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บันทกึหลกัการและเหตุผล 

การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 

หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5  การน าแผนไปปฏิบัติ   

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นๆ                
ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น  
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

      เหตุผล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว         
ได้จัดจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูบัว ได้ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 
27  กันยายน  2561 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ในการประชุมสภาสมัยสามัญ               
สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2561 เห็นชอบในวาระท่ี 1 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 และในวาระท่ี 2 ,3 เมื่อวันท่ี 
23 สิงหาคม 2561 และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเมืองราชบุรี ได้พิจารณาอนุมัติลงนาม เมื่อวันท่ี 25 
กันยายน  2561  มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
 จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้นนับแต่วันท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  
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แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

ส่วนที่ 1 บทน า 

 
1.1  บทน า 
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัวนี้ ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5  (ข้อ 26 และข้อ 27) 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการ
จริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณเพื่อให้แนวทางในการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน
โครงการในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น           
เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
      3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
ด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพฒันา ท่ีจะบรรจุใน
แผนการด าเนินงานจะมีท่ีมาจาก 
 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอดุหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
 3.2 โครงการ กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ท่ีด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3 โครงการ/กิจกรรมการพฒันาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมี
ลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาท่ีมีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นท่ี  
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1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ   

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ                
ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พฒันาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น  
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 รายละเอียดการจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ 
 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ีโดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 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 ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 ส่วนท่ี 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 านวนโครงการท่ีด าเนินการ        
คิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด /จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด/หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
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 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ท้ังหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงาน
รับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผล
ในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
 การลงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยภาพรวมท้ังหมด ผลการคิดเป็นร้อยละ         
ของโครงการท้ังหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
 แบบ ผด. 02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ............ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแนวทางการพัฒนา โดยมีล าดับท่ี/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ/ปีงบประมาณและเดือน/ โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยายน
อีกปีหนึ่ง 

        แบบ ผด. 02/1 เป็นแบบบัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น   

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1 แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนท่ัวไปทราบถึง
กิจกรรม วิธีการด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ได้ อย่างชัดเจน  
 2 แผนการด าเนินงานประจ าปี ท าให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
สามารถน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น  
 3 แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้ ผู้มีหน้าท่ีก ากับดูแลโครงการ หรือผู้ท่ีรับผิดชอบ
โครงการสามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายข้ึน  
 4 แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบ 
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมท้ังสามารถน า
ข้อมูลท่ีได้รับไปรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบถึงความก้าวหน้า รวมท้ังปัญหา และอุปสรรคในการ         
ด าเนินงานต่อไป 
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ส่วนท่ี  2 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ท่ีจะเกิดขึ้นจริงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน  และการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อีกท้ังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและ      
แนวทางการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) โดยก าหนดรายละเอียดลงใน
แบบบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีจะด าเนินการจริง
เพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนตามล าดับต่อไป 
 

 
 
 
 
 

 
 



จ ำนวนโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำร

 คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงกำรทัง้หมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

 รอ้ยละของ
งบประมำณ

หน่วยงำนรบัผิดชอบ

1. ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำน โครงสรำ้งพ้ืนฐำน สำธำรณปูโภค และสำธำรณปูกำร
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 17 20.49                   13,685,800                 32.48              กองช่าง
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 1 1.20                     200,000                      0.48                อบต.คูบัว

18 21.69                 13,885,800               32.96            
2. ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2.41                     120,000                      0.28                
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 7.23                     580,000                      1.37                
2.3 แผนงานสาธารณสุข 4 4.83                     791,240                      1.88                ส านักงานปลัด
2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 3.61                     110,000                      0.27                อบต.คูบัว
2.5 แผนงานงบกลาง 6 7.23                     18,040,000                 42.81             
2.6 แผนงานการเกษตร 2 2.41                     60,000                        0.14                

23 27.72                 19,701,240               46.75            
3.  ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม และกำรกีฬำ

3.1 แผนงานการศึกษา 11 13.25                   4,029,040                   9.56                กองการศึกษาฯ
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 12 14.46                   890,000                      2.11                อบต.คูบัว

23 27.71                 4,919,040                 11.67            

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.41                     930,000                      2.20                
4.2 แผนงานบริหารทั่วไป 3 3.61                     -                              -                 ส านักงานปลัด
4.3 แผนงานการเกษตร 2 2.41                     400,000                      0.95                อบต.คูบัว

7 8.43                   1,330,000                 3.15              
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แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมอืงรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี

2.1  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ  (แบบ ผด.01)

4.  ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

รวม

ยทุธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพัฒนำ

รวม

รวม

รวม



จ ำนวนโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำร

 คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงกำรทัง้หมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

 รอ้ยละของ
งบประมำณ

หน่วยงำนรบัผิดชอบ

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.20                     50,000 0.12                ส านักงานปลัด อบต.
5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 11 13.25                   2,257,000                   5.35                ทุกส่วนราชการในสังกดั อบต.

12 14.45                 2,307,000                 5.47              

83 100.00             42,143,080             100.00         

จ ำนวนโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำร

 คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงกำรทัง้หมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

 รอ้ยละของ
งบประมำณ

หน่วยงำนรบัผิดชอบ

1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3 100.00                 24,300 100.00           กองคลัง  อบต.

3 100.00               24,300 100.00          

หมายเหตุ  (แบบ ผด.02/1) เปน็บญัชีจ านวนครุภัณฑ์ แยกเฉพาะส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนนิการตามโครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
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2.1  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ  (แบบ ผด.01)

ยทุธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพัฒนำ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมอืงรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี

(ต่อ)

รวมทัง้สิ้น

บัญชีสรปุจ ำนวนครภัุณฑ์ (แบบ ผด.02/1) 

5.  ยทุธศำสตรก์ำรบรหิำรและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร

รวม

รวมทั้งสิ้น

ประเภทครภัุณฑ์  (แบบ ผ.08)

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมอืงรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจดัหาวัสดุอื่น (ลูกรัง หินคลุก) ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองช่าง
เพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ช ารุด โดยลงวัสดุลูกรัง หินคลุก, หรือวัสดุอืน่ 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซ่อมแซมถนนสาธารณะ/ ไหล่ทางถนน/ 2564 ประจ าปี

ทางดินคันคลองภายในต าบลคูบัว หน้าที่ ๒๕๖๒
15  หมูบ่้าน  ตามบัญชีซ่อมแซม 96 หน้าที่
ถนนที่ช ารุดในความรับผิดชอบ ล าดับที่ 63
ของอปท.และได้รับถ่ายโอนภารกจิ 32 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 200,000
บาท

2 โครงการกอ่สร้างลาดยางแอสฟัลท์ติก กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปี พ.ศ. งบประมาณ หมูท่ี่ 3 กองช่าง
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 สายเลียบคันคลองชลประทาน  หมูท่ี่ 3 2561 ถึง รายจา่ย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
(สายเลียบคันคลองชลประทาน จากจดุส้ินสุดเดิม เชื่อมต่อต าบลบ้านไร่ 2564 ประจ าปี
ทางบ้านอาจารย์พิทยา คงสุคนธ์ ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 80 เมตร หน้าที่ ๒๕๖๒
เชื่อมต่อต าบลบ้านไร่) หนาเฉล่ีย 0.05 หรือมีพื้นที่รวมไม่ 79 หน้าที่

น้อยกว่า 400 ตร.ม. ล าดับที่ 64
จดุเร่ิมต้นที่พกิดั N 13.49593 E 99.83562 3 จ านวนเงิน
จดุส้ินสุดที่พกิดั  N 13.49578 E 99.83632 (ฉบบัเดิม) 200,000
ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด บาท -9

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

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ปี พ.ศ. งบประมาณ หมูท่ี่ 4 กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  ต าบลคูบัว ขนาดปากรางกว้าง 0.30  เมตร ยาว 75 เมตร  2561 ถึง รายจา่ย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวัดราชบุรี ลึกเฉล่ีย  0.40-1.60  เมตร 2564 ประจ าปี
เร่ิมจากคลองน้ าทิ้งเลียบถนนสาย จดุเร่ิมต้นที่พกิดั N 13.492323  E 99.838537 หน้าที่ ๒๕๖๒
3338 เข้ามาถึงศาลาอเนกประสงค์ จดุส้ินสุดที่พกิดั N 13.492975   E 99.838365 8 หน้าที่
ในหมูบ่้าน ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด ล าดับที่ 64

37 จ านวนเงิน
(ฉบับแก้ไข/เปล่ียนแปลง/ 240,000

เพิม่เติม  คร้ังที่ 1) บาท
4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี พ.ศ. งบประมาณ หมูท่ี่ 6 กองช่าง

เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 6  ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 40 เมตร 2561 ถึง รายจา่ย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี หนาเฉล่ีย 0.15 หรือมีพื้นที่รวมไม่ 2564 ประจ าปี
จงัหวัดราชบุรี น้อยกว่า 160 ตร.ม. บริเวณสายเลียบคลอง หน้าที่ ๒๕๖๒
บริเวณสายเลียบคลองชลประทาน ชลประทานจากศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 6 7 หน้าที่
จากศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 6 ไปทางศาลปู่หมืน่ ล าดับที่ 64
ไปทางศาลปู่หมืน่ จุดก่อสร้างที่พกิัด N 13.478855  E 99.833709 7 จ านวนเงิน

จุดส้ินสุดที่พกิัด  N 13.478981  E 99.834058 (ฉบับแก้ไข/เปล่ียนแปลง/ 110,000
ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด เพิม่เติม คร้ังที่ 2) บาท

-10

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเที่ยว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

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

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมูบ่้าน ปี พ.ศ. งบประมาณ หมูท่ี่ 8 กองช่าง
คสล. ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 8  หมูท่ี่ 8 ขนาดท่อ Ø 0.80 เมตร 2561 ถึง รายจา่ย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี พร้อมบ่อพักน้ าขนาด 1.20X1.20 เมตร 2564 ประจ าปี
จงัหวัดราชบุรี บริเวณจากบ้าน จ านวน 8 บ่อ  ยาวรวม 86 เมตร หน้าที่ ๒๕๖๒
ผู้พันสมวงษ์ พิบูลแถว จุดก่อสร้างที่พกิัด  N 13.481921  E 99.827725 102 หน้าที่
ไปทางคลองราชินี จุดส้ินสุดที่พกิัด    N 13.481361  E 99.828249 ล าดับที่ 65

ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด 42 จ านวนเงิน
(ฉบบัเดิม) 220,000

บาท

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 9 ปี พ.ศ. งบประมาณ หมูท่ี่ 9 กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  ต าบลคูบัว จากบ้านนางจ้ า สวัสดี ไปทางบ้านนางประภา 2561 ถึง รายจา่ย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวัดราชบุรี ศรีนวล  ขนาดปากรางกว้าง 0.20  เมตร 2564 ประจ าปี
บริเวณบ้านนางจ้ า สวัสดีไปทาง ยาวรวม 75 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.35-0.50  เมตร หน้าที่ ๒๕๖๒
บ้านนางประภา  ศรีนวล จุดก่อสร้างที่พกิัด N 13.487182  E 99.808332 10 หน้าที่

จุดส้ินสุดที่พกิัด   N 13.492975   E 99.838365 ล าดับที่ 65
ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด 50 จ านวนเงิน

(ฉบับแก้ไข/เปล่ียนแปลง/ 225,000
เพิม่เติม  คร้ังที่ 2) บาท -11

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเที่ยว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

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

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี พ.ศ. งบประมาณ หมูท่ี่ 10 กองช่าง
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 48 เมตร 2561 ถึง รายจา่ย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี หนาเฉล่ีย 0.15 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2564 ประจ าปี
จงัหวัดราชบุรี 144 ตร.ม. จากบ้านนายถวิล แสงใส หน้าที่ ๒๕๖๒
จากบ้านนายถวิล แสงใส ถึงบ้าน ถึงบ้าน นางสุชาลี สุขเกษม 85 หน้าที่
นางสุชาลี  สุขเกษม จุดก่อสร้างที่พกิัด N 13.48464  E 99.81186 ล าดับที่ 65

จุดส้ินสุดที่พกิัด   N 13.40443  E 99.81217 12 จ านวนเงิน
ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด (ฉบบัเดิม) 93,600

บาท

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี พ.ศ. งบประมาณ หมูท่ี่ 10 กองช่าง
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร 2561 ถึง รายจา่ย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี หนาเฉล่ีย 0.15 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2564 ประจ าปี
จงัหวัดราชบุรี 48 ตร.ม. บริเวณบ้านนางบังอร ทับประเสริฐ หน้าที่ ๒๕๖๒
บริเวณบ้านนางบังอร ทับประเสิรฐ จุดก่อสร้างที่พกิัด  N 13.48398  E 99.81175 85 หน้าที่

จุดส้ินสุดที่พกิัด     N 13.48368  E 99.81690 ล าดับที่ 66
ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด 13 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 31,200
บาท -12

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

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเที่ยว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการกอ่สร้างปักเสาไฟฟ้า กอ่สร้างปักเสาไฟฟ้าพร้อมพาดสายและ ปี พ.ศ. งบประมาณ หมูท่ี่ 11 กองช่าง
พร้อมพาดสายไฟและติดต้ังโคมไฟ โคมส่องสว่างถนนภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 11 2561 ถึง รายจา่ย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ส่องสว่างถนน หมูท่ี่ 11 จากริมคลองชลประทานข้างวงเวียนไป 2564 ประจ าปี
บริเวณจากริมคลองชลประทาน ทางบ้านนางอไุร  บัวไสว หน้าที่ ๒๕๖๒
ข้างวงเวียนไปทางบ้าน จุดก่อสร้างที่พกิัด  N 13.482546  E 99.813267 123 หน้าที่
นางอไุร  บัวไสว จุดส้ินสุดที่พกิัด     N 13.482956  E 99.811251 ล าดับที่ 66

ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด 80 จ านวนเงิน
(ฉบบัเดิม) 220,000

