




 

รายงานผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลคูบัว 
อ าเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี 

 

 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

   

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
 

























































































































































































































































รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2)
และรายงานความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน เสนอต่อสภาท้องถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่นต าบลคูบัว
ได้รับทราบตามล าดับ





โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 1  (จากจุดสิ้นสุดเดิม ถึงบ้านร้อยตรีศุภชัย)

งบประมาณต้ังไว้  247,000  บาท 
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  245,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ  2,000 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินสะสม ปี 2562)











โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 3 ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม) 
จากคลองระบายน้ าทิ้งไปทางศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

งบประมาณต้ังไว้ 267,000 บาท 
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 267,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม 2562 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    (เงินสะสม ปี 2562)   









โครงการขยายท่อเมนประปา ต่อจากหมู่ที่ 4 ไปหมูท่ี่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6
ต่อจากของเดิมโค้งข้างสะพานตรงข้ามร้านเจ๊อร เลียบถนนสาย 3339 ต่อกับท่อเดิมหลัง อบต.คูบัว

งบประมาณต้ังไว้  460,000  บาท                 
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 464,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ พฤศจิกายน 2562    คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      (เงินสะสม ปี 2562)   









โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
(ช่วงที่ 2)  ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิมศาลาอเนกประสงค์ไปทางศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

งบประมาณต้ังไว้จ่าย 261,000 บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ....................-.......................... คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-................................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล .....สถานท่ีไม่พร้อมยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมชลประทาน................
การขอย่ืนแบบก่อสร้างในเขตชลประทานตามขั้นตอนรายการประกอบแบบแปลนก่อสร้างทางถนน 
ไม่มีวิศวกรรับรองแบบก่อสร้าง จึงไม่สามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได.้................
 ปัญหา/อุปสรรค ......................................-................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          (เงินสะสม ปี 2562) 



ความไม่พร้อมของสถานที่ก่อสร้าง ต้องได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานก่อน



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 9 จากบ้านนายสายันต์ ไปทางบ้านร้อยตรีชุมพล

งบประมาณต้ังไว้ 295,000  บาท                   
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 295,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ พฤศจิกายน 2562 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ............-......................................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ......................................-.........................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...............................-.........................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     (เงินสะสม ปี 2562)









โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ า หมู่ท่ี 14 จากบ้านนางสาวอรุณี หีบทอง
ไปทางบ้านนายสวงษ์ ศิลภมร      (ช่วงที่ 1)

งบประมาณต้ังไว้ 299,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 299,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม 2562 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินสะสม ปี 2562)









โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
ทางแยกบ้านป้าเงิน  วงพรม ผ่านบ้านนายอรุณ  ไข่มุก  ไปสิ้นสุดบ้าน นางมณี  วงษ์วิจิตต์  
เชื่อมต่อ ท่อระบายน้ าเดิมในซอย และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมาณต้ังไว้จ่าย 308,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 301,506  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มีนาคม 2563 คงเหลือ  6,494  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      (เงินสะสม ปี 2562)





โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินริมคลองชลประทานสาธารณะ 
บริเวณหัวนา นางวรรณา ก าลังหาญ  หมู่ท่ี 2

งบประมาณต้ังไว้จ่าย 245,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 245,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มีนาคม 2563 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     (เงินสะสม ปี 2562) 









หลงังานก่อสรา้งแลว้เสรจ็ โครงสรา้งพงัเสยีหายบางช่วงเกดิจากน ้าหนกักดทบัดินลูกรงั
ที่รถบรรทกุน ามาถม/การทรุดตวัของชัน้ดินท าใหก้ าแพงกนัดินเกดิรอยแยกฐานรากและพงัลงคลอง .



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตพร้อมท่อ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
บริเวณบ้านนางจ้ า สวัสดี  ไปทางบ้านคุณประภา  ศรีนวล

งบประมาณต้ังไว้ 345,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 345,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มีนาคม 2563 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน   
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล .............................................................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค .............................................................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (เงินสะสม ปี 2562) 









9.โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักน้ า  หมู่ท่ี 14  ต าบลคูบัว  
บริเวณบ้านนางสาวอรุณี หีบทอง  ถึงบ้าน นางวงศ์  ศิลภมร    (ช่วงท่ี 2 ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม)

งบประมาณต้ังไว้ 300,000  บาท                           
รายการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ - คงเหลือ 0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .....ผู้รับจ้างลงนามสัญญาแล้ว

รอเวลาให้น้ าลดระดับเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบงานก่อสร้าง  สถานท่ี/พ้ืนท่ีด าเนินโครงการยังไม่พร้อม 
ชาวนายังต้องการน้ าท านาตลอด เมื่อท านาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จจึงจะด าเนินการได้.............................

ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินสะสม ปี 2562) 



(ช่วงที่ 2) ทีจ่ะด าเนินการ
จะต่อจากจุดส้ินสุดเดมิของช่วงแรก



โครงการขยายท่อเมนประปา ต่อจากหมู่ที่ 4 ไปหมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6
(ช่วงสุดท้ายต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม)

งบประมาณต้ังไว้  233,000  บาท    
รายการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 233,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์  2563 คงเหลือ    0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเน่ือง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..................... -..........................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (งบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ ปี 2562) 









โครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บเอกสาร กองช่าง อบต.คูบัว

งบประมาณต้ังไว้จ่าย 150,000 บาท    
รายการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 150,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ พฤศจิกายน 2562 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..................... -..........................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ   เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ ปี 2562) 





โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV  ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6  จ านวน  2 ตัว จ านวน 2 จุด
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ)

งบประมาณต้ังไว้ 204,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 204,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ พฤษภาคม 2563 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ต้ังจ่ายรายการใหม่ ปี 2562) 









โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV  ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13  จ านวน  2 ตัว จ านวน 3 จุด
(ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ)

งบประมาณต้ังไว้ 256,000 บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 256,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ พฤษภาคม 2563 คงเหลือ   0   บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต้ังจ่ายรายการใหม่ ปี 2562) 







โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 
บริเวณหน้าบ้านนางสาววลัยพร มะหมัด ถึงสุดซอยทางสาธารณะ 

งบประมาณต้ังไว้ 100,000  บาท          
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 100,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มกราคม 2563 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 









โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมูท่ี่ 11 บริเวณบ้านนางเกศิณี ประกอบปราณ 
ต่อจากของเดิม บ้านนางเอมอร

งบประมาณต้ังไว้จ่าย 60,000  บาท                          
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 60,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มกราคม 2563 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 









โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 3 สายเลียบคลองชลประทานจาก
บ้านอาจารย์พิทยา คงสุคนธ์ เชื่อมต่อต าบลบ้านไร่  (ช่วงที่ 5 ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)

งบประมาณต้ังไว้ 203,000  บาท     
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0     บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ .....................-................... คงเหลือ  0  บาท 
 สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .....อยู่ระหว่างบริหารจัดซ้ือจัดจ้าง             

กันเงินไว้เบิกเหลือมปี........................................................................................................................
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ................................-............................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ..........................................-...............................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



ช่วงที่ 5  ที่จะด ำเนินกำรจะต่อจำกจุดสิน้สุดเดมิของช่วงที่ 4  กันเงนิไว้อยู่ระหว่ำงบริหำรจัดซือ้จัดจ้ำง



โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการปูลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิวจราจรถนน
สายบ้านผู้ใหญ่ปรีชา พรหมจันทร์ หมูท่ี่ 12

งบประมาณต้ังไว้จ่าย 200,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0     บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ .....................-................... คงเหลือ 0  บาท 
 สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน  .......อยู่ระหว่างบริหารจัดซ้ือจัดจ้าง

..........กันเงินไว้เบิกเหลือมป.ี................................................................................................
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ................................-.............................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ..........................................-..................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



เป้าหมาย
พืน้ที่ถนน
ทีจ่ะด าเนินการ
บริเวณสายบ้าน
ผู้ใหญ่ปรีชา 
หมู่ที ่12



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 จ านวน 2 จุด
จุดท่ี 1 จากแยกบ้านนางสมัย เมาระพงษ์
จุดท่ี 2 บริเวณข้างก าแพงบ้าน นายชม  กองทอง

งบประมาณต้ังไว้ 210,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 207,868  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2563 คงเหลือ  2,132  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน   
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล .............................................................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค .............................................................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านหนองผ้าขาว ซอย 2 
บริเวณบ้านคุณส าราญ จ๋ิวแหวว ถึงหน้าโรงงานทอผ้า

งบประมาณต้ังไว้ 172,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 150528  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2563 คงเหลือ  21,472  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 









โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 พร้อมปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4
จากริมคลอง ร 1 ข. คูบัว ไปทางศาลาอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน   (ช่วงที่ 1)

