3 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

เชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น วัฒนธรรมงานประเพณีให้เป็นท่ีรู้จัก 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ประชาชนมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม 2564 ประจ าปี
ในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น หน้าท่ี ๒๕๖๑

146 หน้าท่ี
146

จ านวนเงิน
150,000

บาท

4 โครงการแห่เทียนพรรษา กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ปี พ.ศ. งบประมาณ วัดในเขต กองการศึกษาฯ

ต าบลคูบัว แห่เทียนเข้าพรรษาเด็กนักเรียน 2561 ถึง รายจ่าย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
เยาวชนและประชาชน ในต าบลคูบัว  2564 ประจ าปี
ร่วมสืบทอดประเพณี วันส าคัญ หน้าท่ี ๒๕๖๑
ทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป 146 หน้าท่ี

72
จ านวนเงิน
15,000

บาท -38

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

5 โครงการจัดการประกวดทอผ้า กิจกรรมการประกวดทอผ้าซ่ินตีนจก ปี พ.ศ. งบประมาณ โรงเรียน กองการศึกษาฯ

พื้นเมือง (ผ้าซ่ินตีนจก) ไท-ยวน การออกแบบลวดลายผ้าสืบสาน 2561 ถึง รายจ่าย ในเขต อบต.คูบัว
คูบัว สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 2564 ประจ าปี ต าบลคูบัว

ให้เด็กนักเรียน ประชาชน หน้าท่ี ๒๕๖๑
ท่ีมีความสนใจได้ร่วมสืบสาน 146 หน้าท่ี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 72
การทอผ้าพื้นเมือง จ านวนเงิน
(ผ้าซ่ินตีนจก) ให้คงอยู่สืบไป 50,000

บาท

6 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรมจัดงานลอยกระทง ปี พ.ศ. งบประมาณ วัดในเขต กองการศึกษาฯ

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมสืบสาน 2561 ถึง รายจ่าย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ประเพณีลอยกระทง 2564 ประจ าปี
ให้คงอยู่สืบไป หน้าท่ี ๒๕๖๑

146 หน้าท่ี
72

จ านวนเงิน
80,000

บาท -39

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

7 โครงการสนับสนุนการจัดงาน กิจกรรมสนับสนุนการจัดงาน ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สืบสานวัฒนธรรม ไท-ยวน 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ไท-ยวน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมสืบสาน 2564 ประจ าปี

วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นคูบัว หน้าท่ี ๒๕๖๑
ให้คงอยู่สืบไป 147 หน้าท่ี

73
จ านวนเงิน
150,000

บาท

8 โครงการค่ายพุทธบุตร กิจกรรมอบรมปลูกฝังจิตใจให้เด็กและ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

เยาวชนมีความประพฤติท่ีดีงาม 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
มีศีลธรรมในจิตใจ 2564 ประจ าปี
มีสุขภาพใจท่ีสงบ มีสมาธิท่ีใช้ท่ัวไป หน้าท่ี ๒๕๖๑
ในชีวิตประจ าวันเพิ่มขึ้น 145 หน้าท่ี

73
จ านวนเงิน
60,000

บาท -40

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

9 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก เด็กและ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

เด็กและเยาวชน ในต าบลคูบัว เยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว

ตามหลักแห่งการประพฤติ ปฏิบัติท่ีดี 2564 ประจ าปี
ท่ีเหมาะท่ีควรผ่านทางกิจกรรมต่างๆ หน้าท่ี ๒๕๖๑

145 หน้าท่ี
73

จ านวนเงิน
50,000

บาท

10 โครงการอบรมให้ความรู้แนวทาง กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ถ่ายทอดให้แก่เด็กนักเรียน และ 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ท้องถิ่นในชุมชน ประชาชนในต าบลเกิดความตระหนัก 2564 ประจ าปี

และเห็นความส าคัญในการ หน้าท่ี ๒๕๖๑
อนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 148 หน้าท่ี
จากรุ่นสู่รุ่น 73