บาท

10 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน ปี พ.ศ. งบประมาณ หมูท่ี่ 13 กองช่าง
คสล. ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 13  หมูท่ี่ 13  ขนาดท่อ Ø 0.80 เมตร 2561 ถึง รายจา่ย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จ านวน 6 จดุ  พร้อมบ่อพักน้ า 2564 ประจ าปี
จงัหวัดราชบุรี บริเวณจาก ขนาด  1.20X1.20 เมตร  จ านวน 1 บ่อ  หน้าที่ ๒๕๖๒
อูส่องพี่น้องถึงบ้านนายเพลิน ยาวรวม  71  เมตร 111 หน้าที่
ศรีจนัทร์เฟื้อ จุดก่อสร้างที่พกิัด  N 13.46935   E 99.82030 ล าดับที่ 66
(ริมถนนสาย 3339 ไปลงคลอง จุดส้ินสุดที่พกิัด    N 13.47244  E 99.82382 58 จ านวนเงิน
ระบายน้ า ร.๑ ขวาคูบัว) ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด (ฉบบัเดิม) 200,000

บาท -13

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

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเที่ยว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน ปี พ.ศ. งบประมาณ หมูท่ี่ 14 กองช่าง
สาธารณะ ภายในหมูบ่้านหมูท่ี่ 14  หมูท่ี่ 14  ขนาดท่อ Ø 0.40 เมตร 2561 ถึง รายจา่ย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี พร้อมบ่อพักน้ าขนาด 0.80X0.80 เมตร 2564 ประจ าปี
จงัหวัดราชบุรี จ านวน 6 บ่อ  ยาวรวม  55  เมตร หน้าที่ ๒๕๖๒
จากบ้านนางเจยีน วงกลม ถึง จุดก่อสร้างที่พกิัด  N 13.45188   E 99.81778 28 หน้าที่
บริเวณหน้าโรงเรียนวัดหนามพุงดอ จุดส้ินสุดที่พกิัด    N 13.45131  E 99.81776 ล าดับที่ 67

ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด 1 จ านวนเงิน
(ฉบับแก้ไข/เปล่ียนแปลง/ 90,000

เพิม่เติม  คร้ังที่ 2) บาท
12 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 15 ปี พ.ศ. งบประมาณ หมูท่ี่ 15 กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ต าบลคูบัว จากบ้านนายสวิง ไปทางบ้านนางกลม ฝอยทอง 2561 ถึง รายจา่ย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวัดราชบุรี ขนาดปากรางกว้าง 0.20  เมตร 2564 ประจ าปี
บริเวณจดุเร่ิมต้นบ้านนายสวิง ยาวรวม 74 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.40-0.50  เมตร หน้าที่ ๒๕๖๒
ไปทางบ้านนางกลม  ฝอยทอง จุดก่อสร้างที่พกิัด N 13.462706  E 99.817283 115 หน้าที่

จุดส้ินสุดที่พกิัด   N 13.461831   E 99.817463 ล าดับที่ 67
ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด 62 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 220,000
บาท

-14

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

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเที่ยว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ปี พ.ศ. งบประมาณ หมูท่ี่ 2 กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีตเดิม บริเวณบ้านทุ่งนาไปทางบ้านนายมนตรี 2561 ถึง รายจา่ย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ภายในหมูท่ี่ 2  ต าบลคูบัว ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 4 เมตร 2564 ประจ าปี
อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวัดราชบุรี ยาว 150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หน้าที่ ๒๕๖๒
บริเวณบ้านทุ่งนา ไปทางบ้าน หรือมีพื้นที่รวมกนัไม่น้อยกว่า  600  ตารางเมตร 2 หน้าที่
นายมนตรี จุดเร่ิมต้นทีพ่กิดั  N 13.495433  E 99.824113 ล าดับที่ 67

จุดส้ินสุดทีพ่กิดั  N 13.496628  E 99.823473 4 จ านวนเงิน
ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด (ฉบับแก้ไข/เปล่ียนแปลง/ 200,000

เพิม่เติม  คร้ังที่ 2) บาท

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปี พ.ศ. งบประมาณ หมูท่ี่ 12 กองช่าง
คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ภายในหมูท่ี่ 12 บริเวณจดุส้ินสุดเดิมไปทาง 2561 ถึง รายจา่ย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี ประปา ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 6 เมตร 2564 ประจ าปี
จงัหวัดราชบุรี  บริเวณจดุส้ินสุดเดิม ยาว 135 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 หน้าที่ ๒๕๖๒
ไปทางประปา หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. 89 หน้าที่

จดุเร่ิมต้นที่พกิดั  N 13.471156 E 99.830688 ล าดับที่ 68
จดุส้ินสุดที่พกิดั  N 13.490161 E 99.830993 20 จ านวนเงิน
ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด (ฉบบัเดิม) 258,000

บาท -15

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเที่ยว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 9 กองช่าง
สายบ้านฟากห้วย-บ้านท่าช้าง-บ้านโพธ์ิ สายบ้านฟากห้วย-บ้านท่าช้าง-บ้านโพธ์ิ หมูท่ี่10 อบต.คูบัว
ไปทางต าบลอา่งทอง ไปทางต าบลอา่งทอง  ขนาดกว้าง  6  เมตร หมูท่ี่ 11
หมู่ที่ 9,10,11 ต าบลคูบัว ยาว  2,350  เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ต าบลคูบัว
(ASPHALT CONCRETE โดยวิธี หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,800 ตารางเมตร 
Pavement – IN Place Recycling) จดุเร่ิมต้นที่พิกดั 

N 13.490217  E 99.811026

จดุส้ินสุดที่พิกดั   
N 13.468719   E 99.807911

16 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 1 กองช่าง
สายเลียบคลองชลประทาน สายเลียบคันคลองชลประทาน หมูท่ี่ 1 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ไปทางต าบลบ้านไร่ ไปทางต าบลบ้านไร่  ขนาดกว้าง  6  เมตร 
หมู่ที่ 1 บ้านตากแดด  ต าบลคูบัว ยาว 2,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือ
(ASPHALT CONCRETE โดยวิธี มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร 
Pavement – IN Place Recycling) จดุเร่ิมต้นที่พิกดั 

N 13.503877  E 99.831946

จดุส้ินสุดที่พิกดั   
N 13.518468   E 99.842143 -16

5,690,000
บาท

บาท

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเที่ยว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

งบประมาณตามการจดัสรร
งบเงินอดุหนุน เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการล าดับที่ 10

จ านวนเงิน
5,388,000

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการล าดับที่ 9
จ านวนเงิน

งบประมาณตามการจดัสรร
งบเงินอดุหนุน เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาส่ิงกอ่สร้าง ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองช่าง
ฝาท่อระบายน้ า ฝาตระแกรงเหล็ก เช่น ฝาท่อระบายน้ า ฯลฯ เพื่อให้ 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
รางระบายน้ า สามารถใช้งานได้ตามปกติ 2564 ประจ าปี

(ด าเนินการตามการส ารวจและค าร้องขอ) หน้าที่ ๒๕๖๒
115 หน้าที่

ล าดับที่ 63
64 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 100,000
บาท

-17

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

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

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเที่ยว

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการบ ารุงรักษา/หรือซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาปรับปรุง/ซ่อมแซม ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองช่าง
ครุภัณฑ์และส่ิงกอ่สร้างและ ครุภัณฑ์และส่ิงกอ่สร้างและทรัพย์สิน 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
ทรัพย์สินอืน่ๆ ของกจิการประปา ต่างๆ ของกจิการประปา อบต.คูบัว 2564 ประจ าปี
อบต.คูบัว ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หน้าที่ ๒๕๖๒
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 128 หน้าที่

ล าดับที่ 74
1 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 200,000
บาท

-18

พ.ศ. 2562

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

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.2  แผนงานการพาณิชย์

พ.ศ. 2561

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและ กจิกรรมการสงเคราะห์และการ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

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

เพื่อร่วมสร้างชุมชนไม่ทอดทิ้งกนั หน้าที่ ๒๕๖๒
129 หน้าที่

ล าดับที่ 61
1 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 30,000
บาท

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัย กจิกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ให้กบัประชาชนผู้ด้อยโอกาส ให้กบัประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในต าบลคูบัว ผู้ยากไร้ ที่บ้านไม่มัน่คง 2564 ประจ าปี
(หลังละไม่เกนิ 30,000 บาท/หลัง) ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น และเบ่งเบา หน้าที่ ๒๕๖๑

ภาระครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิต 131 หน้าที่
ในสังคมที่ดีขึ้น ล าดับที่ 61

8 จ านวนเงิน
(ฉบบัเดิม) 90,000

บาท -19

พ.ศ. 2562

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

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กจิกรรมส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุในต าบล ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

แกผู้่สูงอายุ ต าบลคูบัว ได้มีส่วนร่วมในกจิกรรมทางสังคม 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
พัฒนาผู้สูงอายุ สนับสนุนและเปิด 2564 ประจ าปี
โอกาสให้ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ หน้าที่ ๒๕๖๒
ได้มีส่วนร่วมท ากจิกรรมทางสังคม 130 หน้าที่
และส่ิงอ านวยความสะดวก ล าดับที่ 61
และบริการต่างๆ 6 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 150,000
บาท

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

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

ด าเนินกจิกรรมปีละ  1  คร้ัง หน้าที่ ๒๕๖๒
132 หน้าที่

ล าดับที่ 69
1 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 40,000
บาท

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

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จดักจิกรรมส่งเสริมบททบาทหน้าที่ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชน ในชุมชน 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
กล้าแสดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง 2564 ประจ าปี
และเป็นที่ยอมรับของสังคม หน้าที่ ๒๕๖๑
เสริมสร้างการเรียนรู้แกเ่ด็กและเยาวชน 132 หน้าที่

ล าดับที่ 69
2 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 30,000
บาท

4 โครงการพัฒนาศักยภาพในการ กจิกรรมการพัฒนาศักยภาพ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

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

มากย่ิงขึ้นในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี หน้าที่ ๒๕๖๑
132 หน้าที่

ล าดับที่ 70
3 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 300,000
บาท -21

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

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

พ.ศ. 2561

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

พ.ศ. 2562



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ อบรมเชิงปฏิบัติการให้กบักลุ่มอาชีพ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ชุมชนหมูบ่้านใช้ระบบสหกรณ์ ส่งเสริมรวมกลุ่มจดัต้ังกลุ่มอาชีพใหม่ 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
ในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม และสนับสนุนกลุ่มอาชีพเดิมที่มีอยู่แล้ว 2564 ประจ าปี

ใช้ระบบสหกรณ์พัฒนาอาชีพ หน้าที่ ๒๕๖๑
133 หน้าที่

ล าดับที่ 70
4 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 30,000
บาท

6 โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน กจิกรรมอบรมส่งเสริมให้ประชาชน ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ยึดแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 2564 ประจ าปี
ขับเคล่ือนเศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเอง หน้าที่ ๒๕๖๑
เกดิความเข้าใจถูกต้องและซึมซับ 133 หน้าที่
น าไปปฏิบัติเพื่อยกฐานะและ ล าดับที่ 70
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 5 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 30,000
บาท -22

2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพือ่เสริมสร้างความมั่นคง

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า (1) ด าเนินการส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัข/แมว ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

และโรคระบาด ต่างๆ ในสัตว์เล้ียง ตัวละ 6 บาทต่อปี ปีละ 2 คร้ัง ภายใน 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
(สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย) เดือนธันวาคมและเดือนมิถุนายน 2564 ประจ าปี

และบันทึกข้อมูลบนระบบ/แผ่น CD หน้าที่ ๒๕๖๒
เป็นเงิน 15,000 บาท 134 หน้าที่
(2) ด าเนินการป้องกนัและควบคุมโรค ล าดับที่ 58,59
พิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกนัและการ 2 จ านวนเงิน
เฝ้าระวัง เป้าหมาย สุนัขและแมว (ฉบบัเดิม) 60,000
ภายในเขต อบต.คูบัว 15 หมูบ่้าน

เป็นเงิน 45,000 บาท

2 โครงการเงินอดุหนุนส าหรับการ ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้าน ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ สาธารณสุข ภารกจิที่ต้องด าเนินการ 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
ด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพ สร้างคุณภาพชีวิต 2564 ประจ าปี

ด้านสุขภาวะที่ดี เพื่อสุขภาพของ หน้าที่ ๒๕๖๒
ประชาชนที่สมบูรณ์ทั้งกาย จติ 10 หน้าที่
และสังคม ล าดับที่ 59

1 จ านวนเงิน
(ฉบับแก้ไข/เปล่ียนแปลง/ 151,240

เพิม่เติม  คร้ังที่ 1) บาท -23
2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการส่งเสริมการพฒันาศักยภาพ กจิกรรมสร้างการบริการเชิงรุกด้าน ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว โดยใช้กลไกของผู้ปฏิบัติงาน 2564 ประจ าปี

ด้านสาธารณสุขขับเคล่ือน หน้าที่ ๒๕๖๑
134 หน้าที่

ล าดับที่ 59
1 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 200,000
บาท

4 โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ กจิกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัว สามารถอ านวยความสะดวก 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
ให้กบัประชาชนในพื้นที่ต าบลคูบัว 2564 ประจ าปี
ตลอด 24 ชั่วโมง หน้าที่ ๒๕๖๒

135 หน้าที่
ล าดับที่ 59

4 จ านวนเงิน
(ฉบบัเดิม) 380,000

บาท -24

พ.ศ. 2562

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

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.3  แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ. 2561

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุ กจิกรรมเฝ้าระวังและป้องกนั ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

บนท้องถนน ในช่วงเทศกาลส าคัญ การเกดิอบุัติเหตุบนท้องถนน 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
ในเขตต าบลคูบัว ในช่วงเทศกาล 2564 ประจ าปี

เทศกาลปีใหม่ และวันสงกรานต์ หน้าที่ ๒๕๖๒
137 หน้าที่

ล าดับที่ 52
5 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 50,000
บาท

2 โครงการอบรมให้ความรู้ในการ กจิกรรมส่งเสริมอบรมให้ศักยภาพ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ป้องกนัภัยป้องกนัชีวิตและทรัพย์สิน ความรู้ ความสามารถด้านการ 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
ให้แกป่ระชาชน ป้องกนัภัยและระงับภัยต่างๆ 2564 ประจ าปี

