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หน้าที่  1 

 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 

หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การน าแผนไปปฏิบัติ   

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

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

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น  
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

      เหตุผล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว         
ได้จัดจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูบัว ได้ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่   
1  ตุลาคม 2562 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ในการประชุมสภาสมัยสามัญ               
สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2562 เห็นชอบในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และให้ความ
เห็นชอบในวาระที่ 2 และ 3 ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2562          
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเมืองราชบุรี ได้พิจารณาอนุมัติลงนาม เมื่อวันที่   
30 กันยายน 2562  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

 จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นนับแต่วันที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัวประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

ส่วนที่ 1 บทน า 

 
1.1  บทน า 
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูบัวนี้ ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 (ข้อ 26 และข้อ 27) 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณเพ่ือให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ         
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น           
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
      3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุใน
แผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
 3.2 โครงการ กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด   
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ทีด่ าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
การด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่  
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1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ   

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

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

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น  
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 รายละเอียดการจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ 
 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 บทน า 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย บทน า วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน โดยน าเสนอ ดังนี้ 
 1.1 บทน า 
 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีสรุปโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ โดยน าเสนอ  ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
 แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ............ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/จ านวนโครงการที่ด าเนินการ        
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด/จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด/หน่วยงานรับผิดชอบ 
 
 
 

 



หน้าที่  5 

 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็ นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงาน
รับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผล
ในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
 การลงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยภาพรวมทั้งหมด ผลการคิดเป็นร้อยละ         
ของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

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

      แบบ ผด. 02/1 เป็นแบบบัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น   

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1 ท าให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปทราบถึงกิจกรรม วิธีการด าเนินงานในการ
พัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้อย่างชัดเจน  
 2 ท าให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติสามารถน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้
อย่างสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น  
 3 ท าให้ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลโครงการ หรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการสามารถเข้าใจและตรวจสอบ
โครงการได้ง่ายขึ้น  
 4 ท าให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบ  ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งสามารถน าข้อมูลที่ได้รับไป
รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบถึงความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานต่อไป 
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ส่วนที่  2 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่จะเกิดขึ้นจริง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อีกทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยก าหนดรายละเอียดลงในแบบ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่จะด าเนินการจริง
เพ่ือก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนตามล าดับต่อไป 
   

 

 
 
 
 
 

 
 



จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด

 จ านวน
งบประมาณ

 ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1) ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 0 0 0 0
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 14 19.72 2,352,000 7.82          กองช่าง
1.3 แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0

14 19.72 2,352,000 7.82
2) ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต
2.1 แผนงานการศึกษา 13 18.31 4,270,000 14.20 ส านักงานปลัด/กองการศึกษา
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 2 2.82 220,000 0.74 กองการศึกษา
2.3 แผนงานสาธารณสุข 4 5.63 755,000 2.51 ส านักงานปลัด
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2.82 240,000 0.80 ส านักงานปลัด
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 5.63 400,000 1.33 ส านักงานปลัด
2.6 แผนงานงบกลาง 6 8.45 18,940,000 62.98 ส านักงานปลัด

31 43.66 24,825,000 82.56
3) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2.82 80,000 0.27 ส านักงานปลัด

2 2.82 80,000 0.27

หน้าที่ 7

รวม

รวม

2.1  บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (แบบ ผด.01)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

รวม



จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด

 จ านวน
งบประมาณ

 ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

4) ยุทธศาสตร์ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม

8 11.27 595,000 1.97 ส านักงานปลัด
1 1.41 50,000 0.17 ส านักงานปลัด
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1.41 15,000 0.05 กองการศึกษา

10 14.09 660,000 2.19
5) ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

4 5.63 1,359,940 4.52 ส านักงานปลัด
4 5.63 350,000 1.16 ส านักงานปลัด
8 11.26 1,709,940 5.68

6) ยุทธศาสตร์ดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน
6 8.45 445,000 1.48 กองการศึกษา
6 8.45 445,000 1.48

71 100 30,071,940 100

จ านวนครุภณัฑ์
ที่ด าเนินการ

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด

 จ านวน
งบประมาณ

 ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1 100 248,000 100 ส านักงานปลัด
1 100 248,000 100

หมายเหตุ  (แบบ ผด.02/1) เปน็บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ แยกเฉพาะส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาทอ้งถิ่น

หน้าที่ 8

    และสิ่งแวดล้อม

รวมทัง้หมด

รวม

รวม

4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
5.2 แผนงานการเกษตร

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

รวม

    และการท่องเทีย่ว

4.3 แผนงานการเกษตร
4.4 แผนงานการพาณิชย์
4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2.1  บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (แบบ ผด.01)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

1. ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รวมทั้งหมด

2.1  บัญชสีรุปจ านวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด.02/1)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ประเภทครุภณัฑ์  (แบบ ผ.08)



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพฒันาท้องถิน่ 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 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (พ.ศ.2561 งบประมาณ หมู่ที่ 6 กองช่าง
ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่6 โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4 เมตร ถึง รายจา่ยประจ าปี ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
บริเวณหน้าบ้านนางสาววลัยพร  มะหมดั ยาว 40 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อมหชู้าง พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563
ถงึสุดซอยทางสาธารณะ หรือมีพืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่ 160 ตร.ม. หน้าที่ หน้าที ่33/49

ตามแบบที่ อบต.คูบัวก าหนด 98 จ านวนเงิน
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ล าดับที่ 100,000
จากบริเวณบ้านนางสาวอัมพร  มะหะมัด 102 บาท

ถึงสุดซอยทางสาธารณะ
จดุเร่ิมต้นทีพ่ิกดั N 13.479526  E 99.835667

จดุส้ินสุดทีพ่ิกดั  N 13.479594  E 99.835267

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (พ.ศ.2561 งบประมาณ หมู่ที่ 11 กองช่าง
ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่ 11 โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 2.5 เมตร ถึง รายจา่ยประจ าปี ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
บริเวณบ้านนางเกศิณี ประกอบปราณ ยาว 40 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563
ต่อจากของเดิม บ้านนางเอมอร หรือมีพืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่ 100 ตร.ม. หน้าที่ หน้าที ่32/49

จากบริเวณบ้านนางเกศิณี  ประกอบปราณ 66 จ านวนเงิน
ทีพ่ิกดั N 13.484562  E 99.809696 ล าดับที่ 60,000
ต่อจากของเดิมบ้านนางเอมอร 16 บาท
ทีพ่ิกดั N 13.484443  E 99.809307

ตามแบบที่ อบต.คูบัวก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย

หน้าที่ 9

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

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพฒันาท้องถิน่ 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 โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติก งานกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ี ่3 (พ.ศ.2561 งบประมาณ หมู่ที่ 3 กองช่าง
คอนกรีต  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถึง รายจา่ยประจ าปี ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
สายเลียบคลองชลประทานจากบ้าน สายเลียบคลองชลประทานฝ่ังตะวันออก พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