งบประมาณต้ังไว้ 250,000  บาท                        
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0     บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ .....................-................... คงเหลือ  0  บาท 
 สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน  .....อยู่ระหว่างบริหารจัดซ้ือจัดจ้าง             

กันเงินไว้เบิกเหลือมปี ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว.............................................
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ................................-............................................................................
ปัญหา/อุปสรรค .......ผู้รับจ้างเข้าท างานล่าช้า เลยสัญญาจ้าง คิดค่าปรับตามสัญญา.....................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง (กลับทิศ) เดิมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมูท่ี่ 4 จากคลองระบายน้ าทิ้งไปทางศาลาอเนกประสงค์หมู่บา้นที่จะท า
ในช่วงที่ 4 เนื่องจากการออกแบบการไหลของทางน้ าความลกึของท้องรางยังไมไ่ด้ระดับที่ประชาชนในพ้ืนที่ตอ้งการที่ให้มีระดับลกึพียงพอ
ต่อการไหลของน้ า ในช่วงที่ 4 กองช่างจึงขอแก้ไขการออกแบบระดับความลาดเอียงใหม่ส าหรับรองรับน้ าที่จะไหลเพื่อให้ลึกและมคีวาม
ลาดเหมาะสมต่อการระบายน้ าในช่วงฝนตกหนัก











โครงการปักเสาพาดสายพร้อมติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง ต้ังแต่บริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านไปตามแนว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปถึงสะพาน บ้านปู่ฟ้า หมู่ท่ี 3 ต าบลคบัูว

งบประมาณต้ังไว้ 88,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 88,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มิถุนายน 2563 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 









โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กต้ังแต่บ้าน นางผูก แตงอ่อน ไปทางบ้านนายยัง บุริพันธ์  
หมูท่ี่ 15 

งบประมาณต้ังไว้ 204,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 203,914  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2563 คงเหลือ  85  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 









โครงการขยายเขตประปา PVC ในหมู่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 10 บริเวณมิเตอร์น้ าเดิมข้างศาลารอรถ        
เลียบถนนสายบ้านท่าช้าง – บ้านหนองยายแก้ว

งบประมาณต้ังไว้ 229,000  บาท                          
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 229,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2563 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 









โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปาจากท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว เป็นท่อ PE ขนาด 3 น้ิว 
เริ่มต้นจากสะพานข้างวัดแคทรายไปถึงหน้าบ้าน นางสาวดวงชีวัน  ประทุมพร  หมู่ท่ี 13

งบประมาณต้ังไว้ 236,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 236,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มิถุนายน 2563 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน   
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล .............................................................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค .............................................................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 









โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 11 โดยย้ายแนวท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมให้เข้ามาอยู่
ในแนวคลองชลประทาน

งบประมาณต้ังไว้ 100,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ คงเหลือ 0  บาท 
 สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..............................................

ยุติการท าโครงการ  เนื่องจากความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินการ ชลประทานตรวจสอบพื้นที่แล้ว เป็นที่ดินของเอกชน  จึงไม่สามารถอนุญาตได้ 
เนื่องจากเจ้าของท่ีไม่ยอมรับค่าเวนคืน ท าให้ที่ดินดังกล่าวไม่เป็นที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ท าให้ที่ดินดังกล่าวยังไม่เป็นที่
ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน จึงไม่สามารถยินยอมให้ใช้ที่ราชพัสดุตามที่ อบต.คูบัวขออนุญาตได้ ตามหนังสือตอบของโครงการ
ส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา (ต าบลอ่างทอง)ที่ กษ 0322.17/238/2563  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่องอนุญาตใช้พ้ืนที่ของกรม

ชลประทานเพื่อประโยชน์บริการสาธารณะแก่ประชาชน..............................................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน้ าฝาตระแกรงเหล็ก รางระบายน้ า 

งบประมาณต้ังไว้ 100,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ คงเหลือ 0  บาท 
 สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...............ไม่มีหมู่บ้านใดเสนอขอซ่อมแซมในปีงบประมาณ.....................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการจัดหาวัสดุอ่ืน (ลูกรัง หินคลุก) เพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ช ารุดสิ่งสาธารณประโยชน์
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

งบประมาณต้ังไว้ 200,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 192,960  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2563 คงเหลือ 7,040  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 







โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้  15,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 10,341 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ 2563 คงเหลือ 4,659  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 