จดัอบรมปีละ  1  คร้ัง หน้าที่ ๒๕๖๒
137 หน้าที่

ล าดับที่ 52
6 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 30,000
บาท -25

พ.ศ. 2562

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

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2561

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการบ ารุงรักษา/ปรับปรุง งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่อยู่ในความ ระวับอคัคีภัย (ส านักงานปลัด อบต.) 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
รับผิดชอบของ งานป้องกนัฯ ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 2564 ประจ าปี

ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน หน้าที่ ๒๕๖๒
ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 160 หน้าที่
ของส านักงานปลัด อบต. เพื่อ ล าดับที่ 52
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 13 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 30,000
บาท -26

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการช่วยเหลือบรรเทาความ ค่าใช้จา่ยในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

เดือดร้อนที่เกดิจากภัยพิบัติ เกดิขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
และสาธารณภัย ของประชาชนเป็นส่วนรวม และค่าใช้จา่ย 2564 ประจ าปี
(งบกลาง) ในกรณีจ าเป็นตามความเหมาะสม หน้าที่ ๒๕๖๒

139 หน้าที่
ล าดับที่ 75

1 จ านวนเงิน
(ฉบับเดิม) 300,000

บาท
2 โครงการสร้างหลักประกนัรายได้ จา่ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

แกผู้่สูงอายุ เสริมสร้างสวัสดิการสังคม 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2564 ประจ าปี
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามสิทธิ หน้าที่ ๒๕๖๒
อตัราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได 129 หน้าที่

ล าดับที่ 75
2 จ านวนเงิน

(ฉบับเดิม) 14,000,000
บาท -27

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.5  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง จา่ยเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้่พิการ เสริมสร้างสวัสดิการสังคม 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
หรือทุพพลภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ 2564 ประจ าปี

ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามสิทธิ หน้าที่ ๒๕๖๒
อตัราเบี้ยความพิการรายเดือน 129 หน้าที่

ล าดับที่ 75
3 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 3,300,000
บาท

4 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ จา่ยเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ผู้ป่วยโรคเอดส์ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและ 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเอดส์ 2564 ประจ าปี
ที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตามสิทธิ หน้าที่ ๒๕๖๒
อตัราเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 130 หน้าที่
ผู้ป่วยโรคเอดส์รายเดือน ล าดับที่ 75

4 จ านวนเงิน
(ฉบบัเดิม) 90,000

บาท -28

2.5  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

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

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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

ชุมชนต าบลคูบัว ต าบลคูบัว มีงบประมาณในการส่งเสริม 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
(ประจ าปี 2562) การจดัสวัสดิการให้กบัชุมชน 2564 ประจ าปี

โดยประชาชน อปท. ร่วมยกระดับ หน้าที่ ๒๕๖๒
ความเข้มแข็งของกองทุนได้พัฒนา 163 หน้าที่
การสร้างหลักประกนัความมัน่คง ล าดับที่ 76
ของชุมชนประชาชนได้รับประโยชน์ 1 จ านวนเงิน
จากการบริหารจดัการกองบุญสวัสดิการฯ (ฉบบัเดิม) 100,000

บาท

6 โครงการสมทบกองทุนหลัก สมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ประกนัสุขภาพ (สปสช.) ต าบลคูบัว ต าบลคูบัว มีงบประมาณในการส่งเสริม 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
การจดับริการสาธารณสุข 2564 ประจ าปี
การสร้างเสริมสุขภาพ หน้าที่ ๒๕๖๒
การป้องกนัโรค 164 หน้าที่
การฟื้นฟูสมรรภาพ ล าดับที่ 76
ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 1 จ านวนเงิน
การบริหารจดัการกองทุน สปสช. (ฉบบัเดิม) 250,000

บาท -29

2.5  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

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

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมการใช้สารอนิทรีย์ กจิกรรมอบรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ลดการใช้สารเคมี ทางการเกษตร วิธีปฏิบัติการใช้สารอนิทรีย์โดยกระบวน 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
การกลุ่มเกษตรกรสู่วิถีเกษตรอนิทรีย์ 2564 ประจ าปี
ปลอดภัย หน้าที่ ๒๕๖๒
(ประเภทข้าว ผักพื้นบ้าน ชะอม ผักสวนครัว) 141 หน้าที่

ล าดับที่ 73
5 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 30,000
บาท

2 อดุหนุนส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง อดุหนุนงบประมาณในกจิกรรมส่งเสริม ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานเกษตร

ราชบุรีตามโครงการส่งเสริมการผลิต และพฒันาเกษตรกรให้มีความรู้ 2561 ถึง รายจา่ย อ าเภอเมืองราชบรีุ

ข้าวคุณภาพเพื่อการบริโภค ด้านการผลิตข้าวคุณภาพดีปลอดภัย 2564 ประจ าปี
ต่อการบริโภค ตามระเบียบกระทรวง หน้าที่ ๒๕๖๒ ส านักงานปลัด อบต.

มหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนุนของ อปท. 37 หน้าที่ อบต.คูบัว
พ.ศ. 2559 ให้แกส่ านักงานเกษตร ล าดับที่ 74
อ าเภอเมืองราชบุรี 1 จ านวนเงิน

(ฉบับแก้ไข/เปล่ียนแปลง/ 30,000
เพิม่เติม  คร้ังที่ 2) บาท -30

พ.ศ. 2562

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

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.6  แผนงานการเกษตร

พ.ศ. 2561

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ ค่าใช้จา่ยสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ ปี พ.ศ. งบประมาณ ศูนย์พัฒนา กองการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ได้แก ่อาหาร บริหารสถานศึกษา ให้เด็กนักเรียนได้รับ 2561 ถึง รายจา่ย เด็กเล็ก อบต.คูบัว
กลางวัน ส่ือการเรียนการสอน อาหารถูกต้องตามหลักโภชนา 2564 ประจ าปี ในสังกดั

ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา เด็กมีพัฒนาการครบถ้วนทุกด้าน หน้าที่ ๒๕๖๒ อบต.คูบัว

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกดั อบต.คูบัว จดัซ้ือส่ือการเรียนการ 165/142 หน้าที่
สอนของ ศพด. อบต.คูบัว ล าดับที่ 55
เพื่อให้ส่งเสริมพัฒนาการ  2/3 จ านวนเงิน
ของผู้เรียน (ฉบบัเดิม) 950,000

บาท

2 โครงการส่งเสริมการศึกษานอก กจิกรรมเสริมสร้างพัฒนาการในการ ปี พ.ศ. งบประมาณ ศูนย์พัฒนา กองการศึกษาฯ

โรงเรียนส าหรับเด็กกอ่นวัยเรียน เรียนรู้แกเ่ด็กกอ่นวัยเรียน 2561 ถึง รายจา่ย เด็กเล็ก อบต.คูบัว
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2564 ประจ าปี ในสังกดั

ในสังกดั อบต.คูบัว หน้าที่ ๒๕๖๒ อบต.คูบัว

จ านวน 3 ศูนย์ 142 หน้าที่
ล าดับที่ 55

2 จ านวนเงิน
(ฉบบัเดิม) 50,000

บาท -31

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา

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

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบประมาณ (บาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

3.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กจิกรรม



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว เพื่อให้เกดิการท างานอย่างมีส่วนร่วม 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
ทั้ง อบต. ผู้ปกครอง คณะกรรมการ 2564 ประจ าปี
 ศพด. และผู้ที่เกีย่วข้อง หน้าที่ ๒๕๖๑

32 หน้าที่
ล าดับที่ 55

1 จ านวนเงิน
(ฉบับแก้ไข/เปล่ียนแปลง/ 15,000

เพิม่เติม  คร้ังที่ 2) บาท

4 โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม) ค่าจดัหาอาหารเสริม (นม) ปี พ.ศ. งบประมาณ ศูนย์พัฒนา กองการศึกษาฯ

ส าหรับเด็กกอ่นวัยเรียนที่อยู่ ส าหรับเด็กกอ่นวัยเรียนที่อยู่ในสังกดั 2561 ถึง รายจา่ย เด็กเล็ก อบต.คูบัว
ในสังกดัศูนย์พัฒนาเด็กกอ่นวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กกอ่นวัยเรียนของ อบต. 2564 ประจ าปี และ

ของอบต.คูบัว และส าหรับเด็กนักเรียน และส าหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง หน้าที่ ๒๕๖๒ โรงเรียน สพฐ.

ชั้นอนุบาล - ป.๖ ประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน 4 โรงเรียน 142 หน้าที่ ในเขตพื้นที่

โรงเรียนในสังกดั สพฐ. เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ล าดับที่ 56 ต าบลคูบัว

ที่อยู่ในพื้นที่ต าบลคูบัว ในช่วงวัยที่เหมาะสมพัฒนาการทาง 1 จ านวนเงิน
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโต (ฉบบัเดิม) 1,021,340
ตามวัย บาท -32

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา
3.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการอดุหนุนอาหารกลางวัน อดุหนุนโรงเรียนประถมในสังกดั สพฐ. ปี พ.ศ. งบประมาณ โรงเรียน กองการศึกษาฯ

ส าหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ที่อยู่ในพื้นที่ต าบลคูบัว จ านวน 4 โรง 2561 ถึง รายจา่ย สังกดั สพฐ. อบต.คูบัว
ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน 2564 ประจ าปี ในเขต

โรงเรียนประถมสังกดั สพฐ. ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 หน้าที่ ๒๕๖๑ ต าบลคูบัว

ในเขตพื้นที่ต าบลคูบัว เด็กนักเรียนได้รับอาหารถูกต้องตาม 165 หน้าที่ 4

หลักโภชนาเด็กมีพัฒนาการ ล าดับที่ 56 โรงเรียน
ครบถ้วนทุกด้าน 1 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 1,652,000
บาท

6 โครงการส่งเสริมกจิกรรมวิชาการ สนับสนุนการจดักจิกรรมวิชาการ ปี พ.ศ. งบประมาณ โรงเรียน กองการศึกษาฯ

ของโรงเรียนในสังกดั สพฐ. ของโรงเรียนในสังกดั สพฐ. 2561 ถึง รายจา่ย สังกดั สพฐ. อบต.คูบัว
ในเขตต าบลคูบัว เขตต าบลคูบัว จ านวน  4  แห่ง 2564 ประจ าปี ในเขต

อดุหนุนโรงเรียนวัดแคทราย หน้าที่ ๒๕๖๑ ต าบลคูบัว

อดุหนุนโรงเรียนวัดบ้านโพธ์ิ 165 หน้าที่ 4

อดุหนุนโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว ล าดับที่ 56,57 โรงเรียน
อดุหนุนโรงเรียนวัดหนามพุงดอ 3 จ านวนเงิน
แห่งละ  20,000  บาท (ฉบบัเดิม) 80,000

บาท -33

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา
3.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการส่งเสริมกจิกรรมพัฒนา อดุหนุนการจดักจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี พ.ศ. งบประมาณ โรงเรียน กองการศึกษาฯ

ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกดั สพฐ. ของโรงเรียนในสังกดั สพฐ. ต าบลคูบัว 2561 ถึง รายจา่ย สังกดั สพฐ. อบต.คูบัว
ในเขตต าบลคูบัว จ านวน  4  แห่ง ให้นักเรียนได้มีการ 2564 ประจ าปี ในเขต

พัฒนาองค์ความรู้และมีส่วนร่วม หน้าที่ ๒๕๖๒ ต าบลคูบัว

ในการจดักจิกรรมกลุ่มเรียนรู้ 166 หน้าที่ 4

อดุหนุนโรงเรียนวัดแคทราย  15,758  บาท ล าดับที่ 57 แห่ง
อดุหนุนโรงเรียนวัดบา้นโพธ์ิ  4,121 บาท 5 จ านวนเงิน
อดุหนุนโรงเรียนชุมชนวัดคูบวั  3,394 บาท (ฉบบัเดิม) 40,000
อดุหนุนโรงเรียนวัดหนามพงุดอ 16,727 บาท บาท

8 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ อดุหนุนการจดักจิกรรม ปี พ.ศ. งบประมาณ โรงเรียน กองการศึกษาฯ

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

มีความรู้และมีทักษะด้านการประกอบ หน้าที่ ๒๕๖๒ ต าบลคูบัว

อาชีพ 166 หน้าที่ 1

ล าดับที่ 57 แห่ง
4 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 20,000
บาท -34

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

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

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา
3.1  แผนงานการศึกษา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และ จดัหาส่ือวัสดุอปุกรณ์ในการส่ือสาร ปี พ.ศ. งบประมาณ โรงเรียน กองการศึกษาฯ

เพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ วิทยากรในการสอน 2561 ถึง รายจา่ย ในเขตพื้นที่ อบต.คูบัว
ให้แกเ่ด็ก เยาวชน และประชาชน จดักจิกรรมเรียนพัฒนาทักษะ 2564 ประจ าปี ต าบลคูบัว

การใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร หน้าที่ ๒๕๖๒
เตรียมการสู่ประชาคมอาเซียน 144 หน้าที่
ให้แกเ่ด็ก เยาวชน และ ล าดับที่ 58
ประชาชนต าบลคูบัว 8 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 120,000
บาท

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรม กจิกรรมให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้รับ ปี พ.ศ. งบประมาณ ศูนย์เรียนรู้ กองการศึกษาฯ

ของการศึกษานอกระบบและการ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 2561 ถึง รายจา่ย กศน. อบต.คูบัว
ศึกษาตามอธัยาศัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2564 ประจ าปี ต าบลคูบัว

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ หน้าที่ ๒๕๖๒
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 38 หน้าที่
ให้กบัชุมชน ล าดับที่ 58

1 จ านวนเงิน
(ฉบับแก้ไข/เปล่ียนแปลง/ 50,000

เพิม่เติม  คร้ังที่ 2) บาท -35

3.1  แผนงานการศึกษา

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

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์พฒันา กองการศึกษาฯ

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เทคโนโลยีสารสนเทศ  DLTV เด็กเล็ก อบต.คูบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแคทราย ร.ร.วัดแคทราย

โรงเรียนวัดแคทราย ตามกรอบวงเงินที่ได้รับการจดัสรร
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2562
อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวัดราชบุรี แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจาย

อ านาจให้แก ่อปท.
งบเงินอดุหนุน เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ
จงัหวัดราชบุรี