อาจารยพ์ิทยา คงสุคนธ ์เชื่อมต่อ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร  หนาเฉล่ีย หน้าที่ หน้าที ่33/49

ต าบลบ้านไร่ 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 400 59 จ านวนเงิน

ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.คูบัวก าหนด ล าดับที่ 203,000

พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย 3 บาท

จดุเร่ิมต้นทีพ่ิกดั N 13.49593  E 99.83562

จดุส้ินสุดทีพ่ิกดั  N 13.49578  E 99.83632

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการปู งานปรับปรุงถนน ปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 (พ.ศ.2561 งบประมาณ หมู่ที่ 12 กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิวจราจร โดยปรับปรุงถนนลาดยาง ปยูางพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
ถนนสายบ้านผู้ใหญ่ปรีชา พรหมจนัทร์ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 124 เมตร  หนาเฉล่ีย พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

หมูท่ี ่12 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 496 หน้าที่ หน้าที ่35/49

ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดกวา้ง 69 จ านวนเงิน

4 เมตร ยาว 6 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ล าดับที่ 200,000

หรือมพีืน้ทีร่วมกนัไมน่้อยกว่า 24 ตารางเมตร 21 บาท

ถนนสายบ้านผู้ใหญ่ปรีชา พรหมจนัทร์

จดุเร่ิมต้นทีพ่ิกดั N 13.475584  E 99.824734

จดุส้ินสุดทีพ่ิกดั  N 13.476679  E 99.834646

ตามแบบที่ อบต.คูบัวก าหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย

หน้าที่ 10

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

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

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพฒันาท้องถิน่ 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 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. หมูท่ี ่7 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. หมูท่ี ่7 (พ.ศ.2561 งบประมาณ หมูท่ี ่7 กองช่าง
จ านวน  2  จดุ โดยกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. จ านวน 2 จดุ ถงึ รายจา่ยประจ าปี ต าบลคูบัว อบต.คูบัว

จดุที ่1   จากแยกบ้านนางสมยั เมาระพงษ์ พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563
ขนาดปากรางกว้าง 0.20 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30-0.60 เมตร หน้าที่ หน้าที ่34/49
ยาว 60 เมตร ที่พิกัด N 13.487588  E 99.827244 98 จ านวนเงิน
ไปส้ินสุดแยกเขา้บ้านนางรจนา จนัทรพิมขุ ล าดับที่ 210,000
ที่พิกัด N 13.487610 E 99.827781 ยาว 60 เมตร 104 บาท
จดุที ่2  บริเวณขา้งก าแพงบ้านนาย ชม กองทอง
ไปส้ินสุดคลองราชินี ขนาดปากรางกว้าง 0.20 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.40-0.50 เมตร ยาว 4 เมตร ยาวรวม 64 เมตร

จดุเร่ิมต้นทีพ่ิกดั N 13.488244  E 99.828506
จดุส้ินสุดทีพ่ิกดั N 13.488255  E 99.828537
ตามแบบที ่อบต.คูบัวก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย

6 โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมูบ่้าน งานวางท่อ คสล. พร้อมกอ่สร้างรางระบายน้ า  หมูท่ี ่8 (พ.ศ.2561 งบประมาณ หมูท่ี ่8 กองช่าง
หมูท่ี ่8 บ้านหนองผ้าขาว  ซอย 2 โดยกอ่สร้างรางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน ซอย 2 ถงึ รายจา่ยประจ าปี ต าบลคูบัว อบต.คูบัว

บริเวณบ้านคุณส าราญ  จิว๋แหวว บริเวณบ้านคุณส าราญ จิว๋แหวว ถงึหน้าโรงงานทอผ้า พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563
ถงึ หน้าโรงงานทอผ้า ขนาดปากรางกว้าง 0.20 เมตร หน้าที่

ลึกเฉล่ีย 0.25-0.50 เมตร ยาว 62 เมตร 78 จ านวนเงิน
พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง ล าดับที่ 172,000
0.40 เมตร จ านวน 5 ท่อน ยาวรวม 67 เมตร 43 บาท
ทีพ่ิกดั  N 13.481077    E 99.825869
ทีพ่ิกดั  N 13.480602   E 99.826046
ตามแบบที ่อบต.คูบัวก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย หน้าที่ 11

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

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



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพฒันาท้องถิน่ 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 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. งานกอ่สร้างรางระบายน้ า หมูท่ี ่4 (พ.ศ.2561 งบประมาณ หมู่ที่ 4 กองช่าง
ภายใน หมูท่ี ่4 เร่ิมจากคลองน้ าทิง้ โดยก่อสร้างรางระบายน้ าขนาดปากรางกวา้ง  0.30 เมตร ถึง รายจา่ยประจ าปี ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
เลียบถนนสาย 3338  เขา้มาถงึ ลึกเฉล่ีย 0.40-0.60 เมตร ยาว 80 เมตร พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ศาลาเอนกประสงค์ในหมูบ่้าน ตามแบบที ่อบต.คูบัวก าหนด หน้าที่ หน้าที ่34/49

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 75 จ านวนเงิน

จากจุดส้ินสุดเดิม ที่พิกัด N 13.492323  E 99.838537 ล าดับที่ 250,000

ไปทางศาลาอเนกประสงค์ในหมูบ่้าน 37 บาท

จุดส้ินสุดที่พิกัด  N 13.493312  E 99.838084

8 โครงการปักเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง งานปกัเสาพาดสายพร้อมติดต้ังโคมไฟส่องสวา่งถนน หมูท่ี่ 3 (พ.ศ.2561 งบประมาณ หมู่ที่ 3 กองช่าง
โคมไฟส่องสวา่ง ต้ังแต่บริเวณศาลาเอนกประสงค์ โดยปกัเสาไฟฟา้ จ านวน 12 ต้น พร้อมพาดสายดับยาวรวม ถึง รายจา่ยประจ าปี ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
หมูบ่้านไปตามแนวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกวา่ 226 เมตร และติดต้ังโคมไฟส่องสวา่ง พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ไปถงึสะพานบ้านปูฟ่้า  หมูท่ี ่3  ต าบลคูบัว จ านวน 7 ชุด จากศาลาเอนกประสงค์ หน้าที่ หน้าที ่35/49

จดุเร่ิมต้นทีพ่ิกดั  N 13.494623  E 99.832033 95 จ านวนเงิน

จดุส้ินสุดทีพ่ิกดั  N 13.494126  E 99.830379 ล าดับที่ 88,000

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด 95 บาท

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย

หน้าที่ 12

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

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



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพฒันาท้องถิน่ 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 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. งานวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ า หมูท่ี ่15 (พ.ศ.2561 งบประมาณ หมู่ที่ 15 กองช่าง
ต้ังแต่บ้าน  นางผูก แตงออ่น   โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ถึง รายจา่ยประจ าปี ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ไปทางบ้าน นายยงั บุริพันธ์ จ านวน 91 ท่อน  บ่อพักขนาด 0.90X0.90 เมตร พ.ศ.2565) หน้าที ่36/49

หมูท่ี ่ 15 9 บอ่ ความยาวรวม 98 เมตร จากบา้นนางผูก แตงอ่อน หน้าที่ จ านวนเงิน

ทีพ่ิกดั  N 13.466056  E 99.816078 86 204,000

ไปทางบ้านนายยงั  บุริพันธ์ ล าดับที่ บาท

ทีพ่ิกดั  N 13.465458  E 99.816369 63
ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย

10 โครงการขยายเขตประปา Pvc  เปล่ียนท่อเมนประปา หมูท่ี ่10 (พ.ศ.2561 งบประมาณ หมู่ที่ 10 กองช่าง
ในหมูบ่้านท่าช้าง  หมูท่ี ่10 โดยวางท่อเมนประปา ชนิดท่อ พีวิซีชั้น 8.5 ถึง รายจา่ยประจ าปี ต าบลคูบัว อบต.คูบัว

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 85 มลิิลเมตร พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

พร้อมอปุกรณ์ครบชุด หน้าที่ หน้าที ่37/49

ช่วงที่1 ระยะทางยาวรวม 955 เมตร บริเวณมเิตอร์น้ า 101 จ านวนเงิน

เดิมข้างศาลารอรถ ล าดับที่ 229,000

จดุเร่ิมต้นทีพ่ิกดั  N 13.483228  E 99.816880 115 บาท

เลียบถนนสายบ้านท่าช้าง - บ้านหนองยายแกว้

จดุส้ินสุดทีพ่ิกดั  N 13.482712  E 99.813624

ตามแบบแปลน อบต.คูบัวและตามมาตรฐานการประปา

ส่วนภมูภิาค พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

หน้าที่ 13

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

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



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพฒันาท้องถิน่ 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 โครงการปรับปรุงเปล่ียนท่อเมนประปา เปล่ียนท่อเมนประปา หมูท่ี ่13 (พ.ศ.2561 งบประมาณ หมู่ที่ 13 กองช่าง
จากท่อ PVC ขนาด 2 นิว้ เป็นท่อ PE โดยเปล่ียนทอ่เมนประปาจากเดิม พวีิซีชั้น 8.5 ถึง รายจา่ยประจ าปี ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ขนาด 3 นิว้ เร่ิมต้นจากสะพานขา้ง ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 50 มิลิลเมตร  เป็นท่อ พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

วัดแคทรายไปถงึหน้าบ้าน          HDEE เส้นผ่านศูนยก์ลาง 90 มิลลิเมตร ชั้น 80 หน้าที่ หน้าที ่37/49

นางสาวดวงชีวนั ประทุมพร หมู่ที่ 13 หนา PN 10 พร้อมอปุกรณ์ครบชุด ระยะทางยาวรวม 102 จ านวนเงิน

494 เมตร จากสะพานข้างวดัแคทราย ล าดับที่ 236,000

ทีพ่ิกดั  N 13.473877   E 99.823982 119 บาท

ไปถงึบ้านนางสาวดวงชีวัน ประทุมพร และที่แกไ่ขบัญชีโครงการ

ทีพ่ิกดั  N 13.470412  E 99.821557  โดยผู้บริหารท้องถิน่ 

ตามแบบแปลน อบต.คูบัวและตามมาตรฐานการ อนุมัติวนัที่ 9 ส.ค.62

ประปาส่วนภมูภิาค พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

12 โครงการเปล่ียนท่อระบายน้ า  หมู่ที่  11 งานย้ายแนวท่อระบายน้ า คสล.พร้อมกอ่สร้างบ่อพักน้ า (พ.ศ.2561 งบประมาณ หมู่ที่ 11 กองช่าง
หมู่ที่ 11  โดยย้ายแนวทอ่ คสล.เดิม เส้นผ่านศูนย์กลาง ถึง รายจา่ยประจ าปี ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
0.80 เมตร จ านวน 40 ท่อน บ่อพักขนาด พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

1.20X1.20 เมตร 5 บ่อ ความยาวรวม 45 เมตร หน้าที่ หน้าที ่38/49

ใหเ้ขา้มาอยูใ่นแนวคลองชลประทาน 81 จ านวนเงิน

จดุเร่ิมต้นทีพ่ิกดั N 13.482376 E 99.808695 ล าดับที่ 100,000

จดุส้ินสุดทีพ่ิกดั  N 13.482804  E 99.808750 55 บาท

ตามแบบที ่อบต.ก าหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย

หน้าที่ 14

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

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



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพฒันาท้องถิน่ 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 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน้ า ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว กองช่าง

ฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ า เช่น ฝาท่อระบายน้ า ฯลฯ เพื่อให้ ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
สามารถใช้งานได้ตามปกติ พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

(ด าเนินการตามการส ารวจและค าร้องขอ) หน้าที่ หน้าที ่31/49

86 จ านวนเงิน

ล าดับที่ 100,000

64 บาท

14 โครงการจัดหาวัสดุอื่น (ลูกรัง หินคลุก) ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว กองช่าง
เพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ช ารุด โดยลงวัสดุลูกรัง หินคลุก, หรือวัสดุอื่น ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
ส่ิงสาธารณประโยชน์ ซ่อมแซมถนนสาธารณะ/ ไหล่ทางถนน/ พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ทางดินคันคลองภายในต าบลคูบัว และ หน้าที่ หน้าที ่32/49

ที่สาธารณะประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 73 จ านวนเงิน

15  หมู่บ้าน  ล าดับที่ 200,000

32 บาท

หน้าที่ 15

รวม 14 โครงการ   รวมงบประมาณ 2,352,000 บาท

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

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



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพฒันาท้องถิน่ 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 โครงการจดักจิกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ จดัแสดงผลงานนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (พ.ศ.2561 งบประมาณ อบต.คูบัว กองการศึกษา
วชิาการของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ซุ้มกิจกรรมการเรียนการสอน ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ให้เด็ก ผู้ปกครอง และครูศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ได้ท ากิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน หน้าที่ หน้าที ่18/49

โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าวสัดุอุปกรณ์ 107 จ านวนเงิน

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการจดักิจกรรม ล าดับที่ 15,000

7 บาท

2 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ จดักิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักรู้ (พ.ศ.2561 งบประมาณ อบต.คูบัว กองการศึกษา
บทบาทหน้าที่ และได้ร่วมกิจกรรม ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
เพือ่เสริมสร้างทักษะความสามารถ พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ด าเนินการปีละ 1 คร้ัง หน้าที่ หน้าที ่18/49

โดยมค่ีาใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าของรางวลัส าหรับ 109 จ านวนเงิน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ล าดับที่ 100,000

และค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็นต่อการจดักิจกรรม 11 บาท

3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกวา้ง เสริมสร้างพัฒนาการในการเรียนรู้แกเ่ด็กกอ่นวัยเรียน (พ.ศ.2561 งบประมาณ อบต.คูบัว กองการศึกษา
ของเด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์นอกจากหอ้งเรียน ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าจา้งเหมารถ พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม หน้าที่ หน้าที ่19/49

และค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็นต่อการจดักิจกรรม 106 จ านวนเงิน

ล าดับที่ 50,000

2 บาท

หน้าที่ 16

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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.