จ านวนเงิน
30,000

บาท -41

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

11 โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ทาง ปี พ.ศ. งบประมาณ ศูนยพ์ัฒนา กองการศึกษาฯ

ภูมิปัญญาประจ าท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงต่างๆ 2561 ถึง รายจ่าย เด็กเล็ก อบต.คูบัว
เศรษฐกิจพอเพียง ฐานแหล่งเรียนรู้เผยแพร่เ 2564 ประจ าปี อบต.คูบัว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว และเช่ือมโยงด้านบริการ หน้าท่ี ๒๕๖๑ (โรงเรียนชุมชน

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 148 หน้าท่ี วดัคูบัว)

73
จ านวนเงิน
30,000

บาท

12 โครงสนับสนุนอ าเภอเมืองราชบุรี อุดหนุนอ าเภอเมืองราชบุรี ปี พ.ศ. งบประมาณ อ าเภอเมือง กองการศึกษาฯ

"ท่องเท่ียวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ตามโครงการ"ท่องเท่ียวราชบุรีของดี 2561 ถึง รายจ่าย ราชบุรี อบต.คูบัว
ประจ าปี 2561 เมืองโอ่ง สอดคล้องด้านการท่องเท่ียว 2564 ประจ าปี

กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเท่ียว หน้าท่ี ๒๕๖๑
จังหวัดราชบุรีให้ดีขึ้น 167 หน้าท่ี

73
จ านวนเงิน
15,000

บาท -42

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ก าจัดขยะมูลฝอย รักษาความสะอาด รณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ของบ้านเมืองในท่ีสาธารณะชุมชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2564 ประจ าปี

ภายในในต าบล หน้าท่ี ๒๕๖๑
149 หน้าท่ี

70
จ านวนเงิน
30,000

บาท

2 โครงการจัดซ้ือถังขยะพลาสติก จดัหาถังขยะพสาสติกทรงกลม ไม่มีฝาปิด ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

สาธารณะในบริเวณชุมชนหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
และสวนสาธารณะ ส าหรับรองรับขยะมูลฝอย 2564 ประจ าปี

หน้าท่ี ๒๕๖๑
149 หน้าท่ี

70
จ านวนเงิน
30,000

บาท -43

พ.ศ. 2561ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2560

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว , ท่ี 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

3 โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะ ค่าจ้างเหมาบริการในการก าจัดขยะ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

มูลฝอย มูลฝอยต่างๆ เพื่อรักษาความสะอาด 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ตามหลักสุขาภิบาล 2564 ประจ าปี

149 ๒๕๖๑
หน้าท่ี
70

จ านวนเงิน
900,000

บาท

-44
2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว , ท่ี 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก ปี พ.ศ. ต าบลคูบัว ทุกส่วนราชการ

และหญ้าแฝก ในพื้นท่ีต าบลคูบัว ลดภาวะโลกร้อน 2561 ถึง ไม่ใช้งบประมาณ อบต.คูบัว
ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 2564
เพื่อชุมชน และส่ิงแวดล้อม. หน้าท่ี

191

2 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ าจืด กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ าจืด ปี พ.ศ. ต าบลคูบัว ทุกส่วนราชการ

ตามแหล่งน้ าสาธารณะต าบลคูบัว ลงในแหล่งน้ าสาธารณะชุมชน 2561 ถึง ไม่ใช้งบประมาณ อบต.คูบัว
ช่วยคงความสมดุลทรัพยากรสัตว์น้ า 2564
ในพื้นท่ีแหล่งน้ าต่างๆ หน้าท่ี
ให้อุดมสมบูรณ์ 191

3 โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ กิจกรรมแบ่งเวลาท ากิจกรรมในชุมชน ปี พ.ศ. ต าบลคูบัว ทุกส่วนราชการ