-36
2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา
3.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รายการล าดับที่ 57
จ านวนเงิน
30,700

บาท

งบประมาณตามการจดัสรร
งบเงินอดุหนุน เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จดักจิกรรมส่งเสริมให้เด็กตระหนักรู้ ปี พ.ศ. งบประมาณ เด็กๆ ใน กองการศึกษาฯ

บทบาทหน้าที่ และและได้ร่วมกจิกรรม 2561 ถึง รายจา่ย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถ 2564 ประจ าปี
ด าเนินการปีละ 1 คร้ัง หน้าที่ ๒๕๖๑

145 หน้าที่
ล าดับที่ 55

9 จ านวนเงิน
(ฉบบัเดิม) 100,000

บาท
2 โครงการแข่งขันกฬีาโรงเรียนในเขต เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

พื้นที่ต าบลคูบัว " คูบัวเกมส์" มีน้ าใจนักกฬีา รู้รักสามัคคี 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
(ให้ห่างไกลยาเสพติด) และมีสุขภาพที่แข็งแรง 2564 ประจ าปี

ห่างไกลยาเสพติด หน้าที่ ๒๕๖๑
147 หน้าที่

ล าดับที่ 71
7 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 100,000
บาท -37

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

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา
3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการแข่งขันกฬีาประชาชน กจิกรรมกฬีาส่งเสริมให้เยาวชนและ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

ต้านภัยยาเสพติด ประชาชนทุกหมูบ่้านในเขตต าบลคูบัว 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
ได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง 2564 ประจ าปี
รู้รักสามัคคี และหันมาสนใจเล่นกฬีา หน้าที่ ๒๕๖๑
ห่างไกลยาเสพติด  15  หมูบ่้าน 147 หน้าที่

ล าดับที่ 71
8 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 120,000
บาท

4 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

เชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น วัฒนธรรมงานประเพณีให้เป็นที่รู้จกั 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
ประชาชนมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม 2564 ประจ าปี
ในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น หน้าที่ ๒๕๖๑

146 หน้าที่
ล าดับที่ 71

5 จ านวนเงิน
(ฉบบัเดิม) 120,000

บาท

-38

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา

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

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการแห่เทียนพรรษา กจิกรรมสืบสานประเพณีไทย ปี พ.ศ. งบประมาณ วัดในเขต กองการศึกษาฯ

ต าบลคูบัว แห่เทียนเข้าพรรษาเด็กนักเรียน 2561 ถึง รายจา่ย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
เยาวชนและประชาชน ในต าบลคูบัว  2564 ประจ าปี
ร่วมสืบทอดประเพณี วันส าคัญ หน้าที่ ๒๕๖๒
ทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป 146 หน้าที่

ล าดับที่ 72
2 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 15,000
บาท

6 โครงการจดัการประกวดทอผ้า กจิกรรมการประกวดทอผ้าซ่ินตีนจก ปี พ.ศ. งบประมาณ โรงเรียน กองการศึกษาฯ

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

ให้เด็กนักเรียน ประชาชน หน้าที่ ๒๕๖๒
ที่มีความสนใจได้ร่วมสืบสาน 146 หน้าที่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ล าดับที่ 72
การทอผ้าพื้นเมือง 3 จ านวนเงิน
(ผ้าซ่ินตีนจก) ให้คงอยู่สืบไป (ฉบบัเดิม) 50,000

บาท -39

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา

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

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง กจิกรรมจดังานลอยกระทง ปี พ.ศ. งบประมาณ วัดในเขต กองการศึกษาฯ

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมสืบสาน 2561 ถึง รายจา่ย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ประเพณีลอยกระทง 2564 ประจ าปี
ให้คงอยู่สืบไป หน้าที่ ๒๕๖๒

146 หน้าที่
ล าดับที่ 72

4 จ านวนเงิน
(ฉบบัเดิม) 80,000

บาท

8 โครงการสนับสนุนการจดังาน กจิกรรมสนับสนุนการจดังาน ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

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

วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นคูบัว หน้าที่ ๒๕๖๒
ให้คงอยู่สืบไป 147 หน้าที่

ล าดับที่ 72
6 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 150,000
บาท -40

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา

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

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการค่ายพุทธบุตร กจิกรรมอบรมปลูกฝังจติใจให้เด็กและ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

เยาวชนมีความประพฤติที่ดีงาม 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
มีศีลธรรมในจติใจ 2564 ประจ าปี
มีสุขภาพใจที่สงบ มีสมาธิที่ใช้ทั่วไป หน้าที่ ๒๕๖๒
ในชีวิตประจ าวันเพิ่มขึ้น 145 หน้าที่

ล าดับที่ 72
10 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 60,000
บาท

10 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม กจิกรรมปลูกฝังจติส านึก เด็กและ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

เด็กและเยาวชน ในต าบลคูบัว เยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
ตามหลักแห่งการประพฤติ ปฏิบัติที่ดี 2564 ประจ าปี
ที่เหมาะที่ควรผ่านทางกจิกรรมต่างๆ หน้าที่ ๒๕๖๒

145 หน้าที่
ล าดับที่ 73

11 จ านวนเงิน
(ฉบบัเดิม) 50,000

บาท -41

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา

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

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการอบรมให้ความรู้แนวทาง กจิกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

การอนุรักษวั์ฒนธรรมและภูมิปัญญา ถ่ายทอดให้แกเ่ด็กนักเรียน และ 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
ท้องถิ่นในชุมชน ประชาชนในต าบลเกดิความตระหนัก 2564 ประจ าปี

และเห็นความส าคัญในการ หน้าที่ ๒๕๖๒
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 148 หน้าที่
จากรุ่นสู่รุ่น ล าดับที่ 73

10 จ านวนเงิน
(ฉบบัเดิม) 30,000

บาท

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

"ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอง่ ตามโครงการ"ท่องเที่ยวราชบุรีของดี 2561 ถึง รายจา่ย ราชบุรี อบต.คูบัว
ประจ าปี 2562 เมืองโอง่ สอดคล้องด้านการท่องเที่ยว 2564 ประจ าปี

กระตุ้นเศรษฐกจิการท่องเที่ยว หน้าที่ ๒๕๖๒
จงัหวัดราชบุรีให้ดีขึ้น 167 หน้าที่

ล าดับที่ 73
1 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 15,000
บาท -42

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา

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

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาหมูบ่้านต้นแบบการ จดักจิกรรมรณรงค์แนะน าและให้ความรู้ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

จดัการขยะมูลฝอยลดปริมาณขยะ เกีย่วกบัการจดัการขยะมูลฝอย 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
ล้นถังขยะ ในระดับชุมชน เพื่อให้เกดิหมูบ่้าน 2564 ประจ าปี

ต้นแบบในต าบล หน้าที่ ๒๕๖๒
149 หน้าที่

ล าดับที่ 68
4 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 30,000
บาท

2 โครงการจา้งเหมาบริการก าจดัขยะ ค่าจา้งเหมาบริการในการก าจดัขยะ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

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

หน้าที่ ๒๕๖๒
149 หน้าที่

ล าดับที่ 68
3 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 900,000
บาท -43

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2561

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

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่ 5  ด้านการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง

พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปลูกต้นไม้ กจิกรรมปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก ปี พ.ศ. ต าบลคูบัว ทุกส่วนราชการ
และหญ้าแฝก ในพื้นที่ต าบลคูบัว ลดภาวะโลกร้อน 2561 ถึง ไม่ใช้งบประมาณ อบต.คูบัว

ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 2564
เพื่อชุมชน และส่ิงแวดล้อม หน้าที่

191
ล าดับที่

1
(ฉบับเดิม)

2 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุปลาน้ าจดื กจิกรรมปล่อยพันธ์ุปลาน้ าจดื ปี พ.ศ. ต าบลคูบัว ทุกส่วนราชการ

ตามแหล่งน้ าสาธารณะต าบลคูบัว ลงในแหล่งน้ าสาธารณะชุมชน 2561 ถึง ไม่ใช้งบประมาณ อบต.คูบัว
ช่วยคงความสมดุลทรัพยากรสัตว์น้ า 2564
ในพื้นที่แหล่งน้ าต่างๆ หน้าที่
ใหอ้ดุมสมบูรณ์ 191

ล าดับที่
3

(ฉบับเดิม)
3 โครงการจติอาสาพัฒนาสาธารณะ กจิกรรมแบ่งเวลาท ากจิกรรมในชุมชน ปี พ.ศ. ต าบลคูบัว ทุกส่วนราชการ

สร้างสภาพแวดล้อมในชุมชนและ 2561 ถึง ไม่ใช้งบประมาณ อบต.คูบัว
สร้างสัมพันธ์ทางสังคม ร่วมท าความดี 2564
จติสาธารณะ เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ หน้าที่
เกบ็กวาด  ตกแต่ง  ดูแลภูมิทัศน์ 191
พื้นที่สาธารณะ ส่ิงแวดล้อมในชุมชน ล าดับที่
ทุกคนเกดิความสามัคคีที่ดีต่อกนั 4

(ฉบับเดิม) -44

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

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

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่ 5  ด้านการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

4.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก าจดัผักตบชวา ค่าใช้จา่ยก าจดัผักตบชวาและวัชพืชน้ า ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

และวัชพืชน้ าในคลองสาธารณะ ในคลองสาธารณะต าบลคูบัว 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
ภายในต าบลคูบัว  โดยใช้เคร่ืองจกัรเพื่อให้การระบายน้ า 2564 ประจ าปี

ได้สะดวก ป้องกนัน้ าท่วมพื้นที่ หน้าที่ ๒๕๖๒
และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลอง 151 หน้าที่

ล าดับที่ 74
2 จ านวนเงิน

(ฉบบัเดิม) 250,000
บาท

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

(คลองไส้ไก่) ภายในต าบลคูบัว ปรับปรุงบ ารุงรักษาคลองไส้ไก ่ 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ 2564 ประจ าปี
ประชาชน/หมูบ่้านในพื้นที่ต าบลคูบัว หน้าที่ ๒๕๖๒
ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน 151 หน้าที่
และยาวนาน ล าดับที่ 74

1 จ านวนเงิน
(ฉบบัเดิม) 150,000

บาท -45

พ.ศ. 2562

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

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่ 5  ด้านการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.3  แผนงานการเกษตร

พ.ศ. 2561

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง

รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กจิกรรมจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

จดัท าแผนพัฒนาหมูบ่้าน/ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
ในหมูบ่้าน/ชุมชน มีส่วนร่วม ร่วมคิด 2564 ประจ าปี
กระบวนการท าแผนพัฒนาชุมชน หน้าที่ ๒๕๖๒
และเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น 153 หน้าที่
ของ อบต.คูบัว สามารถบูรณาการ ล าดับที่ 70
ประสานแผนพัฒนาแกไ้ขปัญหาได้ตรง 4 จ านวนเงิน
ความต้องการของประชาชน (ฉบับเดิม) 50,000
15 หมูบ่้าน บาท

-46

พ.ศ. 2562

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

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมกจิกรรม   สนับสนุนการจดักจิกรรม ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

งานพิธี และงานรัฐพิธี งานพิธี และงานรัฐพิธี ที่รัฐบาล 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
หรือ จงัหวัด หรือหน่วยงาน 2564 ประจ าปี
อืน่ๆ ก าหนดขึ้น  หน้าที่ ๒๕๖๒
ตามประกาศวันส าคัญที่รัฐบาลก าหนด 156 หน้าที่
หรือหน่วยงานของรัฐได้ประกาศ ล าดับที่ 45
ปฏิบัติ 8 จ านวนเงิน

(ฉบับเดิม) 200,000
บาท

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

เลือกต้ังซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจ าปี 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 2562 2564 ประจ าปี

หน้าที่ ๒๕๖๒
155 หน้าที่

ล าดับที่ 45
4 จ านวนเงิน

(ฉบับเดิม) 350,000
บาท -47

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด  ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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

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

ผู้ใช้บริการในการใช้บริการ หน้าที่ ๒๕๖๒
จาก อบต.คูบัว น าข้อมูลไปใช้ 154 หน้าที่
ในการปรับปรุงการท างาน ล าดับที่ 46
ด าเนินการประเมิน 1 จ านวนเงิน
ปีละ 1 คร้ัง (ฉบับเดิม) 20,000

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

พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ถ่ายทอดวิชาการและประสบการณ์ 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงาน ต่างๆ ตรง อย่างน้อยปีละ  1  เร่ือง  เช่น 2564 ประจ าปี
ท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ เร่ือง  วิธีการงบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง หน้าที่ ๒๕๖๒
เกี่ยวกับเร่ืองงานในหน้าที่  การเบิก–จ่ายเงินงบประมาณของ อปท.  157 หน้าที่

ระบบ E-LAAS เร่ือง  มาตรฐานการบริการ ล าดับที่ 46
สาธารณะกฎหมายที่ได้ด าเนินการ 9 จ านวนเงิน
แก้ไข หรือจัดให้มีตามแผนกระจาย (ฉบับเดิม) 30,000
อ านาจ ให้แก่ อปท. ในด้านต่างๆ ฯลฯ บาท -48

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการบ ารุงรักษา/ปรับปรุง งานบริหารทั่วไป (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 ที่อยู่ในความรับผิดชอบ หน้าที่ ๒๕๖๒
ของ ส านักงานปลัด อบต. เพื่อ 160 หน้าที่
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ล าดับที่ 46

13 จ านวนเงิน
(ฉบับเดิม) 150,000

บาท
งานบริหารทั่วไป  (กองคลัง) ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองคลัง
ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน 2564 ประจ าปี
ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ หน้าที่ ๒๕๖๒
ของ กองคลัง  เพื่อ 160 หน้าที่
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ล าดับที่ 49

13 จ านวนเงิน
(ฉบับเดิม) 80,000

บาท -49

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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

ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน 2564 ประจ าปี
ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ หน้าที่ ๒๕๖๒
ของ กองการศึกษาฯ  เพื่อ 160 หน้าที่
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ล าดับที่ 54

13 จ านวนเงิน
(ฉบับเดิม) 70,000

บาท

งานบริหารทั่วไป (กองช่าง) ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองช่าง
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2564 ประจ าปี
ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา หน้าที่ ๒๕๖๒
ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน 160 หน้าที่
ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ล าดับที่ 62
ของ กองช่าง เพื่อ 13 จ านวนเงิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ฉบับเดิม) 200,000

บาท -50

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงานสถานที่กลางส าหรับเป็น 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชน 2564 ประจ าปี
(ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการของ อปท. หน้าที่ ๒๕๖๒

ประชาชน การประสานงานกบัหน่วยงาน ด้านสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน 39 หน้าที่
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ล าดับที่ 47

การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 1 จ านวนเงิน
การประสานงานกับหน่วยงาน (ฉบบัแกไ้ข/เปล่ียนแปลง/ 20,000

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิม่เติม คร้ังที่ 2) บาท

7 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี จัดท าแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว กองคลัง
ของ อบต.คูบัว ตามระเบียบกระทรวง 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ อปท. 2564 ประจ าปี
แต่ละประเภท หน้าที่ ๒๕๖๒
5.1 จัดท าแผนที่กายภาพ (Base Map) 155 หน้าที่
5.2 ปรับปรุงข้อมูลที่ดิน/ปัจจุบัน ล าดับที่ 49
ครอบคลุมภายในเขต อบต.คูบัว 5 จ านวนเงิน

(ฉบับเดิม) 200,000
บาท -51

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.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
งานบริหารงานทั่วไป เฉพาะหมวดค่าวัสดุ หน้าที่ ๒๕๖๒
จัดซ้ือประเภทวัสดุทุกประเภททั้งที่มี 160 หน้าที่
ลักษณะเป็นวัสดุโดยสภาพไม่คงทนถาวร ล าดับที่ 46,47
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว  12 จ านวนเงิน
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (ฉบับเดิม) 432,000
ในความรับผิดชอบของ บาท
(ส านักงานปลัด อบต.)