โครงการวันเด็กแห่งชาติ

งบประมาณต้ังไว้  100,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 60,480 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มกราคม 2563 คงเหลือ 39,520  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 







โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคบัูว

งบประมาณต้ังไว้  50,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  19,955  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ 2563 คงเหลือ  30,045  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 







โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด. สังกัด อบต.คูบัว

งบประมาณต้ังไว้ 1,010,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  706,920  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2563 คงเหลือ  303,080  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 









โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กก่อนวันเรียนท่ีอยู่ในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ของ อบต.คูบัว และส าหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
ท่ีอยู่ในพื้นท่ีต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้ 1,075,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  862,198.88 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2563 คงเหลือ  212,801.22  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 









โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กระดับอนุบาล ถึง ป.6  โรงเรียนประถม สังกัด สพฐ. 
ในเขตต าบลคบัูว

งบประมาณต้ังไว้ 1,600,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  1,536,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2563 คงเหลือ  64,000 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 









โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตต าบลคบัูว

งบประมาณต้ังไว้ 40,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  40,000   บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ 2563 คงเหลือ  0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 









8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตต าบลคูบัว (จ านวน 4 โรงเรียน)

งบประมาณต้ังไว้ 80,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  80,000   บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2563 คงเหลือ  0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 







โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนแคทรายวิทยา

งบประมาณต้ังไว้ 20,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  20,000   บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2563 คงเหลือ  0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 







โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน

งบประมาณต้ังไว้  120,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  95,400  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2563 คงเหลอื  24,600  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 









โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

งบประมาณต้ังไว้  50,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0   บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ - คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..............................................................................................................
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ด าเนินโครงการในปีน้ี เน่ืองจากปฏิบัติตามมาตรการหลักในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ..........................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน
ภายในต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้  60,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ - คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..............................................................................................................
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ด าเนินโครงการในปีน้ี เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการหลักในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)..........................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชนภายในต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้  50,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ - คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..............................................................................................................
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ด าเนินโครงการในปีน้ี เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการหลักในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ..........................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติดต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้  120,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ - คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..............................................................................................................
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ด าเนินโครงการในปีน้ี เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการหลักในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ..........................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลคูบัว “คูบัวเกมส”์

งบประมาณต้ังไว้   100,000   บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  99,304   บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  ธันวาคม 2563 คงเหลือ    696  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-....................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 











โครงการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ และโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เล้ียง

งบประมาณต้ังไว้  65,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 47,207   บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  ธันวาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563 คงเหลือ 17,793   บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-....................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 







โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข

งบประมาณต้ังไว้   200,000   บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 198,400  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  กุมภาพันธ์ 2563 คงเหลือ   1,600   บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-....................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 













โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัว

งบประมาณต้ังไว้   350,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   296,643  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  ตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563 คงเหลือ 53,357  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-....................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 









โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

งบประมาณต้ังไว้  140,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  คงเหลือ 0   บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ......................ไม่มีหมู่บ้านเสนอขอ...............................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ภายในต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้  90,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  37,964.34  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  ตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563 คงเหลือ 52,035.66  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-....................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



ช่วยเหลอืประชาชน  บ้าน หมู่ที ่6 นางพศิตะวนั เจริญสุข



โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้  150,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0   บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ - คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..............................................................................................................
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ด าเนินโครงการในปีน้ี เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการหลักในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)............................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานกลุ่มสตรีและแม่บ้านต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้  300,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  291,835  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  มกราคม 2563                                  คงเหลือ 8,165  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-....................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 







โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

งบประมาณต้ังไว้  30,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0   บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ - คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..............................................................................................................
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ด าเนินโครงการในปีน้ี เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการหลักในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ..........................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้  40,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0   บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ - คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..............................................................................................................
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ด าเนินโครงการในปีน้ี เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการหลักในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ..........................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณต้ังไว้ 30,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0   บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ - คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..............................................................................................................
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ด าเนินโครงการในปีน้ี เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการหลักในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ..........................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

งบประมาณต้ังไว้  15,000,000  บาท (โอนลด 95,000 บาท)  คงเหลือ 14,905,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 14,395,500 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  ถึงกันยายน 2563                                 คงเหลือ  509,100 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-....................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ

งบประมาณต้ังไว้ 3,200,000 บาท (โอนเพิ่ม 95,000 บาท) คงเหลือ 3,295,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  3,295,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  กันยายน 2563                                คงเหลือ  4,600 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-....................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