สร้างสภาพแวดล้อมในชุมชนและ 2561 ถึง ไม่ใช้งบประมาณ อบต.คูบัว
สร้างสัมพันธ์ทางสังคม ร่วมท าความดี 2564
จิตสาธารณะ เสียสละร่วมแรงร่วมใจ หน้าท่ี
เก็บกวาด  ตกแต่ง  ดูแลภูมิทัศน์ 191
พื้นท่ีสาธารณะ ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
ทุกคนเกิดความสามัคคีท่ีดีต่อกัน -45

4.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว , ท่ี 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการก าจัดผักตบชวา ค่าใช้จ่ายก าจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ า ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

และวัชพืชน้ าในคลองสาธารณะ ในคลองสาธารณะต าบลคูบัว 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ภายในต าบลคูบัว  โดยใช้เคร่ืองจักรเพื่อให้การระบายน้ า 2564 ประจ าปี

ได้สะดวก ป้องกันน้ าท่วมพื้นท่ี หน้าท่ี ๒๕๖๑
และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลอง 151 หน้าท่ี

จ านวนเงิน
50,000

บาท

2 โครงการก าจัดวัชพิชตามถนน ค่าใช้สอยก าจัดวัชพืชตามถนน ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

สองข้างทาง ในต าบลคูบัว สองข้างทาง เพื่อภูมิทัศน์ 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ตลอดแนวถนนและคันคลองสาธารณะ 2564 ประจ าปี
ไม่มีหญ้าปกคลุม ไม่มีการแพร่หญ้ารก  หน้าท่ี ๒๕๖๑
ต าบลคูบัว สะอาด 151 หน้าท่ี

74
จ านวนเงิน
30,000

บาท -46

พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4.3  แผนงานการเกษตร

พ.ศ. 2560

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว , ท่ี 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

3 โครงการขุดลอกคลองซอย ค่าด าเนินการขุดลอกคลองไส้ไก่ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

(คลองไส้ไก)่ ภายในต าบลคูบัว ปรับปรุงบ ารุงรักษาคลองไส้ไก่ 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ 2564 ประจ าปี
ประชาชน/หมู่บ้านในพื้นท่ีต าบลคูบัว หน้าท่ี ๒๕๖๑
ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 151 หน้าท่ี
และยาวนาน 74

จ านวนเงิน
150,000

บาท

-47

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.3  แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว , ท่ี 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว , ท่ี 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ในหมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วม ร่วมคิด 2564 ประจ าปี
กระบวนการท าแผนพัฒนาชุมชน หน้าท่ี ๒๕๖๑
และเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น 153 หน้าท่ี
ของ อบต.คูบัว สามารถบูรณาการ 71
ประสานแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาได้ตรง จ านวนเงิน
ความต้องการของประชาชน 50,000
15 หมู่บ้าน บาท

-48

พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

พ.ศ. 2560



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการส่งเสริมกิจกรรม   สนับสนุนการจัดกิจกรรม ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

งานพิธี และงานรัฐพิธี งานพิธี และงานรัฐพิธี ท่ีรัฐบาล 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
หรือ จังหวัด หรือหน่วยงาน 2564 ประจ าปี
อื่นๆ ก าหนดขึ้น  หน้าท่ี ๒๕๖๑
ตามประกาศวันส าคัญท่ีรัฐบาลก าหนด 156 หน้าท่ี
หรือหน่วยงานของรัฐได้ประกาศ 47
ปฏิบัติ จ านวนเงิน

200,000
บาท

2 โครงการเลือกต้ัง หรือ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

เลือกต้ังซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจ าปี 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 2561 2564 ประจ าปี

หน้าท่ี ๒๕๖๑
155 หน้าท่ี

47
จ านวนเงิน
200,000

บาท -49

5.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว , ท่ี 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

3 โครงการส ารวจความพึงพอใจ ค่าใช้จ่ายให้องค์กร/สถาบันศึกษา ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ของประชาชนในการด าเนินงาน ท่ีเป็นกลางด าเนินการส ารวจ 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
และการให้บริการของ อบต.คูบัว ประเมินความพึงพอใจของ 2564 ประจ าปี