งานบริหารงานทั่วไป เฉพาะหมวดค่าวัสดุ ปี พ.ศ. งบประมาณ อบต.คูบัว กองคลัง
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ได้แก่ วัสดุส านักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์, 2564 ประจ าปี
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่,วัสดุน้ ามัน หน้าที่ ๒๕๖๒
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน และอื่นๆ 160 หน้าที่
ในความรับผิดชอบของ ล าดับที่ 49
(กองคลัง) 12 จ านวนเงิน

(ฉบับเดิม) 240,000
บาท -52

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหารงานทั่วไป เฉพาะหมวดค่าวัสดุ ปี พ.ศ. งบประมาณ อบต.คูบัว กองการศึกษาฯ
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ได้แก่ วัสดุส านักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว 2564 ประจ าปี
วัสดุก่อสร้าง,วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุไฟฟ้า หน้าที่ ๒๕๖๒
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง,วัสดุโฆษณา 160 หน้าที่
และเผยแพร่,วัสดุการเกษตร และอื่นๆ ล าดับที่ 54
ในความรับผิดชอบของ 12 จ านวนเงิน
(กองการศึกษาฯ) (ฉบับเดิม) 260,000

บาท

งานบริหารงานทั่วไป เฉพาะหมวดค่าวัสดุ ปี พ.ศ. งบประมาณ อบต.คูบัว กองช่าง
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 2561 ถึง รายจ่าย อบต.คูบัว
ได้แก่ วัสดุส านักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์ 2564 ประจ าปี
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง หน้าที่ ๒๕๖๒
 และอื่นๆ 160 หน้าที่
ในความรับผิดชอบของ ล าดับที่ 62,63
(กองช่าง) 12 จ านวนเงิน

(ฉบับเดิม) 130,000
บาท -53

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์ จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.
ป้ายไวนิล/วารสาร/แผ่นพับ เพือ่ เพือ่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 2564 ประจ าปี
ของ อบต.คูบัว ของ อบต. ที่ได้ด าเนินการใน หน้าที่ ๒๕๖๒

รอบปีที่ผ่านมา 155 หน้าที่
(โฆษณาและเผยแพร่) ล าดับที่ 46

6 จ านวนเงิน
(ฉบับเดิม) 25,000

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

การจดั หรือปรับปรุงสถานที่ท างาน 2561 ถึง ไม่ใช้งบประมาณ อบต.คูบัว
ให้เกิดความสะดวก ความเป็นระเบียบ 2564
เรียบร้อย สะอาด ให้เอื้ออ านวย หน้าที่
เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 191

ล าดับที่
3

(ฉบับเดิม)
11 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซด์ และ จดัทบทวนการท างานสร้างและ ปี พ.ศ. ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบเว็บโซด์ทันสมัย 2561 ถึง ไม่ใช้งบประมาณ อบต.คูบัว
ปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นปัจจบุัน 2564
ให้การบริการประชาชน หน้าที่
สะดวก รวดเร็ว ย่ิงขึ้น 156

ล าดับที่
7

(ฉบับเดิม) -54

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

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน  , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว , ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง  , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เกา้อีส้ านักงานอเนกประสงค์ จดัซ้ือเกา้อีส้ านักงานอเนกประสงค์ ปี พ.ศ. งบประมาณ อบต.คูบัว กองคลัง
จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว

(ครุภัณฑ์ส านักงาน) มีล้อเล่ือน โซ๊ค พนักพิง ที่พักแขน 2564 ประจ าปี
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หน้าที่ ๒๕๖๒
 ใช้ราคาท้องถิ่น) 32 หน้าที่

ล าดับที่ 50
22 จ านวนเงิน

(ฉบับแก้ไข/เปล่ียนแปลง/ 8,000
เพิม่เติม คร้ังที่ 2) บาท

2 โต๊ะท างานเหล็ก จดัซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ปี พ.ศ. งบประมาณ อบต.คูบัว กองคลัง
 1.20 เมตร (4ฟุต) จ านวน 2 ตัว 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว

(ครุภัณฑ์ส านักงาน) ตัวละ 5,400 บาท 2564 ประจ าปี
(ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หน้าที่ ๒๕๖๒
ใช้ราคาท้องถิ่น)  33 หน้าที่

ล าดับที่ 50
23 จ านวนเงิน

(ฉบับแก้ไข/เปล่ียนแปลง/ 10,800
เพิม่เติม คร้ังที่ 2) บาท
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2.3  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  (แบบ ผด.02/1)

ประเภทครภัุณฑ์  

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมอืงรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ตู้เกบ็เอกสารเหล็ก จดัซ้ือตู้เกบ็เอกสารเหล็ก แบบ 2 บานเล่ือน ปี พ.ศ. งบประมาณ อบต.คูบัว กองคลัง
ขนาด 5 ฟุต  จ านวน 1 หลัง 2561 ถึง รายจา่ย อบต.คูบัว

(ครุภัณฑ์ส านักงาน) (ตามบัญชีราคาครุภัณฑ์มาตรฐาน) 2564 ประจ าปี
หน้าที่ ๒๕๖๒
32 หน้าที่

ล าดับที่ 50
22 จ านวนเงิน

(ฉบับแก้ไข/เปล่ียนแปลง/ 5,500
เพิม่เติม คร้ังที่ 2) บาท
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2.3  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  (แบบ ผด.02/1)

ประเภทครภัุณฑ์  

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมอืงรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
วันพฤหัสบดีท่ี  18  ตุลาคม  2561  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ชั้น ๒ (อาคารหลังเก่า) 
ประชุมพิจารณา   1. การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑                                        
                       2. การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
                       3. รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   
    รอบติดตาม (ครั้งท่ี 2) เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน 2561)  

--------------------------------------- 

รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ที่เข้าประชุม 
๑. นายพจฐณศล  ธนิกกุล          ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ/นายก อบต.คูบัว 
2. นายนพดล  องคเชษฐ์     กรรมการ/รองนายก อบต.คูบัว คนท่ี ๑  
3. นายประทีป  สุขเกษม     กรรมการ/รองนายก อบต.คูบัว คนท่ี 2 
4. นายสมควร  กลมมิตร์  กรรมการ/สมาชิกสภา อบต.คูบัว หมู่ท่ี 8 
5. นายสุพจน์  แก้วเพชร   กรรมการ/สมาชิกสภา อบต.คูบัว หมู่ท่ี 9 
6. นายสุขใจ  จิตจวง  กรรมการ/สมาชิกสภา อบต.คูบัว หมู่ท่ี 15 
7. นายธนพัฒน์  คงสุคนธ์     กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/อดีต รอง ผอ.โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ 
8. นางเพ็ญศรี  เมาระพงษ ์ กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/อดีต ผอ.รพสต. เฉลิมพระเกียรติฯ คูบัว 
9. นายสันติสุข  ใสจิตต์  กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรต าบลคูบัว/หมอดินอาสาต าบลคูบัว 
10. นายไพโรจน์  เสาะแสวง กรรมการ/ผอ.รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ คูบัว/ผู้แทนภาคราชการ 
11  นางสาวรัฐนารถ  พิธุพันธ์ กรรมการ/ปลัดอ าเภอเมืองราชบุรี เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ/ผู้แทนภาคราชการ 
12  นางสาวสิริวรรณ  อวยชัย กรรมการ/นกัวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ผู้แทนภาคราชการ 
13. นายวิเชียร  ร่มเกตุ  กรรมการ/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี1 /ผู้แทนประชาคม 
14. นายสมศักดิ์  มณฑา  กรรมการ/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 6/ผู้แทนประชาคม 
15. นายอริญชย์  เกตุน้อย กรรมการ/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 5/ผู้แทนประชาคม 
16. นายตรีพล  อารมณ์ช่ืน กรรมการ/ก านนัต าบลคูบัว/ผู้แทนประชาคม 
17. นายปรีชา  พรหมจันทร์ กรรมการ/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 12/ผู้แทนประชาคม 
18. นายสมภพ  ธนิกกุล     กรรมการและเลขานุการ/รองปลัด อบต.คูบัว/รักษาราชการแทนปลัด อบต.คูบัว 
19. นางพนอจิตร์  นาราภิรมย ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ/หัวหน้าส านักปลัด อบต.คูบัว 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม           (คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว) 
1. นางภัคภร  แก้วมรกต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
2. นายสุเมธ  พระแก้ว  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
องค์ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ มาประชุมครบจ านวน  

เร่ิมประชุมเวลา   10.0๐   น. 

 

 



หน้าท่ี 2 
เมื่อท่ีประชุมพร้อม   นายพจฐณศล  ธนิกกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการพฒันาฯ 
กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้

ระเบียบวาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายพจฐณศล  ธนิกกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
นายก อบต.คูบัว 1. วันนี้มีประชุมด่วน ในเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของ อบต.คูบัวอีกห้องหนึ่ง 
 โดยอ าเภอเมืองราชบุรีนัดหมายเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
 พร้อมด้วยปลัดอ าเภอรับผิดชอบต าบลคูบัว ก านัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีหมู่ท่ี 6  
 ร่วมลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
 และประสบปัญหาทางสังคม กรณี นางสาวพิศตะวัน เจริญสุข บ้านเลขท่ี 90 หมู่ท่ี 6
 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ประสงค์ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
 ผมจึงต้องขออนุญาตท่ีประชุมไปประชุมเรื่องนี้ก่อน และขอมอบหมายให้รองนายกฯ  
 นายประทีป สุขเกษม ท าหน้าท่ีแทนอยู่พิจารณาเรื่องของการประชุมครั้งนี้ 
 2. การประชุมขอให้คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานท้ัง  2 ฉบับ 
 ซึ่งอยู่ในวาระท่ี 3 ให้รองปลัดฯ และเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์เป็นผู้น าเสนอร่างแผนฯ ของ อบต.คูบัว 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นายประทีป สุขเกษม ขอเชิญฝ่ายเลขานุการ ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมเมื่อครั้งท่ีแล้ว  
รองนายก อบต.คูบัว ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  

แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ครั้งท่ี ในวันจันทร์ท่ี 26 มีนาคม 2560 ให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุเมธ  พระแก้ว   แจ้งท่ีประชุมว่า การประชุมคณะกรรมการพัฒนา เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2560   
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ เป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  
 แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 มีบันทึกรายงานท้ังหมด จ านวน 16 หน้า 
 ได้ผ่านการตรวจการพิมพ์จากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว และการตรวจรับรายงาน 
 การประชุมจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เพื่อเป็นหลักฐานเรื่องท่ีได้จากการประชุม 
 ครั้งท่ีผ่านมา และขอความเห็นรับรองรายงานประชุม  
นายทวีป  สุขเกษม ประธานฯ ขอมติ หากเห็นชอบรับรอง ขอให้ท่ีประชุมยกมือรับรองด้วยครับ 
รองนายก อบต.คูบัว  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ และพิจารณา 
 1. การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

นายประทีป สุขเกษม ประธานฯ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการ ท่านรองปลัด อบต.คูบัว รักษาราชการแทนปลัด อบต.  
รองนายก อบต.คูบัว น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายสมภพ  ธนิกกุล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
รองปลัด อบต.คูบัว        ได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)  
 ตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือ 
 จ่ายท่ีอยู่ในรายจ่ายหมวดต่างๆ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
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 ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การโอนเงิน
 งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ  
 คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้พิจารณาอนุมัติโครงการ ในการประชุมสภาฯ 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2561  เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2561  
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
 ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค รวมจ านวน  8 โครงการ งบประมาณ 1,408,000 บาท  

และต้ังรายจ่ายใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 1 รายการงบประมาณ 100,000 บาท  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 1 รายการ  
งบประมาณ 17,000 บาท  และแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 1 รายการ 
งบประมาณ  250,000  บาท  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ขึ้นนับแต่วันท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
คูบัวได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 รายการต้ังจ่ายใหม ่

 ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนด าเนินงานจะประกอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 พ.ศ. 2559 และหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยอยู่ 2 ฉบับ คือ 
 ๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  
 ผู้บริหารท้องถิ่นได้ แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

   (1) ผู้บริหารท้องถิ่น   ประธานกรรมการ 
   (2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน   กรรมการ 
   (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  กรรมการ 
   (4) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน   กรรมการ 
   (5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ 
           คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  
   (6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
           คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน   
   (7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการและเลขานุการ    
   (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดท าแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ  