งบประมาณต้ังไว้ 90,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  89,500  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  กันยายน 2563 คงเหลือ 500 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-....................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(งบกลาง)
4.1 โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนท่ีเกิดจากภัยพิบัติ และสาธารณภัย 
4.2 โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ถุงยังชีพ) 

งบประมาณต้ังไว้  300,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 109,622.50 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563           คงเหลือ 190,377.50 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-....................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 













โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้  250,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  250,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  ธันวาคม 2563                                  คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-....................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 











โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลส าคัญในเขตต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้  100,000  บาท
 โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  13,310 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  มกราคม และ เมษายน 2563 คงเหลือ 36,690  บาท 
 สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ...............................................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ............................................................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 















โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

งบประมาณต้ังไว้  30,000  บาท
 โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  20,202.20  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  มกราคม 2563 คงเหลือ 9,797.80  บาท 
 สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ...............................................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ............................................................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 











โครงการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนในการด าเนินงานและ
การให้บริการของ อบต.คบูวั

งบประมาณต้ังไว้  20,000  บาท
 โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  15,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  มกราคม 2563 คงเหลือ 5,000  บาท 
 สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ...............................................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ............................................................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





โครงการสง่เสริมกิจกรรม งานพธิี และงานรัฐพธิี

งบประมาณต้ังไว้  150,000  บาท
 โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  48,520  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ  กันยายน 2563 คงเหลือ 101,480  บาท 
 สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ...............................................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ............................................................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 









โครงการเลือกต้ัง หรือเลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน

งบประมาณต้ังไว้  350,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ                                   คงเหลือ 0  บาท 
 สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ...............................................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ................. ยังไม่มีก าหนดจัดการเลือกต้ัง อบต. .............................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้างที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในส่วนงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องงานในหน้าที่

งบประมาณต้ังไว้  30,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ                                   คงเหลือ 0  บาท 
 สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ...............................................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..............................................................................................

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ด าเนินโครงการในปีน้ี เน่ืองจากปฏิบัติตามมาตรการหลักในการ  
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ................................

 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณต้ังไว้  20,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 20,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    กันยายน 2563                                 คงเหลือ 0  บาท 
 สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ...............................................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-....................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการจิตอาสาพฒันาสาธารณะ

งบประมาณต้ังไว้  ไม่ได้ใช้งบประมาณ
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    กันยายน 2563                                 คงเหลือ 0  บาท 
 สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ...............................................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-....................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



(16 ตุลาคม 2562)  จิตอาสาพัฒนาสาธารณะบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (ทุกวันพุธ) 
น าโดย นายพจฐณศล ธนิกกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ร่วมกันท า
ความสะอาดพื้นท่ี กวาดลานวัด ขัดพื้น บริเวณโดยรอบวัดคูบัว ข้างรั้ววัด - โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 
และบริเวณรอบสระน้ าหน้าวัดคูบัว





(23 มิถุนายน 2563) การมีส่วนร่วมของผู้น าท้องที่ จิตอาสา หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 และประสานความร่วมมือจาก
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี กลุ่มมูลนิธิภาคเอกชน ร่วมกับ อบต.คูบัว (ส านักงานปลัด/กองช่าง)
ด าเนินการก าจัดผักตบชวาสิ่งกีดขวางทางน้ า สรรพก าลังช่วยกันเก็บผักตบชวาท าให้คลองสะอาดขึ้น



(10 กรกฎาคม 2563) การมีส่วนร่วมของประชาชนกับผู้บริหาร อบต.คูบัว สรรพก าลังร่วมแรงกับ
ประชาชนจิตอาสาในหมู่บ้านท่าช้าง หมู่ท่ี 10 ช่วยเหลือกันขุดลอกตะกอนดินล้างท าความสะอาด         
รางระบายน้ า สายบ้านนายบุญช่วย ทิมทอง บ้านท่าช้าง หมู่ท่ี 10 ท าให้รางระบายน้ าสะอาดขึ้น         
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนป้องกันน้ าท่วม



โครงการพฒันาระบบเว็บไซต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณต้ังไว้  ไม่ได้ใช้งบประมาณ
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ   คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ............................................... 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ด าเนินโครงการในปีน้ี เน่ืองจากปฏิบัติตามมาตรการหลักในการ  
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ................................

ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-....................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ ป้ายไวนิล/วารสาร/แผน่พับ เพื่อรายงานผล
การด าเนินงาน ประจ าปขีอง อบต.คบูัว

งบประมาณต้ังไว้  25,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ   คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ............................................... 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ด าเนินโครงการในปีน้ี เน่ืองจากปฏิบัติตามมาตรการหลักในการ  
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ................................

ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-....................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชมุชน                
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณต้ังไว้  50,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 49,820  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ   มกราคม 2563 คงเหลือ 180   บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-....................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 







โครงการสนับสนุนอ าเภอเมืองราชบรุ ี“ท่องเทีย่วราชบุรี ของดีเมือง ของดี
เมืองโอ่ง” ประจ าป ี2563

งบประมาณต้ังไว้  15,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ                คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ................-............................. 
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-....................................................

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ด าเนินโครงการในปีน้ี เน่ืองจากปฏิบัติตามมาตรการหลักในการ  
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ..............

 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูลฝอย

งบประมาณต้ังไว้  900,000  บาท  (โอนเพิ่ม 113,400 บาท)    รวมเป็น  1,013.400  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  970,681.50 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ                คงเหลือ  42,718.50  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-....................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ............................-................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย บ่อขยะบริษัท SNT Tech จ ากัด 152 ม.1 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี



โครงการสง่เสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนรว่มของประชาชน
ในต าบลคบูวั

งบประมาณต้ังไว้  30,000  บาท                      
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง    0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ                คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ด าเนินโครงการในปีน้ี เน่ืองจากปฏิบัติตามมาตรการหลักในการ  
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19).........................................

 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการจัดซ้ือขยะพลาสติกสาธารณะในบริเวณชุมชนหมู่บ้านและสวนสาธารณะ

งบประมาณต้ังไว้  30,000  บาท                      
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ                คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ 
อยู่ระหว่างการรณรงค์ท าความเข้าใจในหลักการท าโครงการถนนปลอดถังขยะควบคู่กับการลดปริมาณขยะ 
การคัดแยกขยะจากครัวเรือน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้กับประชาชน เพื่อขอเชิญชวนภาค
ประชาชน กลุ่มมวลชน ส่วนราชการในพื้นท่ี มีส่วนร่วมท ากิจกรรมพร้อมๆ กัน
การจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะจัดซื้อทดแทนเฉพาะถังขยะใบเดิมท่ีช ารุด 
เปลี่ยนถังใบใหม่เฉพาะจุด อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจข้อมูลจ านวนถังขยะท่ีช ารุดท้ัง 15 หมู่บ้าน
..............................................................................................................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการก าจัดผักตบชวา และวัชพืชน้ าในคลองสาธารณะภายในต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้  200,000  บาท                      
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 197,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    มกราคม 2563 คงเหลือ  3,000  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 











โครงการขุดลอกคลองซอย (คลองไส้ไก่) ภายในต าบลคบัูว

งบประมาณต้ังไว้  150,000  บาท                      
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  19,200  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    พฤษภาคม 2563 คงเหลือ  130,800  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





โครงการปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก

งบประมาณต้ังไว้  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ   สิงหาคม 2563 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



(วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563) จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2563
(ต้นทองอุไร) พื้นท่ีข้างถนนสายเลียบคลอง  หมู่ท่ี 9 บ้านฟากห้วย และแจกให้หมู่บ้านท้ัง 15 หมู่บ้าน                 

ปลูกบริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์



โครงการอนุรักษ์พันธ์ปลาน้ าจืด ตามแหล่งน้ าสาธารณะต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ                                  คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ......................................................................................... 

........ยังไม่มีหมู่บ้านเสนอขอ หาท่ีท่ีเหมาะสม ปล่อยพันธุ์ปลาลงคลอง สภาพแหล่งน้ านิเวศน์           
การปล่อยแล้วกลัวปลาจะไม่ค่อยรอด.......................................................

 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก) ไท –ยวน คูบัว

งบประมาณต้ังไว้  50,000 บาท  โอนลด 20,000 บาท  คงเหลือ 30,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  26,097 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    สิงหาคม  2563 คงเหลือ  3,903 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 







โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้  80,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 78,788.95 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    พฤศจิกายน 2563 คงเหลือ  1,211.05 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 









โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถ่ิน

งบประมาณต้ังไว้  120,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว                เบิกจ่ายจริง    0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ                คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ด าเนินโครงการในปีน้ี เน่ืองจากปฏิบัติตามมาตรการหลักในการ  
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19).......................................