ผู้ใช้บริการในการใช้บริการ หน้าท่ี ๒๕๖๑
จาก อบต.คูบัว น าข้อมูลไปใช้ 154 หน้าท่ี
ในการปรับปรุงการท างาน 47
ด าเนินการประเมิน จ านวนเงิน
ปีละ  1  คร้ัง 20,000

บาท
4 โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

พนักงานส่วนท้องถิน่ และลูกจ้าง ถ่ายทอดวิชาการและประสบการณ์ 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในส่วนงาน ต่างๆ ตรง อย่างน้อยปีละ  1  เร่ือง  เช่น 2564 ประจ าปี
ท่ีเกีย่วข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ เร่ือง  วธิกีารงบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง หน้าท่ี ๒๕๖๑
เกี่ยวกับเร่ืองงานในหน้าท่ี  การเบิก–จ่ายเงินงบประมาณของ อปท.  157 หน้าท่ี

ระบบ E-LAAS เร่ือง  มาตรฐานการบริการ 48
สาธารณะกฎหมายท่ีได้ด าเนินการ จ านวนเงิน
แก้ไข หรือจัดให้มีตามแผนกระจาย 30,000
อ านาจ ให้แก่ อปท. ในด้านต่างๆ ฯลฯ บาท -50

5.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว , ท่ี 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

5 โครงการบ ารุงรักษา/ปรับปรุง งานบริหารท่ัวไป (ส านักงานปลัด อบต.) ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ซ่อมแซมทรัพย์สิน ต่างๆ ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ของ อบต.คูบัว ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน 2564 ประจ าปี

ต่างๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ หน้าท่ี ๒๕๖๑
ของ ส านักงานปลัด อบต. เพื่อ 160 หน้าท่ี
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 48

จ านวนเงิน
150,000

บาท
งานบริหารท่ัวไป  (กองคลัง) ปี พ.ศ. งบประมาณ กองคลัง
ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน 2564 ประจ าปี
ต่างๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ หน้าท่ี ๒๕๖๑
ของ กองคลัง  เพื่อ 160 หน้าท่ี
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 51

จ านวนเงิน
80,000

บาท -51

5.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว , ท่ี 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

งานบริหารท่ัวไป (กองการศึกษาฯ) ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน 2564 ประจ าปี
ต่างๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ หน้าท่ี ๒๕๖๑
ของ กองการศึกษาฯ  เพื่อ 160 หน้าท่ี
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 56

จ านวนเงิน
70,000

บาท

งานบริหารท่ัวไป (กองช่าง) ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองช่าง
ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน 2564 ประจ าปี
ต่างๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ หน้าท่ี ๒๕๖๑
ของ กองช่าง เพื่อ 160 หน้าท่ี
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 63

จ านวนเงิน
200,000

บาท -52

5.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว , ท่ี 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

6 โครงการสนับสนุนศูนย์ประสาน จ่ายอุดหนุนตามโครงการขอรับเงิน ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

งานการด าเนินงานตามอ านาจ อุดหนุนสถานท่ีกลางส าหรับเป็นศูนย์ 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
หน้าท่ีของ อปท. รวมข้อมูลข่าวสารจัดซ้ือจัดจ้างของ 2564 ประจ าปี
อ าเภอเมืองราชบุรี หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน้าท่ี ๒๕๖๑

และศูนย์ประสานงานการด าเนินการ 168 หน้าท่ี
ตามอ านาจหน้าท่ีของ อปท. ในเขต 49
อ าเภอเมืองราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ จ านวนเงิน
พ.ศ. 2561 20,000

บาท
7 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี จัดท าแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองคลัง

ของ อบต.คูบัว ตามระเบียบกระทรวง 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ อปท. 2564 ประจ าปี
แต่ละประเภท หน้าท่ี ๒๕๖๑
5.1 จัดท าแผนท่ีกายภาพ (Base Map) 155 หน้าท่ี
5.2 ปรับปรุงข้อมูลท่ีดิน/ปัจจุบัน 51
ครอบคลุมภายในเขต อบต.คูบัว จ านวนเงิน