4 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใชจ้า่ยในการจดัการจดัการศึกษาในสถานศึกษา (พ.ศ.2561 งบประมาณ ศูนยพ์ัฒนา กองการศึกษา

ได้แก ่ค่าอาหารกลางวัน ส่ือการเรียนการสอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ ถึง รายจา่ยประจ าปี เด็กเล็ก อบต.คูบัว

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอาหารกลางวนั ส่ือการเรียนการสอน พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563 ในสังกัด

สังกดั อบต.คูบัว ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก หน้าที่ หน้าที ่19/49 อบต.คูบัว

ท าใหเ้ด็กนักเรียนได้รับอาหารถกูต้องตามโภชนาการ 110 จ านวนเงิน

เด็กมีพัฒนาการครบถ้วนทุกด้าน ล าดับที่ 1,010,000

การจดัซ้ือส่ือการเรียนการสอนของ ศพด.อบต.คูบัว 15 บาท

ส่งเสริมพัฒนาการตามวยัของเด็ก

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 3 แห่ง

5 โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม) ค่าจดัหาอาหารเสริม (นม) (พ.ศ.2561 งบประมาณ ศูนยพ์ัฒนา กองการศึกษา  
ส าหรับเด็กก่อนวยัเรียนที่อยูใ่นสังกัด ส าหรับเด็กก่อนวยัเรียนที่อยูใ่นสังกัด ถึง พ.ศ. 2563 เด็กเล็ก อบต.คูบัว

ศูนยพ์ัฒนาเด็กก่อนวยัเรียนของ ศูนยพ์ัฒนาเด็กก่อนวยัเรียนของ อบต. พ.ศ.2565) หน้าที ่19/49 และ

อบต.คูบัว และส าหรับเด็กนักเรียน และส าหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง หน้าที่ จ านวนเงิน โรงเรียน สพฐ.

ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ ประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน 4 โรงเรียน 106 1,075,000 ในเขตพืน้ที่

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ล าดับที่ บาท ต าบลคูบัว

ที่อยูใ่นพืน้ที่ต าบลคูบัว ในช่วงวยัที่เหมาะสมพัฒนาการทางร่างกาย 1

ที่สมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตตามวยั

หน้าที่ 17

พ.ศ. 2563

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั อุดหนุนโรงเรียนประถมในสังกัด สพฐ. (พ.ศ.2561 งบประมาณ โรงเรียน กองการศึกษาฯ

ส าหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ที่อยูใ่นพืน้ที่ต าบลคูบัว จ านวน 4 โรง ถึง รายจา่ยประจ าปี สังกัด สพฐ. อบต.คูบัว

อนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็กนักเรียน พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563 ในเขต

โรงเรียนประถม สังกัด สพฐ. ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 หน้าที่ หน้าที ่20/49 ต าบลคูบัว

ในเขตพืน้ที่ต าบลคูบัว เด็กนักเรียนได้รับอาหารถูกต้อง 110 จ านวนเงิน 4
ตามหลักโภชนาการเด็กมีพัฒนาการ ล าดับที่ 1,600,000 โรงเรียน
ครบถ้วนทุกด้าน 14 บาท

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา อุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (พ.ศ.2561 งบประมาณ โรงเรียน กองการศึกษาฯ

ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ต าบลคูบัว ถึง รายจา่ยประจ าปี สังกัด สพฐ. อบต.คูบัว
ในเขตต าบลคูบัว จ านวน  4  แห่ง ให้นักเรียนได้มีการ พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563 ในเขต

พัฒนาองค์ความรู้และมีส่วนร่วม หน้าที่ หน้าที ่20/49 ต าบลคูบัว

ในการจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ 111 จ านวนเงิน 4
อดุหนุนโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว   จ านวน 3,555 บาท ล าดับที่ 40,000 โรงเรียน
อดุหนุนโรงเรียนวัดแคทราย   จ านวน 16,889 บาท 18 บาท

อดุหนุนโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์   จ านวน 3,852 บาท

อดุหนุนโรงเรียนวัดหนามพุงดอ  จ านวน 15,704 บาท

หน้าที่ 18

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ สนับสนุนการจดักิจกรรมวชิาการ (พ.ศ.2561 งบประมาณ โรงเรียน กองการศึกษาฯ

ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ถึง รายจา่ยประจ าปี สังกัด สพฐ. อบต.คูบัว
ในเขตต าบลคูบัว เขตต าบลคูบัว จ านวน  4  แห่ง พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563 ในเขต

อุดหนุนโรงเรียนวดัแคทราย หน้าที่ หน้าที่ 21-22/49 ต าบลคูบัว

อุดหนุนโรงเรียนวดับ้านโพธิ์ 110 จ านวนเงิน 4
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวดัคูบัว ล าดับที่ 80,000 โรงเรียน
อุดหนุนโรงเรียนวดัหนามพุงดอ 16 บาท

แห่งละ  20,000  บาท
9 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ อุดหนุนโรงเรียนแคทรายวทิยา (พ.ศ.2561 งบประมาณ โรงเรียน กองการศึกษาฯ

เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในการจดักิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ ถึง รายจา่ยประจ าปี แคทรายวทิยา อบต.คูบัว
โรงเรียนแคทรายวทิยา ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ได้มีความรู้และมีทักษะด้านการประกอบอาชีพ หน้าที่ หน้าที ่22/49

111 จ านวนเงิน

ล าดับที่ 20,000
17 บาท

10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และ จัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์ในการส่ือสาร (พ.ศ.2561 งบประมาณ โรงเรียน กองการศึกษาฯ

เพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ วิทยากรในการสอน ถึง รายจา่ยประจ าปี ในเขตพื้นที่ อบต.คูบัว
ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน จัดกิจกรรมเรียนพัฒนาทักษะ พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563 ต าบลคูบัว

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หน้าที่ หน้าที ่23/49

สู่ประชาคมอาเซียน 108 จ านวนเงิน

ด้านการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน ล าดับที่ 120,000

และประชาชนต าบลคูบัว 10 บาท

หน้าที่ 19

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม กิจกรรมให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้รับ (พ.ศ.2561 งบประมาณ ศูนย์เรียนรู้ กองการศึกษาฯ

ของการศึกษานอกระบบและการศึกษา การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ถึง รายจา่ยประจ าปี กศน. อบต.คูบัว
ตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563 ต าบลคูบัว

คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง หน้าที่ หน้าที ่23/49

ให้กับชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 108 จ านวนเงิน

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ล าดับที่ 50,000
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 8 บาท

12 โครงการเขา้ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมอบรมปลูกฝังจิตใจให้เด็กและ (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตใหก้บัเด็กและเยาวชน เยาวชนมีความประพฤติที่ดีงาม ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
ภายในต าบลคูบัว มีศีลธรรมในจิตใจ พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

มีสุขภาพใจที่สงบ มีสมาธิที่ใช้ทั่วไป หน้าที่ หน้าที ่43/49

ในชีวิตประจ าวันเพิ่มขึ้น โดยมีค่าใช้จ่าย 109 จ านวนเงิน

ประกอบด้วยค่าตอบแทนวทิยากร ค่าบ ารุงสถานที่ ล าดับที่ 60,000
ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็น 12 บาท

13 โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก เด็กและ (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

และเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชน เยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ถึง พ.ศ. 2563 อบต.คูบัว
ภายในต าบลคูบัว ตามหลักแห่งการประพฤติ ปฏิบัติที่ดี พ.ศ.2565) หน้าที ่44/49

ที่เหมาะที่ควรผ่านทางกิจกรรมต่างๆ หน้าที่ จ านวนเงิน

ให้กับชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 109 50,000
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบ ารุงสถานที่ ล าดับที่ บาท

ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 13

หน้าที่ 20

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวม  13  โครงการ  รวมงบประมาณ  4,270,000  บาท



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน กิจกรรมกีฬาส่งเสริมให้เยาวชนและ (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

ต้านภัยยาเสพติด ต าบลคูบัว ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตต าบลคูบัว ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
ได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

รู้รักสามัคคี และหันมาสนใจเล่นกีฬา หน้าที่ หน้าที ่42/49

ห่างไกลยาเสพติด  15  หมู่บ้าน 112 จ านวนเงิน

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินรางวัล ล าดับที่ 120,000

ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 2 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็น

2 โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขต เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

พื้นที่ต าบลคูบัว มีน้ าใจนักกีฬา รู้รักสามัคคี และ ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว

"คูบัวเกมส์" มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินรางวัล หน้าที่ หน้าที ่42/49

ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 112 จ านวนเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็น ล าดับที่ 100,000

1 บาท

หน้าที่ 21

รวม  2  โครงการ รวมงบประมาณ  220,000  บาท

2.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (1) ด าเนินการส ารวจขอ้มลูจ านวนสุนัข/แมว (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

และโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เล้ียง ตัวละ 6 บาทต่อปี ปีละ 2 คร้ัง ภายใน ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
เดือนธนัวาคมและเดือนมถินุายน พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

และบันทึกขอ้มลูบนระบบ/แผ่น CD หน้าที่ หน้าที่ 24-25/49

เป็นเงิน 15,000 บาท 113 จ านวนเงิน

(2) ด าเนินการป้องกนัและควบคุมโรค ล าดับที่ 65,000

พิษสุนัขบ้า ฉดีวคัซีนป้องกนัและการเฝ้าระวงัเกดิโรค 2 บาท

เป้าหมาย สุนัขและแมว

ภายในเขต อบต.คูบัว 15 หมู่บ้าน

เป็นเงิน 50,000 บาท

(สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั)

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนา กิจกรรมสร้างการบริการเชิงรุกด้าน (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

ศักยภาพในการด าเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว

ด้านสาธารณสุข โดยใช้กลไกของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ด้านสาธารณสุขขับเคล่ือน หน้าที่ หน้าที ่25/49

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการ 113 จ านวนเงิน

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ล าดับที่ 200,000

1 บาท

หน้าที่ 22

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ กิจกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัว สามารถอ านวยความสะดวก ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
ให้กับประชาชนในพื้นที่ต าบลคูบัว พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ตลอด 24 ชั่วโมง หน้าที่ หน้าที ่26/49

โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วยค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที่ 113 จ านวนเงิน

ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนค่าใช้จา่ยอื่น ล าดับที่ 350,000

ที่จ าเป็น 4 บาท

4 โครงการเงินอดุหนุนส าหรับการด าเนินงาน ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้าน (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข สาธารณสุข ภารกิจที่ต้องด าเนินการ ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
เสริมสร้างสุขภาพ สร้างคุณภาพชีวติ พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ด้านสุขภาวะที่ดี เพือ่สุขภาพของ หน้าที่ หน้าที ่26/49

ประชาชนที่สมบูรณ์ทั้งกาย จติ และสังคม 122 จ านวนเงิน

ล าดับที่ 140,000

7 บาท

หน้าที่ 23

รวม  4  โครงการ   รวมงบประมาณ  755,000 บาท

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยูอ่าศัย กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด

ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ถึง รายจ่ายประจ าปี อบต.คูบัว
ผู้ยากไร้  ภายในต าบลคูบัว ผู้ยากไร้ ที่บ้านไม่มั่นคง พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

(หลังละไม่เกิน 30,000 บาท/หลัง) ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น และเบ่งเบา หน้าที่ หน้าที ่28/49

ภาระครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิต 117 จ านวนเงิน

ในสังคมที่ดีขึ้น ล าดับที่ 90,000

โดยมค่ีาใช้จา่ยประกอบด้วยค่าจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 5 บาท

และค่าใช้จา่ยอืน่ทีจ่ าเป็นในการซ่อมแซมบ้าน

ผู้ยากไร้ในพืน้ที่

2 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในต าบล (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

แก่ผู้สูงอายุ ต าบลคูบัว ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
พัฒนาผู้สูงอายุ สนับสนุนและเปิด พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

โอกาสให้ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ หน้าที่ หน้าที ่28/49

ได้มีส่วนร่วมท ากิจกรรมทางสังคม 116 จ านวนเงิน

และส่ิงอ านวยความสะดวก ล าดับที่ 150,000

และบริการต่างๆ 3 บาท

โดยมค่ีาใช้จา่ยประกอบด้วยค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรม

ต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุ

หน้าที่ 24

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รวม  2  โครงการ   รวมงบประมาณ  240,000  บาท

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการพัฒนาศักยภาพในการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

ด าเนินงานกลุ่มสตรีและแม่บ้าน การด าเนินงานของกลุ่มสตรีและ ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว แม่บ้านต าบลคูบัว ให้มีประสิทธิภาพ พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

มากยิ่งขึ้นในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี หน้าที่ หน้าที ่44/49

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการ 118 จ านวนเงิน

จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ล าดับที่ 300,000

แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน 3 บาท

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จัดกิจกรรมส่งเสริมบททบาทหน้าที่ (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชน ในชุมชน ถึง พ.ศ. 2563 อบต.คูบัว
กล้าแสดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

และเป็นที่ยอมรับของสังคม หน้าที่ หน้าที ่41/49

เสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน 118 จ านวนเงิน

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการ ล าดับที่ 30,000

จัดฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายนการจัดกิจกรรม 2 บาท

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว ในการพัฒนาสถาบันครอบครัวสู่ ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว ความเข้มแข็งของชมุชน และสังคม พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ด าเนินกิจกรรมปีละ  1  คร้ัง หน้าที่ หน้าที ่41/49

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการ 118 จ านวนเงิน

จัดฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ล าดับที่ 40,000

เสริมสร้างสถาบันครอบครัว 1 บาท

หน้าที่ 25

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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.

4 โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน กิจกรรมอบรมส่งเสริมให้ประชาชน (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง หน้าที่ หน้าที ่41/49

เกิดความเข้าใจถูกต้องและซึมซับ 119 จ านวนเงิน

น าไปปฏิบัติเพื่อยกฐานะและ ล าดับที่ 30,000

ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 5 บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสบการณ์แก่กลุ่มประชาชนทั่วไป
และกลุ่มอาชีพ

หน้าที่ 26

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รวม  4  โครงการ   รวมงบประมาณ  400,000  บาท

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

แก่ผู้สูงอายุ เสริมสร้างสวัสดิการสังคม ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามสิทธิ หน้าที่ หน้าที ่48/49

อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได 120 จ านวนเงิน
ล าดับที่ 15,000,000

1 บาท
2 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ เสริมสร้างสวัสดิการสังคม ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
หรือทุพพลภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามสิทธิ หน้าที่ หน้าที ่48/49

อัตราเบี้ยความพิการรายเดือน 120 จ านวนเงิน
ล าดับที่ 3,200,000

2 บาท
3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและ ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเอดส์ พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563
ที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตามสิทธิ หน้าที่ หน้าที ่48/49

อัตราเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 120 จ านวนเงิน
ผู้ป่วยโรคเอดส์รายเดือน ล าดับที่ 90,000

3 บาท หน้าที่ 27

พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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.

4 โครงการช่วยเหลือบรรเทาความ ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

เดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติ เกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
และสาธารณภัย ของประชาชนเป็นส่วนรวม และค่าใช้จ่าย พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

(งบกลาง) ในกรณีจ าเป็นตามความเหมาะสม หน้าที่ หน้าที ่48/49

121 จ านวนเงิน

ล าดับที่ 300,000

4 บาท

5 โครงการสมทบกองทุนหลัก สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

ประกันสุขภาพ (สปสช.) ต าบลคูบัว ต าบลคูบัว มีงบประมาณในการส่งเสริม ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
การจัดบริการสาธารณสุข พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

การสร้างเสริมสุขภาพ หน้าที่ หน้าที ่48/49

การป้องกันโรค 121 จ านวนเงิน

การฟื้นฟูสมรรภาพ ล าดับที่ 250,000

ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 6 บาท

การบริหารจัดการกองทุน สปสช.

หน้าที่ 28

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการสมทบกองบุญสวัสดิการ สมทบกองบุญสวัสดิการชุมชน (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

ชุมชนต าบลคูบัว ต าบลคูบัว มีงบประมาณในการส่งเสริม ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
(ประจ าปี 2563) การจัดสวัสดิการให้กับชุมชน พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

โดยประชาชน อปท. ร่วมยกระดับ หน้าที่ หน้าที ่48/49

ความเข้มแข็งของกองทุนได้พัฒนา 121 จ านวนเงิน

การสร้างหลักประกันความมั่นคง ล าดับที่ 100,000

ของชุมชนประชาชนได้รับประโยชน์ 5 บาท

จากการบริหารจดัการกองบุญสวสัดิการฯ

หน้าที่ 29

2.6  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รวม  6  โครงการ  รวมงบประมาณ  18,940,000  บาท



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด

บนท้องถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เพือ่ลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว

ในเขตต าบลคูบัว ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563
โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าตอบแทน หน้าที่ หน้าที ่13/49

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจดุบริการ ค่าป้ายรณรงค์ 124 จ านวนเงิน
ค่าใช่จา่ยอื่นๆที่จ าเป็น  ฯลฯ ล าดับที่ 50,000

5 บาท

2 โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัย ด าเนินการอบรมเพิม่ศักยภาพความรู้ (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด

ป้องกันชีวติและทรัพยสิ์นให้แก่ประชาชน ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
โดยมีค่าใช้จา่ยต่างๆ ในการจดัฝึกอบรม พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

หลักสูตร และช่วงเวลาที่จดั หน้าที่ หน้าที ่13/49

124 จ านวนเงิน

ล าดับที่ 30,000

6 บาท

หน้าที่ 30

รวม  2  โครงการ  รวมงบประมาณ  80,000  บาท

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการส ารวจความพึงพอใจ จา้งเหมาบริการส ารวจความพึงพอใจ (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด
ของประชาชนในการด าเนินงาน ของผู้ใช้บริการในการใช้บริการจาก อบต.คูบัว ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
และการให้บริการของ อบต.คูบัว เพือ่น าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการท างาน พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ให้มีประสิทธภิาพ หน้าที่ หน้าที ่3/49

126 จ านวนเงิน

ล าดับที่ 20,000

1 บาท

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม    ค่าใช้จา่ยในงานพิธ ี/งานรัฐพิธ ีที่รัฐบาล (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด
งานพิธี และงานรัฐพิธี หรือ จงัหวดั หรือหน่วยงานอื่นๆ ก าหนดขึ้น  ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว

ตามประกาศวนัส าคัญที่รัฐบาล พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

หรือหน่วยงานของรัฐได้ประกาศปฏิบัติ หน้าที่ หน้าที ่4/49

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนและเจา้หน้าที่ของรัฐ 128 จ านวนเงิน

ในท้องถิ่นได้แสดงออกและเห็นความส าคัญ ล าดับที่ 150,000

กิจกรรมวนัส าคัญของทางราชการ 9 บาท

ทั้งทางศาสนางานพิธ ี และรัฐพิธี

และพิธขีองส่วนราชการ

หน้าที่ 31

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการเลือกต้ัง หรือ การด าเนินการเลือกต้ัง (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด
เลือกต้ังซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อสรรหาผู้บริหารท้องถิ่น ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
และสมาชิกสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

โดยมีค่าใช้จา่ยที่จดัซ้ือ หรือเช่าวสัดุอุปกรณ์ หน้าที่ หน้าที ่4/49

ค่าใช้จา่ยต่างๆ ในการจดัการเลือกต้ัง 127 จ านวนเงิน

ล าดับที่ 350,000

5 บาท

4 โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 งบประมาณ อบต.คูบัว ส านักงานปลัด
พนักงานส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้าง และลูกจ้างที่มีหน้าที่รับผิดชอบและส่วนอื่นๆ ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความความเข้าใจ พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ ถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและสามารถน า หน้าที่ หน้าที ่5/49

เกี่ยวกับเร่ืองงานในหน้าที่  ไปปฏิบัติได้จริง 129 จ านวนเงิน

โดยมีค่าใช้จา่ยต่างๆ ในการจดัฝึกอบรม ล าดับที่ 30,000

หลักสูตรและช่วงเวลาที่จดั 10 บาท

หน้าที่ 32

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการศูนยช์่วยเหลือประชาชน เพือ่อุดหนุนอ าเภอเมืองราชบุรีตามโครงการ (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารงานสถานที่กลาง ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว

ส าหรับเป้นศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหาร หน้าที่ หน้าที ่7/49

จดัการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 136 จ านวนเงิน

ล าดับที่ 20,000

24 บาท

6 โครงการจติอาสาพัฒนาสาธารณะ กิจกรรมแบ่งเวลาท ากิจกรรมในชุมชน (พ.ศ.2561 ต าบลคูบัว ทุกส่วนราชการ
สร้างสภาพแวดล้อมในชุมชนและ ถึง ไมใ่ช้งบประมาณ อบต.คูบัว
สร้างสัมพันธท์างสังคม ร่วมท าความดี พ.ศ.2565)
จติสาธารณะ เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ หน้าที่
เก็บกวาด  ตกแต่ง  ดูแลภูมิทัศน์ 137
พืน้ที่สาธารณะ ส่ิงแวดล้อมในชุมชน ล าดับที่
ทุกคนเกิดความสามัคคีที่ดีต่อกัน 26

7 โครงการพัฒนาระบบเวบ็ไซด์และ จดัทบทวนการท างานสร้างและ (พ.ศ.2561 อบต.คูบัว ส านักงานปลัด 
เทคโนโลยสีารสนเทศ พัฒนาระบบเวบ็โซด์ทันสมัย ถึง ไมใ่ช้งบประมาณ อบต.คูบัว

ปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นปัจจบุัน พ.ศ.2565)
ให้การบริการประชาชน หน้าที่
สะดวก รวดเร็ว ยิง่ขึ้น 128

ล าดับที่
8 หน้าที่ 33

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์ จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์ (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 
ป้ายไวนิล/วารสาร/แผ่นพับ เพือ่ เพือ่ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชน ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลงาน พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ของ อบต.คูบัว ของ อบต. ที่ได้ด าเนินการใน หน้าที่ หน้าที ่10/49

รอบปีที่ผ่านมา 127 จ านวนเงิน

(วสัดุ(โฆษณาและเผยแพร่) ล าดับที่ 25,000

7 บาท

หน้าที่ 34

รวม  8  โครงการ   รวมงบประมาณ  595,000  บาท

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว

ในหมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วม ร่วมคิด พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

กระบวนการท าแผนพัฒนาชุมชน หน้าที่ หน้าที ่40/49

และเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น 138 จ านวนเงิน

ของ อบต.คูบัว สามารถบูรณาการ ล าดับที่ 50,000

ประสานแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาได้ตรง 1 บาท

ความต้องการของประชาชน
15 หมู่บ้าน
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ

หน้าที่ 35

รวม  1  โครงการ  รวมงบประมาณ  50,000  บาท

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการสนับสนุนอ าเภอเมืองราชบุรี อุดหนุนอ าเภอเมืองราชบุรี (พ.ศ.2561 งบประมาณ อ าเภอเมือง กองการศึกษาฯ

"ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง" ตามโครงการ"ท่องเที่ยวราชบุรีของดี ถึง รายจา่ยประจ าปี ราชบุรี อบต.คูบัว
 ประจ าปี 2563 เมืองโอ่ง สอดคล้องด้านการท่องเที่ยว พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว หน้าที่ หน้าที ่45/49

จังหวัดราชบุรีให้ดีขึ้น 144 จ านวนเงิน

ล าดับที่ 15,000

3 บาท

หน้าที่ 36

รวม  1  โครงการ   รวมงบประมาณ  15,000  บาท

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะ ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

มูลฝอย เพื่อรักษาความสะอาด ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
ตามหลักสุขาภิบาล พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

หน้าที่ หน้าที ่38/49

145 จ านวนเงิน

ล าดับที่ 900,000
4 บาท

2 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กจิกรรมอบรมสร้างความรู้ความความเขา้ใจในการลด (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

แบบมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลคูบัว คัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด เพือ่ลดปริมาณขยะ ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
แกป้ัญหาด้านขยะในระยะยาว พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ หน้าที่ หน้าที ่39/49

จดัใหม้กีจิกรรมคัดแยกขยะในชุมชน 146 จ านวนเงิน

สนับสนุนกจิกรรมการมส่ีวนร่วมของประชาชน ล าดับที่ 30,000
ในการจดัการขยะโดยชุมชนหมูบ่้าน 7 บาท

ในเขตอบต.คูบัว

3 โครงการจดัซ้ือถังขยะพลาสติก จดัซ้ือภาชนะเพือ่รองรับขยะและการด าเนินการรณรงค์ให้ (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

สาธารณะในบริเวณชุมชนหมู่บ้าน ความรู้ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัการลดการกอ่เกดิชยะและการ ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
และสวนสาธารณะ น าขยะไปใช้ประโยชน์ทีส่ามารถด าเนินการได้ภายในบ้าน พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

แหล่งก าเนิดขยะ โดยเจา้หน้าที ่อบต.คูบัว  อสม. หน้าที่ หน้าที ่39/49

ผู้น าชุมชนและประชาชน 145 จ านวนเงิน

ล าดับที่ 30,000
2 บาท หน้าที่ 37

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง และที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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.

4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีหมู่บ้าน/กลุ่มเป้าหมายน าร่องในการคัดแยก หมู่ที่ 3 ส านักงานปลัด
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ขยะจากต้นทางเพือ่ใช้เป็นต้นแบบในการขยายผล ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ชุดที่ 3 สู่หมู่บ้านอื่นๆ สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องน า

ไปก าจดัลงได้ไมน่้อยกว่าร้อยละ 35 ของปริมาณขยะ

ทีเ่กดิขึน้กอ่นเร่ิมด าเนินโครงการ

เป้าหมายน าร่อง บ้านหนองขนัธ์ หมูท่ี ่3

แผนงาน/กจิกรรม

แผนงานที ่1

อบรมใหค้วามรู้การคัดแยกขยะประเภทขยะมลูฝอย

แผนงานที ่2

กจิกรรมคัดแยกขยะอนิทรีย ์ขยะรีไซเคิล ขยะอนัตราย

และขยะทัว่ไป โดยชุมชน สถานประกอบการ หรือ

สถาบันการศึกษา/โรงเรียน

แผนงานที ่3 

การจดัการขยะแต่ละประเภท  (เกบ็รวบรวม ก าจดั 

หรือน าไปใช้ประโยชน์

แผนงานที ่4 

การติดตาม ประเมนิผล และการถอดบทเรียน

หน้าที่ 38

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง และที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวม  4  โครงการ  รวมงบประมาณ  1,359,940  บาท

งบประมาณเงินกองทุนส่ิงแวดล้อม

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วงเงินที่อนุมัติ   399,940  บาท

รวม 18 เดือน

ระยะเวลาด าเนินการและการเบิกจา่ยเงิน



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 าจัดผักตบชวา ค่าใช้จ่ายก าจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ า (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

และวัชพืชน้ าในคลองสาธารณะ ในคลองสาธารณะต าบลคูบัว ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
ภายในต าบลคูบัว  โดยใช้เคร่ืองจักรเพื่อให้การระบายน้ า พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ได้สะดวก ป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ หน้าที่ หน้าที ่46/49

และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลอง 147 จ านวนเงิน

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย ล าดับที่ 200,000

ในการขุดลอกก าจัดผักตบชวา 4 บาท

2 โครงการขุดลอกคลองซอย ค่าด าเนินการขุดลอกคลองไส้ไก่ (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด 

(คลองไส้ไก)่ ภายในต าบลคูบัว ปรับปรุงบ ารุงรักษาคลองไส้ไก่ ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ประชาชน/หมู่บ้านในพื้นที่ต าบลคูบัว หน้าที่ หน้าที ่46/49

ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 147 จ านวนเงิน

และยาวนาน ล าดับที่ 150,000

3 บาท

หน้าที่ 39

5.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง และที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก (พ.ศ.2561 ต าบลคูบัว ทุกส่วนราชการ

และหญ้าแฝก ในพืน้ที่ต าบลคูบัว ลดภาวะโลกร้อน ถึง ไมใ่ช้งบประมาณ อบต.คูบัว
ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิม่พืน้ที่สีเขียว พ.ศ.2565)

เพือ่ชุมชน และส่ิงแวดล้อม หน้าที่

149

ล าดับที่

10

4 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ าจืด กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ าจดื (พ.ศ.2561 ต าบลคูบัว ทุกส่วนราชการ

ตามแหล่งน้ าสาธารณะต าบลคูบัว ลงในแหล่งน้ าสาธารณะชุมชน ถึง ไมใ่ช้งบประมาณ อบต.คูบัว
ช่วยคงความสมดุลทรัพยากรสัตวน์้ า พ.ศ.2565)

ในพืน้ที่แหล่งน้ าต่างๆ หน้าที่

ให้อุดมสมบูรณ์ 149

ล าดับที่

11

หน้าที่ 40

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง และที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สมดุล และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รวม  4  โครงการ  รวมงบประมาณ  350,000  บาท

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการจัดการประกวดทอผ้า กิจกรรมการประกวดทอผ้าซ่ินตีนจก (พ.ศ.2561 งบประมาณ โรงเรียน กองการศึกษาฯ

พื้นเมือง (ผ้าซ่ินตีนจก) ไท-ยวน คูบัว การออกแบบลวดลายผ้า ถึง รายจา่ยประจ าปี ในเขต อบต.คูบัว
สืบสานสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563 ต าบลคูบัว
ให้เด็กนักเรียน ประชาชน หน้าที่ หน้าที ่43/49

ที่มีความสนใจได้ร่วมสืบสาน 150 จ านวนเงิน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ล าดับที่ 50,000
การทอผ้าพื้นเมือง 2 บาท
(ผ้าซ่ินตีนจก) ให้คงอยู่สืบไป

2 โครงการจัดงานประเพณี กิจกรรมจัดงานลอยกระทง (พ.ศ.2561 งบประมาณ วัดในเขต กองการศึกษาฯ

ลอยกระทง ต าบลคูบัว ให้ประชาชนมีส่วนร่วมสืบสาน ถึง รายจา่ยประจ าปี ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ประเพณีลอยกระทง พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ให้คงอยู่สืบไป หน้าที่ หน้าที ่43/49

150 จ านวนเงิน

ล าดับที่ 80,000
3 บาท

3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

เชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น งานประเพณีให้เป็นที่รู้จัก ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
ประชาชนมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น หน้าที่ หน้าที ่44/49

150 จ านวนเงิน

ล าดับที่ 120,000
4 บาท หน้าที่ 41

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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.

4 โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสาน กิจกรรมสนับสนุนการจัดงาน (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรมประเพณี ไท-ยวน สืบสานวัฒนธรรม ไท-ยวน ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมสืบสาน พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นต าบลคูบัว หน้าที่ หน้าที ่44/49

ให้คงอยู่สืบไป โดยมค่ีาใช้จา่ยประกอบด้วย 150 จ านวนเงิน

เงินรางวัล ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการจดังาน ล าดับที่ 150,000
ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอืน่ทีจ่ าเป็น 5 บาท

5 โครงการแห่เทียนพรรษา ต าบลคูบัว กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย (พ.ศ.2561 งบประมาณ วัดในเขต กองการศึกษาฯ

แห่เทียนเข้าพรรษาเด็กนักเรียน ถึง รายจา่ยประจ าปี ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
เยาวชนและประชาชน ในต าบลคูบัว  พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

ร่วมสืบทอดประเพณี วันส าคัญ หน้าที่ หน้าที ่45/49

ทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป  โดยมค่ีาใช้จา่ย 150 จ านวนเงิน

ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อและ ล าดับที่ 15,000

ตกแต่งต้นเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 1 บาท
6 โครงการอบรมให้ความรู้แนวทาง กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว กองการศึกษาฯ

การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ถ่ายทอดให้แก่เด็กนักเรียน และ ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
ท้องถิ่นในชุมชน ประชาชนในต าบลเกิดความตระหนัก พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563

และเห็นความส าคัญในการ หน้าที่ หน้าที ่45/49

อนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 151 จ านวนเงิน

จากรุ่นสู่รุ่น โดยมค่ีาใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าตอบแทน ล าดับที่ 30,000
วิทยากร ค่าสาดุอปุกรณ์ และค่าใช้จา่ยอืน่ทีจ่ าเป็น 6 บาท

หน้าที่ 42

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รวมทั้งหมด 71 โครงการ รวมงบประมาณ 30,281,940 บาท
รวม  6  โครงการ   รวมงบประมาณ  445,000  บาท



เป้าหมาย สถานที่ หน่วยงาน
ผลผลิตของครุภัณฑ์ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 5 (พ.ศ.2561 งบประมาณ หมู่ที่ 5 ส านักงานปลัด
(ส านักงานปลัด อบต.) ตามคุณสมบัติของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ ถึง รายจา่ยประจ าปี ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
หมวดรายจา่ยค่าครุภัณฑ์ และการส่ือสาร จ านวน 3 ตัว พร้อมอปุกรณ์ประกอบ พ.ศ.2565) พ.ศ. 2563
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จดุติดต้ังกล้อง ตัวที่ 1 หน้าที่ หน้าที ่14/49

ที่พิกัด N 13.493281  E 99.836805 181 จ านวนเงิน
(ครุภณัฑ์เกีย่วข้องกับการจัดบริการสาธารณะ) จดุติดต้ังกล้อง ตัวที่ 2 ล าดับที่ 248,000

ที่พิกัด N 13.492397  E 99.832201 15 บาท

จดุติดต้ังกล้อง ตัวที่ 3
ที่พิกัด N 13.490291  E 99.832829

หน้าที่ 43

รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 1 รายการ   รวมงบประมาณ 248,000 บาท

2.3  บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  (แบบ ผด.02/1)
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี

ประเภทครุภัณฑ์  

ที่ แผนงาน/หมวด/ประเภท
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563