 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไท-ยวน

งบประมาณต้ังไว้  150,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  125,190.95 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    มกราคม 2563 คงเหลือ  24,809.05 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 









โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา

งบประมาณต้ังไว้ 15,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว             เบิกจ่ายจริง  0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ                คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ด าเนินโครงการในปีนี้ เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการหลักในการ  
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)....................................

 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินชุมชน

งบประมาณต้ังไว้  30,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว                เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ                คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ด าเนินโครงการในปีน้ี เน่ืองจากปฏิบัติตามมาตรการหลักในการ  
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ................................

 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



ครุภณัฑ ์ ด าเนินการ ปี 2563



โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTVภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
จ านวน 3 ตัว  3 จุด
จุดท่ี 1 บริเวณโค้งร้านเจ๊ออน
จุดท่ี 2 บริเวณโค้งหน้าวัดคูบัว
จุดท่ี 3 บริเวณตรงข้ามร้านค้าประชารัฐ
จุดควบคุมสัญญาณอยู่ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 5  นายอริญชย์ เกตุน้อย

งบประมาณต้ังไว้  248,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  248,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    พฤศจิกายน 2563 คงเหลือ  0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 







โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก –คอนกรีตทับผิวคอนกรีต ภายในหมู่ที่ 2 
บริเวณบ้านทุ่งนา – บ้านนายมนตรี

งบประมาณต้ังไว้  178,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    - คงเหลือ   0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต้ังจ่ายรายการใหม)่ 

อยู่ระหว่างบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง



พื้นทีเ่ป้าหมาย ที่จะปรับปรุงถนนสายบา้นทุ่งนาไปทางบา้นนายมนตร ีหมู่ที่ 2



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 4 จากริมคลอง 
ร.1 ข คูบัว  ไปทางศาลาอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน

งบประมาณต้ังไว้  255,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    - คงเหลือ   0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต้ังจ่ายรายการใหม)่ 

อยู่ระหว่างบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง



พื้นทีเ่ป้าหมาย ท่ีจะก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ท่ี 4 (ช่วงที่ 2) ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิมใน(ช่วงที่ 1)



โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมติดต้ังล าโพง หมู่ที่ 6 ต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้  165,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    - คงเหลือ   0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต้ังจ่ายรายการใหม)่ 

อยู่ระหว่างบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง



เป้าหมายพื้นที่ ที่จะก่อสร้างหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ หมูท่ี่ 6
บริเวณที่สาธารณประโยชน์ข้างที่ออกก าลังกาย ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน 



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 8 (ซอยหนองผ้าขาว) ซอย 1 จากต้นซอยไป
ทางท้ายซอย

งบประมาณต้ังไว้  202,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    - คงเหลือ   0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต้ังจ่ายรายการใหม)่ 

อยู่ระหว่างบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง



เป้าหมายพ้ืนที่ ที่จะก่อสร้างรางระบายน้ า (ในซอย 1) หมูท่ี่ 8



โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิวทางตลอดสาย จากร้านค้า
นางสาลี่ วิชัยเมือง ไปทางซุ้มป้ายวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 11 ต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้  180,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    - คงเหลือ  0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต้ังจ่ายรายการใหม)่ 

อยู่ระหว่างบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง



พื้นท่ีเป้าหมาย ที่จะท าโครงการ ปรับปรุงผิวถนนจากร้านค้านางสาลี่ วิชัยเมือง ไปทางซุ้มวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 11



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บริเวณบ้านนางลี      
ยิ่งงามแก้ว ถึงบ้าน นายมาโนช คชสถิต

งบประมาณต้ังไว้  11,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    - คงเหลือ  0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต้ังจ่ายรายการใหม)่ 

อยู่ระหว่างบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง



พื้นทีเ่ป้าหมายทีจ่ะท าโครงการ หมู่ที่ 12  สายทางที่ยังก่อสร้างไม่สุดถนน



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
บริเวณบ้านนางสุทิน  ยิ่งงามแก้ว ถึงบ้านนางอรุณ  รักอก
งบประมาณต้ังไว้  38,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    - คงเหลือ  0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต้ังจ่ายรายการใหม)่

อยู่ระหว่างบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง



พื้นทีเ่ป้าหมายทีจ่ะท าโครงการ หมู่ที่ 12  สายทางที่ยังก่อสร้างไม่สุดถนน



โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ข้างบ้าน นางอรุณ  สีแดงเหลือง