200,000
บาท -53

5.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว , ท่ี 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

8 โครงการบริหารงานส านักงาน กิจกรรมการบริหารจัดการส านักงาน ปี พ.ศ. งบประมาณ อบต.คูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ความพร้อมในการปฏิบัติงานและ 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
การให้บริการประชาชน 2564 ประจ าปี
งานบริหารงานท่ัวไป เฉพาะหมวดค่าวัสดุ หน้าท่ี ๒๕๖๑
จัดซ้ือประเภทวัสดุทุกประเภทท้ังท่ีมี 160 หน้าท่ี
ลักษณะเป็นวัสดุโดยสภาพไม่คงทนถาวร 48
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว  จ านวนเงิน
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 482,000
ในความรับผิดชอบของ บาท
(ส านักงานปลัด อบต.)

งานบริหารงานท่ัวไป เฉพาะหมวดค่าวัสดุ ปี พ.ศ. งบประมาณ กองคลัง
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ในความรับผิดชอบของ 2564 ประจ าปี
(กองคลัง) หน้าท่ี ๒๕๖๑

160 หน้าท่ี
51

จ านวนเงิน
200,000

บาท -54

5.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว , ท่ี 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

งานบริหารงานท่ัวไป เฉพาะหมวดค่าวัสดุ ปี พ.ศ. งบประมาณ กองการศึกษาฯ
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ในความรับผิดชอบของ 2564 ประจ าปี
(กองการศึกษาฯ) หน้าท่ี ๒๕๖๑

160 หน้าท่ี
56

จ านวนเงิน
240,000

บาท

งานบริหารงานท่ัวไป เฉพาะหมวดค่าวัสดุ ปี พ.ศ. งบประมาณ กองช่าง
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ในความรับผิดชอบของ 2564 ประจ าปี
(กองช่าง) หน้าท่ี ๒๕๖๑

160 หน้าท่ี
51

จ านวนเงิน
80,000

บาท -55

5.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว , ท่ี 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

9 โครงการ 5 ส. ภายในองค์กร กิจกรรมการปฏิบัติงานคุณภาพด้วยวิธี ปี พ.ศ. อบต.คูบัว ทุกส่วนราชการ

การจัด หรือปรับปรุงสถานท่ีท างาน 2561 ถึง ไม่ใช้งบประมาณ อบต.คูบัว
ให้เกิดความสะดวก ความเป็นระเบียบ 2564
เรียบร้อย สะอาด ให้เอื้ออ านวย หน้าท่ี
เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 191

10 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซด์ และ จัดทบทวนการท างานสร้างและ ปี พ.ศ. ไมไ่ด้ใช้งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบเว็บโซด์ทันสมัย 2561 ถึง อบต.คูบัว
ปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน 2564
ให้การบริการประชาชน หน้าท่ี
สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 156

11 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ป้ายไวนิล/วารสาร/แผ่นพับ เพื่อ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 2564 ประจ าปี
ของ อบต.คูบัว ของ อบต. ท่ีได้ด าเนินการใน หน้าท่ี ๒๕๖๑

รอบปีท่ีผ่านมา 155 หน้าท่ี
(โฆษณาและเผยแพร่) 48

จ านวนเงิน
30,000

บาท -56
2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

5.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว , ท่ี 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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 จัดซ้ือตู้เอกสารเหล็กแบบ จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจกสูง ปี พ.ศ. งบประมาณ อบต.คูบัว ส านักงานปลัด อบต.

2 บานเล่ือน   ขนาด  5  ฟุต ขนาดประมาณ 914X457X1830 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
แบบไม่มี มอก.  จ านวน  1  ตู้ มิลลิเมตร จ านวน 1 ใบ 2564 ประจ าปี

(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หน้าท่ี ๒๕๖๑
(ครุภัณฑ์ส านักงาน) ใช้ราคาท้องถิ่น) 193 หน้าท่ี

49
จ านวนเงิน
5,500
บาท

2 จัดซ้ือกล้องโทรทัฒศน์วงจรปิด จัดซ้ือพร้อมติดต้ังโทรทัศน์วงจรปิด ปี พ.ศ. งบประมาณ หมู่ท่ี 7 ส านักงานปลัด อบต.

 CCTV  และอุปกรณ์ติดต้ัง ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับ 2561 ถึง รายจ่าย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ภายในหมู่ท่ี 7 ติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor 2564 ประจ าปี

Fixed Network Camera) แบบท่ี 3 หน้าท่ี ๒๕๖๑
(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) จ านวน 3 ตัว พร้อมเคร่ืองบันทึกภาพ 195 หน้าท่ี

ผ่านเคร่ือข่าย (Network Video 54
Recorder)แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน
และอุปกรณ์กระจกสัญญาณ PoE 281,000
(PoE L12 Swith) ขนาด 8 ช่อง และ บาท
อุปกรณ์อื่นท่ีจ าเป็นตามท่ี อบต.ก าหนด -57

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ประเภทครุภณัฑ์  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

3 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ ปี พ.ศ. งบประมาณ อบต.คูบัว กองช่าง
ประมวลผล แบบท่ี ๑ ประมวลผล แบบท่ี ๑ 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2564 ประจ าปี
จ านวน  1  เคร่ือง จ านวน  1  เคร่ือง หน้าท่ี ๒๕๖๑

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 199 หน้าท่ี
(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 65

ประจ าปี 2560 ณ วันท่ี 21 เมษายน จ านวนเงิน
2560 22,000

บาท

4 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ปี พ.ศ. งบประมาณ อบต.คูบัว กองช่าง
(Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
A 3  จ านวน 1 เคร่ือง A3  จ านวน 1 เคร่ือง 2564 ประจ าปี

หน้าท่ี ๒๕๖๑
(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 199 หน้าท่ี

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 65
ประจ าปี 2560 ณ วันท่ี 21 เมษายน จ านวนเงิน
2560 7,900

บาท
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2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ประเภทครุภณัฑ์  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ 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.

5 จัดซ้ือเคร่ืองเจียร/ตัดแบบมือถือ จัดซ้ือเคร่ืองเจียร/ตัดแบบมือถือ ปี พ.ศ. งบประมาณ อบต.คูบัว กองช่าง
จ านวน  1  เคร่ือง ขนาด  7  นิ้ว  (180 มิลลิเมตร) 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว

ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟา ขนาดไม่น้อยกว่า 2564 ประจ าปี
(ครุภัณฑ์โรงงาน) 1,800 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า หน้าท่ี ๒๕๖๑

8,000 รอบต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง 198 หน้าท่ี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66
ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน มีนาคม จ านวนเงิน
2560 6,300

บาท

6 จัดซ้ือเคร่ืองสีข้าวขนาดกลาง จัดซ้ือเคร่ืองสีข้าวขนาดกลาง ปี พ.ศ. งบประมาณ หมู่ท่ี 14 กองช่าง
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พร้อมอุปกรณ์ สีได้ท้ังข้าวสาร ข้าวกล้อง 2561 ถึง รายจ่าย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว

และข้าวซ้อมมือ สีข้าวเปลือก 2564 ประจ าปี
(ครุภัณฑ์การเกษตร) ได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง หน้าท่ี ๒๕๖๑

มอีปุกรณ์ดูดแกลบและร า แยกเกบ็ใส่ถงุได้ 197 หน้าท่ี
มีอุปกรณ์ในการกะเทาะข้าวเปลือก 74
เป็นลูกยาง ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวนเงิน
ตามาตรฐานผู้ผลิต (จัดซ้ือตามราคา 200,000
ท้องถิ่น) บาท
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2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ประเภทครุภณัฑ์  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561