   การด าเนินงานจัดท าร่างแผนด าเนินงานให้จัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
   การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   ฉบับ ท่ี 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 26 โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
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1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนการด าเนินงาน
ให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/
โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ 
ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลา
การจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
๔  หนังสือกระทวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 
มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดรูปแบบแผนการด าเนินงาน 
ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ี 1 บทน า 

   1.1 บทน า 
   1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
   ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ 
   2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
   2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการด าเนินงานหมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 

  จุดมุ่งหมายของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อน
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 
 



หน้าท่ี 5 
 

   2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  
      เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
   3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี 
      ด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  
      ท่ีจะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีท่ีมาจาก 
      3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครอง 
            ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้ 
            หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
      3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่าย 
            ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ท่ีด าเนินการ 
            ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
      3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ 
            ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
      3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ 
    หน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการ 
    พัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ  

ท่ีมีลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

     3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า 
            จะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นท่ี 

   ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26 การจัดท าแผน 
การด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน 
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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  ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค    
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น 
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

  รายละเอียดการจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบก าหนด 
  ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ 
  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 
  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี 
  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
   ส่วนท่ี 1 บทน า 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย บทน า วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน โดยน าเสนอ    
ดังนี้ 1.1 บทน า 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 1.3 ข้ันตอนการจัดท า 
แผนการด าเนินงาน 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

     ส่วนท่ี 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 าปีงบประมาณ พ.ศ. ......... ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/จ านวน
โครงการท่ีด าเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด /จ านวนงบประมาณ คิดเป็น
ร้อยละของงบประมาณท้ังหมด/หน่วยงานรับผิดชอบการจัดท าแผนการด าเนินงานตาม
แบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ลงรายการของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด 
จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุ
หน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแล้ว จะต้อง
รวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
การลงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยภาพรวมท้ังหมด ผลการคิดเป็นร้อยละ         
ของโครงการท้ังหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละ
ร้อยเสมอ (100) 
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  2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 

 แบบ ผด. 02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ............ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแนว
ทางการพัฒนา โดยมีล าดับท่ี/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ/
งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ/ปีงบประมาณและเดือน/ 
โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
และ แบบ ผด. 02/1 เป็นแบบบัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาท้องถิ่น   

   ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1 แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนท่ัวไปทราบถึง
กิจกรรม วิธีการด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ อย่างชัดเจน  
2 แผนการด าเนินงานประจ าปี ท าให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
สามารถน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น  
3 แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้ ผู้มีหน้าท่ีก ากับดูแลโครงการ หรือผู้ท่ีรับผิดชอบ
โครงการสามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายข้ึน  
4 แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและ
ตรวจสอบ  ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นรวมท้ังสามารถน าข้อมูลท่ีได้รับไปรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น
รับทราบถึงความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานต่อไป 

นายสมภพ  ธนนิกกุล     ท้ังหมดเป็นระเบียบ หนังสือส่ังการ ต่าง ๆ  รวมถึงขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท า 
รองปลัด อบต.คูบัว แผนการด าเนินงาน ขณะนี้ร่างแผนการด าเนินงานได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว   
 ผ่านการยกร่างประชุมจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ เมื่อวันท่ี 10  

ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นภารกิจงานท่ีทุกส่วนงานท่ีรับผิดชอบโครงการได้ก าหนดปฏิทิน
โครงการว่าจะท าโครงการใด ท าท่ีไหน ใช้งบประมาณเท่าใด และก าหนดจะแล้วเสร็จในห้วง
เวลาใด ซึ่งจากร่างแผนด าเนินงานท่ีปรากฏในเอกสารแจกให้ทุกท่านตรวจความถูกต้อง
สมบูรณ์ของโครงการ จะเห็นว่าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 จะเป็นบทน า  ส่วนท่ีสองจะ
เป็นโครงการ ขออนุญาตน าเสนอในส่วนท่ี 2 แบบแรกท่ีจะพิจารณาคือ แบบ ผด.01 เป็น
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ จะเห็นว่า มีโครงการท่ีจะด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์และแผนงานเดียว คือ  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน มีบัญชีโครงการ/ 
กิจกรรม/งบประมาณ  จ านวนโครงการ  8 โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง 
และบัญชีครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก คือ ส านักงานปลัด อบต. 
รายละเอียดโครงการ ตามแบบ ผด.02   
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ท้ังนี้คณะกรมการฯท่านใด มีข้อสงสัยให้สอบถามข้อมูลเป็นรายโครงการ ซึ่งรายละเอียด
ของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ปฏิทินระยะเวลาท่ีก าหนด  พิจารณาตามเอกสารท่ีแจก  ดังนี้ 
1. โครงการเจาะวางท่อประปาท่อลอดถนน 3339 หมู่ท่ี 2  

        งบประมาณ  60, 000 บาท  ปฏิทินห้วงเวลาด าเนินการ ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2561 
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3  

สายเลียบคันคลองชลประทานฝ่ังตะวันออก งบประมาณ  200, 000 บาท  
3. ปฏิทินห้วงเวลาด าเนินการ ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2561 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ ท่ี  4  (จากคลองระบายน้ าท้ิงไปทางศาลา
อเนกประสงค์ในหมู่บ้าน) งบประมาณ  243, 000 บาท ปฏิทินห้วงเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2561 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6  จากจุดส้ินสุดเดิมถึงสามแยกบ้าน 
นายสุกฤษ  งบประมาณ  36,000 บาท ปฏิทินห้วงเวลาด าเนินการ ตุลาคม ถึงเดือน 
ธันวาคม 2561 

5. โครงการปักเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง โคมไฟส่องสว่าง หมู่ท่ี 8 ต าบลคูบัว  (ซอย 7) 
งบประมาณ  17,000 บาท ปฏิทินห้วงเวลาด าเนินการ ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2561 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ท่ี11 ต าบลคูบัว จากจุดส้ินสุดเดิมไปทางสระน้ า
วัดบ้านโพธิ์ งบประมาณ  256,000 บาท ปฏิทินห้วงเวลาด าเนินการ ตุลาคม ถึงเดือน 
ธันวาคม 2561 

7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 ปรับปรุง/ติดต้ังชุด
กระจายเสียง/หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  งบประมาณ  200,000 บาท  
ปฏิทินห้วงเวลาด าเนินการ ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2561 

8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 14 จากบ้านนางจ าปา ทองอยู่ 
ไปถึงทางบ้านนางสวาท องคเชษฐ  งบประมาณ  396,000 บาท  

บัญชีครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด 02/1)  
จ านวน  3  รายการ  ดังนี้ 
1. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาว-ด า ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที  

จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  100,000 บาท ปฏิทินห้วงเวลาด าเนินการ ตุลาคม 
ถึงเดือน ธันวาคม  2561 

2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  100,000 บาท ปฏิทินห้วงเวลาด าเนินการ ตุลาคม  
ถึงเดือน ธันวาคม  2561 

3. ซ่อมบ ารุงปรับปรุงตู้ขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-
7756 ราชบุรี รถขยะคันสีฟ้า  งบประมาณ  250,000 บาท ปฏิทินห้วงเวลา
ด าเนินการ ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม  2561  
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นายประทีป  สุขเกษม เชิญท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา ท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถามจากเลขานุการ หรือไม่ 
รองนายก อบต.คูบัว  
นายธนพัฒน์  คงสุคนธ์ จากจ านวนโครงการท้ังหมด ท่ีต้ังเป้าหมายว่าจะด าเนินการในช่วงเวลา ตุลาคม ถึงเดือน 
กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ   ธันวาคม 2561 คาดว่าจะด าเนินการเสร็จหมดภายในเดือน ธันวาคม 2561 หรือเปล่าครับ      

นายสมภพ  ธนิกกุล โครงการท้ังหมดภายในส่วนราชการท่ีรับผิดชอบโครงการได้ท าเป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
รองปลัด อบต.คูบัว  กับผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งหากท าได้เร็ว ครบทุกโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของงานจากความรวดเร็ว 
 ถูกต้อง จะสะท้อนถึงการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบการประเมนิผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 ถ้าด าเนินการตามแผนงานครบทุกโครงการในระยะเวลาท่ีก าหนดก็จะมีผลการด าเนินงาน 
 ในระดับดีตามไปด้วย เป็นตัวบ่งช้ีในรอบผลการปฏิบัติราชการในรอบนั้นๆด้วย 

นายประทีป  สุขเกษม ไม่มีท่านใด สอบถามแล้ว ขอมติท่ีประชุม  ยกมือขึ้นครับ 
รองนายก อบต.คูบัว  
 ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561  
              เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑     

         2. การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
นายประทีป สุขเกษม ประธานฯ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการ รองปลัด อบต.คูบัว น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
รองนายก อบต.คูบัว  

นายสมภพ  ธนิกกุล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
รองปลัด อบต.คูบัว        ได้จัดจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 27  กันยายน  2561 โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2561 
เห็นชอบในวาระท่ี 1 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 และในวาระท่ี 2 ,3 เมื่อวันท่ี 23 
สิงหาคม 2561 และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเมืองราชบุรี ได้พิจารณาอนุมัติลงนาม 
เมื่อวันท่ี 25 กันยายน  2561  มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้นนับแต่ 
วันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562  และในล าดับต่อไปจะขอข้ามไม่กล่าวถึง ส่วนท่ี 1 บทน า วัตถุประสงค์ ขั้นตอน
การจัดท าแผนการด าเนินงาน และประโยชน์ของแผน เพราะส่วนท่ี 1 เหมือนกันกับร่าง
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
จะเห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อบต.คูบัว มีโครงการท่ีจะด าเนินการต่างๆ  
โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์และแผนงาน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ  ประกอบด้วย 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน มีจ านวนโครงการ 11  โครงการ  
1.2  แผนงานการพาณิชย์  มีจ านวนโครงการ 1  โครงการ 

 รวมโครงการในยุทธศาสตร์ท่ี 1 จ านวน 18 โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
ประกอบด้วย 2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์   มีจ านวนโครงการ 2 โครงการ   
2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   มีจ านวนโครงการ 6 โครงการ 
2.3 แผนงานสาธารณสุข   มีจ านวนโครงการ 4 โครงการ 
2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน   มีจ านวนโครงการ 3 โครงการ 
2.5 แผนงานงบกลาง  มีจ านวนโครงการ 6 โครงการ 
2.6 แผนงานการเกษตร  มีจ านวนโครงการ 2 โครงการ 
รวมโครงการในยุทธศาสตร์ท่ี 2 จ านวน 23 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
ประกอบด้วย 3.1 แผนงานการศึกษา   มีจ านวนโครงการ 11 โครงการ   
3.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  มีจ านวนโครงการ 12 โครงการ 
รวมโครงการในยุทธศาสตร์ท่ี 3 จ านวน 23 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  คือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประกอบด้วย 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  มีจ านวนโครงการ 2 โครงการ   
4.2  แผนงานบริหารท่ัวไป  มีจ านวนโครงการ 3 โครงการ 
4.3  แผนงานการเกษตร  มีจ านวนโครงการ 2 โครงการ 
รวมโครงการในยุทธศาสตร์ท่ี 4 จ านวน 7 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  คือ  ยุทธศาสตร์การบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
ประกอบด้วย 5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  มีจ านวนโครงการ 1 โครงการ   
5.2  แผนงานบริหารท่ัวไป  มีจ านวนโครงการ 11 โครงการ 
รวมโครงการในยุทธศาสตร์ท่ี 5 จ านวน 12 โครงการ 
มีโครงการรวมท้ังส้ิน 83 โครงการ  งบประมาณ 42,143,080  บาท 

และสรุปบัญชีครุภัณฑ์  ตาม แบบ ผด02/1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
จ านวนท้ังส้ิน 3 รายการ   งบประมาณ  24,300 บาท 

นายสมภพ  ธนิกกุล  รายละเอียดเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้ีแจงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
รองปลัด อบต.คูบัว        งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ ปฏิทินเวลาการด าเนินงาน 
 ให้ท่ีประชุมพิจารณา  

นางภัคภร  แก้วมรกต            รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้คณะกรรมการฯ ทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต้ังแต่หน้าท่ี 9 ถึงหน้าท่ี 56   มีดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง 
โครงการท่ี 1  
โครงการจัดหาวัสดุอื่น (ลูกรัง หินคลุก) เพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะท่ีช ารุด เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 96 ล าดับท่ี 32 
งบประมาณ 200,000บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 63  แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าต่อเนื่องท้ังปีงบประมาณ 2562 
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โครงการท่ี 2  
-โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 สายเลียบคลอง
ชลประทาน จากบ้านอาจารย์พิทยา คงสุคนธ์ เช่ือมต่อต าบลบ้านไร่ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีพ.ศ. 2561-2564 หน้าท่ี 79 ล าดับท่ี 3 
งบประมาณ 200,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 64 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน ธันวาคม 2561 ถึง
กุมภาพันธ์ 2562 

โครงการท่ี 3  
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายใน หมู่ท่ี 4 เริ่มจากคลองน้ าท้ิงเลียบถนน
สาย 3338 เข้ามาถึงศาลาเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน  งบประมาณ  240,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  หน้าท่ี 64 

แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2562 

โครงการท่ี 4  
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บริเวณสายเลียบ
คลองจากศาลาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 6-ศาลปู่หมื่น 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 64 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2562 
โครงการท่ี 5  
-โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บริเวณจากบ้านผู้พันสมวงษ์พิบูลแถว 
ตามถนนลงคลองราชินี  งบประมาณ 220,000 บาท  
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 65 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน กุมภาพันธ์  ถึงเดือน เมษายน 2562 
โครงการท่ี 6  
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตพร้อมท่อ ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9  
บริเวณบ้านนางจ้ า สวัสดี ไปทางบ้านนางประภา ศรีนวล หมู่ท่ี 9 
งบประมาณ 225,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 65 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม 2562 
โครงการท่ี 7 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  10 บริเวณบ้าน 
นายถวิล  แสงใส  ถึงบ้านนางสุชาลี สุขเกษม  งบประมาณ 93,600 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 65 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2562 
โครงการท่ี 8  
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 10  
บริเวณบ้านนางบังอร  ทับประเสริฐ  งบประมาณ 31,200 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 66 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2562 
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โครงการท่ี 9  
-โครงการปักเสาไฟฟ้าพร้อมพาดสายไฟและติดโคมไฟส่องสว่างถนน หมู่ท่ี 11  
บริเวณจากริมคลองชลประทานข้างวงเวียน ไปทางบ้านนางอุไร  บัวไสว 
งบประมาณ 220,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2562 หน้าท่ี 66 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2562 
โครงการท่ี 10  
-โครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ า  ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 บริเวณจากอู่สองพี่น้อง
ถึงบ้านนายเพลิน  ศรีจันทร์เฟื้อ  งบประมาณ 200,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 66 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2562 
โครงการท่ี 11  
-โครงการวางท่อระบายน้ าสาธารณะภายในหมู่ท่ี 14 จากบ้านนางเจียน  วงกลม ถึง
บริเวณหน้าโรงเรียนวัดหนามพุงดอ  งบประมาณ  90,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 67 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน 2562 
โครงการท่ี 12  
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 บริเวณจุดเริ่มต้น
บ้านนายสวิง ไปทางบ้านนางกลม ฝอยทอง  งบประมาณ  220,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 67 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน 2562 
โครงการท่ี 13  
-โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีตเดิม ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บริเวณบ้านทุ่งนา – บ้านนายมนตรี  งบประมาณ  200,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  หน้าท่ี 67 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน 2562 
โครงการท่ี 14  
-โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 ต่อจาก
ของเดิม–ไปทางระบบประปา หมู่ท่ี 12  งบประมาณ  258,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 68 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน มิถุนายน ถึงเดือน สิงหาคม 2562 
โครงการท่ี 15  
-โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฟากห้วย-บ้านท่าช้าง-บ้าน
โพธิ์ ไปทางต าบลอ่างทอง หมู่ท่ี 9,10,11 ต าบลคูบัว ASPHALT CONCRETE] 
โดยวิธี Pavement – IN Place Recycling  งบประมาณ  5,690,000  บาท 
งบประมาณตามการจัดสรร งบเงินอุดหนุน เงินอดุหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน 2562 
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โครงการท่ี 16  
-โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 
ไปทางต าบลบ้านไร่ หมู่ท่ี 1 ต าบลคูบัว ASPHALT CONCRETE] 
โดยวิธี Pavement – IN Place Recycling  งบประมาณ  5,388,000  บาท 
งบประมาณตามการจัดสรร งบเงินอุดหนุน เงินอดุหนุนเฉพาะกิจ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ  
รายการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน 2562 
โครงการท่ี 17  
-โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน้ าฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ า 
งบประมาณ 100,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2562 หน้าท่ี 63 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าต่อเนื่องท้ังปีงบประมาณ 2562 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
โครงการท่ี 1  
-โครงการบ ารุงรักษา/หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของ
กิจการประปา อบต.คูบัว ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
งบประมาณ 200,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 74  แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าต่อเนื่องท้ังปงีบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง อบต.คูบัว 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม   
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการหลัก คือ ส านักงานปลัดฯ 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
โครงการท่ี 1 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
งบประมาณ 30,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
หน้าท่ี 61  แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน มิถุนายน 2562 
โครงการท่ี 2 
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้ยากไร้ 
ภายในต าบลคูบัว  (หลังละไม่เกิน 30,000 บาท/หลัง) 
งบประมาณ 90,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 61 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน มีนาคม ถึงเดือน สิงหาคม 2562 
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการท่ี 1   
-โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ต าบลคูบัว 
งบประมาณ 150,000 บาท  ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2562 หน้าท่ี 61 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน เมษายน ถึงเดือน พฤษภาคม 2562 
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โครงการท่ี 2  
-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลคูบัว 
งบประมาณ 40,000 บาท  ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 69 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2562 
โครงการท่ี 3  
-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน   
งบประมาณ 30,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 69 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน เมษายน ถึงเดือน พฤษภาคม 2562 
โครงการท่ี 4  
-โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานกลุ่มสตรีและแม่บ้านต าบลคูบัว  
งบประมาณ 300,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2562 หน้าท่ี 70 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน มกราคม 2562 
โครงการท่ี 5  
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนหมู่บ้านใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
งบประมาณ 30,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
หน้าท่ี 70 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน กรกฎาคม 2562 
โครงการท่ี 6  
-โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
งบประมาณ 30,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 70 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน มีนาคม 2562 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 
โครงการท่ี 1  
-โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เล้ียง สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
งบประมาณ 60,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 58,59 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2562 

โครงการท่ี 2  
-โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
งบประมาณ 151,240 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 59 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2562 

โครงการท่ี 3  
-โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขต าบลคูบัว 
งบประมาณ 200,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 59 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน มีนาคม 2562 
โครงการท่ี 4  
-โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัว 
งบประมาณ 380,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 59  แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2562 
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2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
โครงการท่ี 1 
-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลส าคัญในเขตต าบลคูบัว 
งบประมาณ 50,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี หน้าท่ี 52 แผนปฏิทินด าเนินงาน ช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ท าในเดือน 
ธันวาคม 2561 ถึงเดือน มกราคม  2562 ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ท าในเดือน เมษายน 2562 
โครงการท่ี 2 
-โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัย ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 
งบประมาณ 30,000 บาท  ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 52 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2562 
โครงการท่ี 3 
-โครงการบ ารุงรักษา/ปรับปรุงซ่อมแซมทรพัย์สินต่างๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ 
งานป้องกัน งบประมาณ 30,000 บาท  ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 52 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2562 
2.5 แผนงานงบกลาง 
โครงการท่ี 1 
-โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนท่ีเกิดจากภัยพิบัติและสาธารณภัย (งบกลาง) 
งบประมาณ 300,000 บาท  กรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 75 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2562 
โครงการท่ี 2  
-โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่สูงอายุ 
งบประมาณ 14,000,000 บาท เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 75 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2562 
โครงการท่ี 3  
-โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
งบประมาณ 3,300,000 บาท  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 75 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2562 
โครงการท่ี 4  
-โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
งบประมาณ 90,000 บาท  เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 75 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2562 
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โครงการท่ี 5 
-โครงการสมทบกองบุญสวัสดิการชุมชนต าบลคูบัว 
งบประมาณ 100,000 บาท  ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 76 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน สิงหาคมถึง เดือนกันยายน 2562 
โครงการท่ี 6 
-โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.คูบัว 
งบประมาณ 250,000 บาท  ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 76  แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน ธันวาคม 2561 
2.6 แผนงานการเกษตร 
โครงการท่ี 1 
-โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
งบประมาณ 30,000 บาท  ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี  แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน สิงหาคม 2562 
โครงการท่ี 2 
-โครงการอุดหนุนส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองราชบุรีตามโครงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวคุณภาพเพื่อการบริโภค  งบประมาณ 30,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 74  
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม 2562 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
3.1 แผนงานการศึกษา  หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ คือ กองการศึกษา 
โครงการท่ี 1 
-โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา เช่น อาหารกลางวัน การจัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 
เสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งบประมาณ 950,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 55 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1 ท าในเดือน พฤศจิกายน 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562 
ภาคเรียนท่ี 2 ท าในเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน 2562 
โครงการท่ี 2 
-โครงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน** 
งบประมาณ 50,000 บาท  ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 55  แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน มีนาคม 2562 
โครงการท่ี 3 
-โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว 
งบประมาณ 15,000 บาท  ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 55 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน มีนาคม 2562 
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โครงการท่ี 4 
-โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนท่ีอยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนของอบต.คูบัว และส าหรับเด็กนักเรียนช้ันอนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตต าบลคูบัว  งบประมาณ 1,021,340 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 56 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1 ท าในเดือน พฤศจิกายน 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562 
ภาคเรียนท่ี 2 ท าในเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน 2562 
โครงการท่ี 5 
-โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
งบประมาณ 1,652,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 56 แผนปฏิทินด าเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1 ท าในเดือน พฤศจิกายน 2561  
ถึงเดือน มีนาคม 2562  ภาคเรียนท่ี 2 ท าในเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน 2562 
โครงการท่ี 6 
-โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตต าบลคูบัว 
4 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาท  งบประมาณ 80,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 56,57 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
โครงการท่ี 7 
-โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
งบประมาณ 40,000 บาท 
อุดหนุนโรงเรียนวัดแคทราย งบประมาณ 15,758 บาท 
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ งบประมาณ 4,121 บาท 
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว งบประมาณ 3,394 บาท 
อุดหนุนโรงเรียนวัดหนามพุงดอ งบประมาณ 16,727 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 57 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2562 
โครงการท่ี 8 
-โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมโรงเรียนแคทรายวิทยา 
อุดหนุนโรงเรียนแคทรายวิทยา งบประมาณ 20,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 57 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2562 

โครงการท่ี 9 
-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชน  งบประมาณ 120,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 58 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1 ท าในเดือน พฤศจิกายน 2561  
ถึงเดือน มีนาคม 2562  ภาคเรียนท่ี 2 ท าในเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน 2562 
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โครงการท่ี 10 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
งบประมาณ 50,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 58 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน สิงหาคม 2562 
โครงการท่ี 11 
-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแคทราย สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
งบประมาณ 50,000 บาท งบประมาณตามการจัดสรรงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน ธันวาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
โครงการท่ี 1 
-โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
งบประมาณ 100,000 บาท  ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 55 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน มกราคม 2562 
โครงการท่ี 2 
-โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลคูบัว "คูบัวเกมส์"  
งบประมาณ 100,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 71 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน ธันวาคม 2561 
โครงการท่ี 3 
-โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด  
งบประมาณ 120,000 บาท  ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 71 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2562 
โครงการท่ี 4 
-โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
งบประมาณ 120,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
หน้าท่ี 71 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน เมษายน 2561 
โครงการท่ี 5 
-โครงการแห่เทียนพรรษา ต าบลคูบัว 
งบประมาณ 15,000 บาท  ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 72 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน กรกฎาคม 2562 
โครงการท่ี 6 
-โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก) ไท-ยวนคูบัว 
งบประมาณ 50,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 72 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน กรกฎาคม 2562 
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โครงการท่ี 7 
-โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
งบประมาณ 80,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 72 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน พฤศจิกายน 2561 
โครงการท่ี 8 
-โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไท-ยวน 
งบประมาณ 150,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 72 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน มกราคม 2562 
โครงการท่ี 9 
-โครงการค่ายพุทธบุตร 
งบประมาณ 60,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 72 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน มิถุนายน 2562 
โครงการท่ี 10 
-โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนในต าบลคูบัว 
งบประมาณ 50,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 73 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน มิถุนายน 2562 
โครงการท่ี 11 
-โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
งบประมาณ 30,000 บาท  ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 73 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน กรกฎาคม 2562 
โครงการท่ี 12 
-โครงการอุดหนุนอ าเภอเมืองราชบุรีตามโครงการ"ท่องเท่ียวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง" 
ประจ าปี 2562  งบประมาณ 15,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 73 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน มกราคม
ถึงเดือน  มีนาคม 2562 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการท่ี 1  
-โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยลดปริมาณขยะล้นถังขยะ 
งบประมาณ 30,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 68  แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2562 

โครงการท่ี 2 
-โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูลฝอย 
งบประมาณ 900,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 68 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2562 
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4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
โครงการท่ี 1 
-โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก 
งบประมาณ  ไม่ได้ใช้ 
โครงการท่ี 2 
-โครงการอนุรักษ์พนัธุ์ปลาน้ าจืดตามแหล่งน้ าสาธารณะต าบลคูบัว 
งบประมาณ  ไม่ได้ใช้ 
โครงการท่ี 3 
-โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ 
งบประมาณ  ไม่ได้ใช้ 
4.3 แผนงานการเกษตร 
โครงการท่ี 1 
-โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ าในคลองสาธารณะภายในต าบลคูบัว 
งบประมาณ 250,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 74  แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2562 
โครงการท่ี 2 
-โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ในพื้นท่ีต าบลคูบัว 
งบประมาณ 150,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 74  แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน มกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม 2562 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
โครงการท่ี 1 
-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
งบประมาณ 50,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
หน้าท่ี 70 แผนปฏิทินด าเนินงานท าในเดือน ธันวาคม 2561 ถึงเดือน กุมภาพันธ์  2562 

5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
โครงการท่ี 1 
-โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธี และงานรัฐพิธี 
งบประมาณ 200,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 45 ท าในเดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน  2562 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2562 
โครงการท่ี 2 
-โครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
งบประมาณ 350,000 บาท  ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 45 แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน  2562 
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โครงการท่ี 3 
-โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานและการให้บริการของ 
อบต.คูบัว งบประมาณ 20,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 46 
แผนปฏิทินด าเนินงานท าในเดือน กรกฎาคม  2562 
โครงการท่ี 4 
-โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้างท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องงาน 
ในหน้าท่ี  งบประมาณ 30,000 บาท ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 46  แผนปฏิทินด าเนินงานท าในเดือน พฤศจิกายน 2561 
ถึงเดือน สิงหาคม  2562 
โครงการท่ี 5 
-โครงการบ ารุงรักษา/ปรับปรุงซ่อมแซมทรพัย์สิน ต่างๆของ อบต.คูบัว  
ในความรับผิดชอบ ของส านักปลัด อบต. งบประมาณ 150,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 46 
ในความรับผิดชอบ ของกองคลัง งบประมาณ 80,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 49 
ในความรับผิดชอบ ของกองการศึกษา งบประมาณ 70,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 54 
ในความรับผิดชอบ ของกองช่าง  งบประมาณ 200,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 62 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2562 
โครงการท่ี 6 
-โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานท่ีกลางส าหรับเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน งบประมาณ 20,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 47 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2562 
โครงการท่ี 7  
-โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี  งบประมาณ 200,000 บาท  
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 49 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2562 
โครงการท่ี 8 
-โครงการบริหารงานส านักงาน (งานบริหารท่ัวไป เฉพาะหมวดค่าวัสดุ ฯลฯ) 
ในความรับผิดชอบ ของส านักปลัด อบต  งบประมาณ 432,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 46,47 
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ในความรับผิดชอบ ของกองคลัง อบต.คูบัว  งบประมาณ 240,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 49 
ในความรับผิดชอบ ของกองการศึกษาฯ  งบประมาณ 260,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 54 
ในความรับผิดชอบ ของกองช่าง  งบประมาณ 130,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 62,63 
แผนปฏิทินด าเนินงาน แบ่งเป็น 4 ไตรมาส  
ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2561 
ไตรมาส 2 เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2562  
ไตรมาส 3 เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2562 
ไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2562 
โครงการท่ี 9 
-โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิล/วารสาร/แผ่นพับ เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี ของ อบต.คูบัว  งบประมาณ 25,000 บาท 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 หน้าท่ี 46 
แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน มีนาคม  2562 
โครงการท่ี 10 
-โครงการ 5 ส. ภายในองค์กร 
งบประมาณ   ไม่ได้ใช้  แผนปฏิทินด าเนินงานท าต่อเนื่องในทุกเดือน 
โครงการท่ี 11 
-โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
งบประมาณ  ไม่ได้ใช้  แผนปฏิทินด าเนินงาน ท าในเดือนเมษายน ถึงเดือน พฤษภาคม 2562 

บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น  แบบ ผด.02/1   
ประเภทครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 หน้าท่ี 50  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ  กองคลัง  มีดังนี้ 
1. เก้าอี้ส านักงานเอนกประสงค์ จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท  
2. โต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร (4ฟุต)  จ านวน 2 ตัว  
    ตัวละ 5,400 บาท  งบประมาณ 10,800 บาท 
3. ตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2 บานเล่ือน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 หลัง 
งบประมาณ 5,500 บาท แผนปฏิทินด าเนินงานจัดหาครุภัณฑ์ท าในไตรมาสแรกท้ังหมด 
เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2561 

นายสมภพ  ธนิกกุล ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมายเรื่องเงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
รองปลัด อบต.คูบัว  การบริหารสถานท่ีกลางส าหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน  
 หน้าท่ี 51 โครงการนี้อาจสุ่มเส่ียงเพราะกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีหน่วยงานต้องเข้าไป 
 ช่วยเหลือต้องไปขอรับการช่วยเหลือ ณ สถานท่ีกลางท่ีให้บริการช่วยเหลือ ระดับอ าเภอ  
 ในทางปฏิบัติตามประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธการ 
 ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมก็ยังไม่ชัดเจนในช่องทางเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน 
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นายสันติสุข ใสจิตต์  ขอทราบว่า โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    หน้าท่ี 30 อยากจะใหป้รับปฏิทินด าเนินการจากช่วงเดือน สิงหาคม 2562 มาท าในต้นปี  
ด้านการเกษตรต าบลคูบัว  เพราะส่วนใหญ่เกษตรกรเขาเริ่มท านาท าสวนในต้นปี 
 

นายสุเมธ  พระแก้ว  ขออนุญาตท่านประธาน น าเรียนช้ีแจงท่ีประชุมว่า โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ลดการใช้สารเคมทีางการเกษตรนั้น เป็นโครงการท่ีจะต่อยอดริเริ่มเปล่ียนแปลง  

โดยมีอาสาสมัครต้นแบบ ซึ่งปีท่ีแล้วได้พื้นท่ีตัวอย่างท่ีจะเป็นโมเดล เกิดจากความ 
สมัครใจของท่ีประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิจารณาคัดเลือก เพื่อจะเชิญชวนความ 
ร่วมมือจากกลุ่มผู้น า กลุ่มเกษตรกรหรือผู้สนใจท่ัวไปเข้ามาร่วมวางแผนร่วมท ากิจกรรม 
เพื่อให้เห็นแนวทางก่อนท าการเกษตร ต้องมีการเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ดิน ตรวจสอบ
อินทรีวัตถุในดิน การอ่านระดับค่าของดิน ระดับธาตุอาหาร การปรับปรุงดิน การควบคุม
แมลง และการควบคุมโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากส านักงานพัฒนา
ท่ีดินเขต 10 นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานวิเคราะห์ดิน และนักวิชาการเกษตรช านาญการ 
จากสถานีพัฒนาท่ีดินราชบุรี และ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองราชบุรี ได้มอบหมาย
นักวิชาการเกษตร มาร่วมถ่ายทอดความรู้  ซึ่งโครงการก็ประสบผลส าเร็จในด้านความ
ร่วมมือความสนใจเป็นอย่างดี และการตั้งโครงการปีนี้ก็เพื่อจะขยายผลต่อยอดไป 
ในพื้นท่ีอื่น หมู่บ้านอื่นต่อไป ท้ังนี้ปฏิทินการด าเนินงานจึงต้องขอต้ังเป้าไว้ตามห้วงเวลาเดิม 

 

นางภัคภร  แก้วมรกต       ขออนุญาตท่านประธานฯ เสริมข้อมูลว่า ยังมีโครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพเพื่อการบริโภค ในปีท่ีแล้ว ได้ประสานงานกับ 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองราชบุรี มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ฐานสาธิตโยนกล้า 
แทนนาหว่าน  เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day ณ ท่ีแปลงสาธิตหมู่ท่ี 15 ข้างบ้าน 
ผู้ใหญ่พรพรหม  ไสยจิตร์ จัดอบรมเรื่องการจัดการแปลง การส่งเสริมอาชีพการท านา  
ในปีงบประมาณ 2562 โครงการนี้ทางงานนโยบายและแผน ได้ประสานงาน 
เบ้ืองต้นไว้แล้ว เพื่อร่วมก าหนดแนวทางในการจัดโครงการในพื้นท่ีต าบลคูบัว  
แต่ยังไม่ได้ระบุพืน้ท่ีหมู่บ้าน คาดว่าจะด าเนินการได้จริง ระหว่างเดือน มีนาคม 
ถึงเดือน พฤษภาคม 2562 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมการเกษตร 
สามารถท าได้ในต้นปี 

นายสมภพ  ธนิกกุล จากโครงการท้ังหมดขอทราบว่าคณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยในร่างแผนการด าเนินงาน 
รองปลัด อบต.คูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อีกหรือไม่ 

นายประทีป  สุขเกษม เมื่อไม่มีท่านใด สอบถามแล้ว ขอมติท่ีประชุม  ยกมือขึ้นครับ 
รองนายก อบต.คูบัว  
 ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 

                     3. รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   
   รอบติดตาม (คร้ังที่ 2) เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน 2561)  
นายประทีป สุขเกษม ประธานฯ กล่าวขอเชิญฝ่ายเจ้าหน้าท่ี น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
รองนายก อบต.คูบัว   
 

นางภัคภร  แก้วมรกต       ขอท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาตามเอกสาร สรุปรายงาน มีท้ังหมด 19 หน้า  ดังนี้ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  โครงการท่ีได้ติตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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      มีท้ังหมด 121 โครงการ  

1. เป็นโครงการเกินศักยภาพประสานแผน อบจ.ราชบุรี จ านวน 3 โครงการ 
2. เป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนการด าเนินงาน ของ อบต.คูบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จ านวน 118 โครงการ 
3. เป็นโครงการท่ี อบต.คูบัว ต้ังจ่ายจากเงินเหลือจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2561 

จ านวน 8 โครงการ ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                   สรุป  ข้อมูลตามแผนการด าเนินงาน ณ วันท่ี รายงาน ครั้งท่ี 2 ตุลาคม 2561 
               (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) 

1. โครงการท่ีอนุมัติอยู่ในแผนด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 91 โครงการ 
1.1  โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน   22  โครงการ 
1.2 โครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     จ านวน  16  โครงการ 
1.3 โครงการท่ียกเลิกด าเนินการ  จ านวน  13  โครงการ 

  ในรอบติดตามประเมินผล ครั้งท่ี 2 เดือน ตุลาคม 2561 ( 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) 
  ด าเนินการโครงการแล้วเสร็จ  ประมาณ 76.92 % ของแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2561 

2. โครงการท่ีอนุมัติอยู่ในแผนด าเนินการเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
     จ านวน  27  โครงการ 
2.1 โครงการจ่ายขาดจากเงินสะสม  ปี 2560   จ านวน  15  โครงการ 
       2.1.1 โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  9  โครงการ 
       2.1.2 โครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     จ านวน  5  โครงการ 
       2.1.3 โครงการท่ียกเลิกการด าเนินการ จ านวน  1  โครงการ 
2.2 โครงการต้ังจ่ายจากเงินเหลือจ่าย   ปี 2560  จ านวน  12  โครงการ 
       2.2.1 โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  9  โครงการ 
       2.2.2 โครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     จ านวน  3  โครงการ 
       2.2.3 โครงการท่ียกเลิกการด าเนินการ จ านวน  1  โครงการ 
 

ในรอบติดตามประเมินผล ครั้งท่ี 2 เดือน ตุลาคม 2561 (1 เมษายน 2561 ถึง 30 มีนาคม 2561 
ด าเนินการโครงการแล้วเสร็จประมาณ  62.96 % ของแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
ประจ าปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยในรายละเอียดข้อมูลของรายงานฉบับนี้ ยังมีประเด็น ปัญหาและ
อุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 



หน้าท่ี 25 

   ปัญหา/อุปสรรค 
1. จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า      
มีโครงการจ านวนมากท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ แต่มีโครงการท่ีได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว
เพียงเล็กน้อย ยังคงค้าง โครงการท่ีอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาเป็นจ านวนมาก ท า
ให้การจัดจ้าง เป็นไปด้วยความล่าช้า ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถติดตามและประเมินผลได้
ตามห้วงระยะเวลาท่ีระเบียบกฎหมาย ก าหนดไว้ 
2. ควรให้ความส าคัญกับขั้นตอนการจัดท าโครงการ ท้ังนี้โครงการท่ีน าเสนอควรมี
รายละเอียด ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วน
ของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย และวิธีด าเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการติดตาม
และประเมินผล  
3. ในแต่ละปีมีการปรับแผนพัฒนาฯ มากเกินไป  

   ข้อเสนอแนะ  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ควรเร่งรัดการด าเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานให้
เป็นไปตามแผนด าเนินงานท่ีวางไว้โครงการทุกโครงการควรด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามแผนการ ด าเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลา
ใกล้ส้ินปีงบประมาณ 
๒. เห็นควรแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีให้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการและวัตถุประสงค์ของ
โครงการให้ชัดเจน 
3. เร่งสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณ ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการ 
จัดสรร ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล บรรลุเป้าหมาย   
และในแต่ละปีไม่ควรมีการปรับแผนพัฒนาฯ มากเกินไป อย่างน้อยปีละไม่เกิน 2 ฉบับ 
 

นางภัคภร  แก้วมรกต       สุดท้ายนี้ในส่วนของการน าเสนอรายงานเพื่อทราบ อาจจะมีบกพร่องของการน าเสนอ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เนื่องจากการท ารายงานกระชับด้วยเรื่องเวลา ถ้าตามระเบียบเดิมนั้นแนวปฏิบัติก าหนด 
  ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ดังนั้นระเบียบแผนจึงมีผลกระทบต่อการ 
  ปฏิบัติงานบ้าง ซึ่งท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับข้อมูล หรือประสงค์จะแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
  หรือไม ่

นายสุเมธ  พระแก้ว   ขออนุญาตท่านประธานฯ ขอเพิ่มเติมในเรื่อง รายงานผลการด าเนินการส ารวจและ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลคูบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามโครงการส ารวจความพึงพอใจของ 
ประชาชนในการด าเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  5 งาน  สรุป ดังนี้ 
1. การให้บริการในงานด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  
    พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 4.68 จากคะแนนเต็ม 5.00  
    หรือคิดเป็นร้อยละ 93.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
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2. การให้บริการในงานโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการด้านถนน,ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง, 
   การให้บริการด้านประปา พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 4.66  
   จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับ 
   มากท่ีสุด  
3. การให้บริการในงานด้านสังคม และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า 

   ผู้รับบริการมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 4.68 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือ 
   คิดเป็นร้อยละ 93.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

4. งานด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 
   เท่ากับ 4.71 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเป็นความ  
   พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  สรุปภาพรวมของงานท่ีให้บริการท้ัง 4 งาน พบว่า    
   ผู้รับบริการมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 4.62 จากคะแนนเต็ม 5.00 
   หรือคิดเป็นร้อยละ 92.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
5. ส าหรับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารท้องถิ่น อบต.คูบัว  
    พบว่า ประชาชนมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00  
    หรือ คิดเป็นร้อยละ 90.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

การรายงานในครั้งนีไ้ด้แจกประกาศเวียนถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และได้ลงข้อมูลเผยแพร่
ไว้ท่ีเว็บไซต์ ของ  อบต.คูบัว  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี  www.kubua.go.th  
 เมนูบริการประชาชน หัวข้อ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เปิดดูรายละเอียดรายงานดังกล่าวได้  

นายประทีป สุขเกษม รายงานติดตามแผนท่ีน าเสนอนี้ กรรมการแต่ละท่านมีท่านใดจะน าเสนอประเด็นอื่น 
รองนายก อบต.คูบัว      เพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือไม่  

   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่นๆ    
นายประทีป สุขเกษม ประธานฯ กล่าวมีท่านใดจะหารือเรื่องอื่น หรือเสนอแนะในท่ีประชุมหรือไม ่
รองนายก อบต.คูบัว    

นายสุเมธ  พระแก้ว       ขออนุญาตท่านประธานฯ ขอน าเรียนเรื่อง แนวทางการด าเนินการเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเกิดสาธารณภัย และเหตุฉุกเฉินไม่สามารถ 
     ป้องกันได้ หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนหากไม่ด าเนินการแก้ไขจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
     ต่อราชการและประชาชน โครงการท่ีจะเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า   
  ไม่ต้องจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    ท่ี มท 0808.2/ว 7304 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 เรื่องหารือการปฏิบัติตามแนวทาง 
  การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ให้ถือปฏิบัติตาม 
  หลักเกณฑ์ สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับความเสียหายด้านพืช  
  ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ได้หากข้อเท็จจริงว่าเกิดสาธารณภัยจริง องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้อยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล แต่การให้ความช่วยเหลือเพื่อมิให้เกิดความซ้ าซ้อนในการให้ความ 

 

http://www.kubua.go.th/
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