งบประมาณต้ังไว้  61,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    - คงเหลือ   0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต้ังจ่ายรายการใหม)่ 

อยู่ระหว่างบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง



พื้นทีเ่ป้าหมาย ท่ีจะท าโครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ข้างบ้าน นางอรุณ  สีแดงเหลือง หมู่ท่ี 13



โครงการวางท่อ คสล.พร้อมถมดินหลังท่อ บริเวณหน้าบ้านนายประเมิน อ่อนแก้ว 
หมูท่ี่ 13 ต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้  15,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    - คงเหลือ  0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต้ังจ่ายรายการใหม)่ 

อยู่ระหว่างบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง



เป้าหมายพื้นท่ี ท่ีจะท าโครงการวางท่อ คสล.พร้อมถมดินหลังท่อบริเวณหน้า
บ้านนางประเมิน อ่อนแก้ว หมู่ท่ี 13



โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ในหมู่บ้าน หมูท่ี่ 14 บริเวณบ้านนายสมคิด - ถนนเกษตร

งบประมาณต้ังไว้  271,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    - คงเหลือ  0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต้ังจ่ายรายการใหม)่ 

อยู่ระหว่างบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง



พื้นทีเ่ป้าหมาย ท่ีจะท าโครงการวางท่อ คสล.บริเวณบ้านนายสมคิด-ถนนเกษตร หมู่ที่ 14



โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม บริเวณหน้าบ้าน 
นายอาชวิศร์ ถาวรสุข  ไปเชื่อมต่อกับถนน คสล. บริเวณข้างบ้าน นางภิรมย์ เทียมเต็ง 
หมู่ที่ 15 ต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้  149,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    - คงเหลือ  0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต้ังจ่ายรายการใหม)่ 

อยู่ระหว่างบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง



พื้นทีเ่ป้าหมาย ที่จะท าโครงการ หมู่ที่ 15  สายทางทีย่ังเหลือไม่เชื่อมต่อกัน



โครงการเชื่อมระบบท่อเมนน้ าดีจากถังเชมเปญเดิม เข้าสู่ถังเชมเปญใหม่ ให้กับระบบ
ประปาของ อบต.คูบัว หมู่ที่ 12 ต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้  495,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    - คงเหลือ    0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2563) 

อยู่ระหว่างบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง



พื้นทีเ่ป้าหมายโครงการ ประปา อบต.คูบวั หมู่ที่ 12



ครุภณัฑ ์ (เพิ่มเติม) ที่ด าเนินการ ปี 2563



ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จ านวน 2 จุด 3 ตัว (จุดท่ี 1 จ านวน 2 ตัว 
ทางแยกข้ามคลองบ้านฟากห้วย , จุดท่ี 2 จ านวน 1 ตัว ถนนหลังบ้านร้อยตรีชุมพล วิสุทธิโช)

งบประมาณต้ังไว้   262,000   บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    - คงเหลือ    0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต้ังจ่ายรายการใหม)่ 

อยู่ระหว่างบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง



พื้นทีเ่ป้าหมายทีจ่ะท าโครงการ



จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงคส์ าหรับเด็กปฐมวัยหน้าโพเมก้า (ขาว)
ขนาด 30X75X120 ซม. จ านวนท้ังหมด  19 ตัว
ศพด. อบต.คูบัว จ านวน 4 ตัว
ศพด. โรงเรียนวัดแคทราย จ านวน 10 ตัว
ศพด. โรงเรียนวัดหนามพุงดอ จ านวน 5 ตัว

งบประมาณต้ังไว้  26,600  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ    - คงเหลือ   0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-............................. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 

อยู่ระหว่างบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง



เงนิอดุหนุนสนบัสนุน จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น ปีงบประมาณ 2563



โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,063,400 บาท
งบประมาณท่ีผู้รับจ้าง (หจก.พนาภัณฑ์ก่อสร้าง)  ประมูลเสนอได้   1,780,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ                  - คงเหลือ  0 บาท 
 สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ......อยู่ในช่วงการก่อสร้าง

ใกล้จะเสร็จสมบูรณ/์ขั้นตอนทางช่างผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง................ 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..........................................-......................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ...........................................................-.................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(แหล่งของเงิน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ 3728 ลงวันท่ี 17 
มีนาคม 2563 เลขท่ีใบจัดสรร 5573/2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก














