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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 

.......................................................................... 

  เพ่ือให้การบริหารงานและการด าเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
คูบัว เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและ
การประเมินผลของบุคคลทั่วไป  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบให้ประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ  วันที่   24  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕7   

 

       

                                              (นายพจฐณศล  ธนกิกุล)  
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 

  การจัดท าแผนการด าเนินงาน ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยแผนการด าเนินงานจะเป็นเอกสารที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่ วนต าบลคูบั ว  ภายในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เ พ่ือให้องค์การบริหารส่ วนต าบล 
คูบัว รวมถึงหน่วยงานอ่ืนได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานทั้งทางด้านการจัดการ โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เศรษฐกิจ การพัฒนาคนและสังคม การเมือง การบริหาร การศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
คูบัว ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอเมืองราชบุรีและจังหวัดราชบุรี รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้
เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวต่อไป 
 
 

        ส านักงานปลัด 
งานนโยบายและแผนงาน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 
แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

ประจ าปี 2558  
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น   โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) และแผนงาน/โครงการของหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 บทน า และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรมซึ่ง
เป็นส่วนที่ส าคัญ เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผล
การด าเนินงานต่อไป 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
 

หน้า 
ค าน า               
หลักการและเหตุผล            
สารบัญ               
 
 
 

ส่วนที่   1 บทน า           1 
- วัตถุประสงค์           
- ขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน     1 - 2 
- ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน       3 

 
 
 

ส่วนที่   2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม         4 
- สรุปงบหน้าแผนการด าเนินงาน 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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ส่วนที่  1 
 

บทน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

ส่วนที่  1 
 

1.1   บทน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี                 
และแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดท่ีจะด าเนินการใน
ปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 

           1.   เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด าเนินการจริง  
ในปีงบประมาณนั้น ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
           2.   เพื่อใช้เป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้มีความสะดวก 
และชัดเจนในการด าเนินการต่างๆ 

          3.   เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนา 3 ปี ไปสู่แผนการด าเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
1.3   ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ 
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3   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงาน  
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

4   เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้วให้ประกาศเป็น 
แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกนัและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน   
  แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ หรือ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ในปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้ด าเนินโครงการได้ในปีงบประมาณนั้น 

อ านาจในการขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง เป็นอ านาจของผู้ 
บริหารท้องถิ่น 

การแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น                  
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่อ งมือในการ
ติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล  ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

1.    เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action plan)  
2.   จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3.   แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดง 

ถึงการด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่  1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมี
การด าเนินการจริงในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นท่ีและตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือกิ่ง
อ าเภอแบบบูรณาการ 
 

ขั้นตอนที่  2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ 
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พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่   1    บทน า 
ส่วนที่   2    บัญชีโครงการ/ กิจกรรมเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนที่  3    การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

ท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการด าเนินงานของ  (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล.......)  ประจ าปี.........เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบ
และสามารถตรวจสอบได้ 
 

1.4    ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1.    ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการ 
ด าเนินงาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

2.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนาตรงตามความต้องการและ 
ตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น 

3.    ท าให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงาน 
อ่ืนๆ 

4.    ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด าเนินการกิจกรรม 
หรือมีโครงการพัฒนาอะไรในพ้ืนที่บ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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ส่วนที่  2 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558  เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อีกทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา/
กิจกรรมที่จะด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ท าให้แนวทางการด าเนินงานมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น 



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวติและสังคม

2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวสัดิการสังคม

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการเสริมสร้างความสุข เพื่อใหผู้้สูงอายุได้ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 43 59

กายสบายในแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเปน็การใหค้วามส าคัญกับผู้สูงอายุ

ประจ าป ี2558 จ านวนเงิน 150,000.-บาท

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของ เพื่อใหผู้้พกิารในต าบลคูบวัได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 43 59

ชมรมผู้พกิารประจ าปี2558 กับทาง อบต.

จ านวนเงิน 100,000.-บาท

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชมรม ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 43 59

ชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ

จ านวนเงิน 75,000.-บาท

4 โครงการสงเคราะหก์ายอุป เพื่อใหค้นพกิารได้ฝึกการออกก าลังกายอวยัวะ ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 43 59

กรณ์ส าหรับคนพกิาร ต่างๆ

จ านวนเงิน 50,000.-บาท

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558จาก (หน้า)



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวติและสังคม

2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวสัดิการสังคม

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการศูนย์ฟื้นฟผูู้พกิาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 42 59

ต าบลคูบวั ศูนย์พื้นฟผูู้พกิารต าบลคูบวั

จ านวนเงิน 30,000.-บาท

6 โครงการสงเคราะหผู้์ยากไร้ เพื่อใหผู้้ยากไร้และด้อยโอกาสได้มีความเปน็อยู่ ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 42 59

และด้อยโอกาสประจ าปี ที่ดีขึ้นและไม่รู้สึกวา่ตนเองถูกทอดทิ้ง

2558 จ านวนเงิน 30,000.-บาท

7 โครงการส่งเสริมการพฒันา เพื่อสนับสนุนการด าเนินของชมรมผู้พกิาร ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 42 59

ศักยภาพของชมรมผู้พกิาร

ประจ าป ี2558

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวติและสังคม

2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและสนุบสนุนกิจกรรมของ ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 44 67

กิจกรรมของศูนย์พฒันา ศูนย์พฒันาครอบครัวต าบลคูบวั

ครอบครัวต าบลคูบวั จ านวนเงิน 30,000.-บาท

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 44 67

กิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาว เด็ก และเยาวชนต าบลคูบวั

ชนในพื้นที่ จ านวนเงิน 30,000.-บาท

3 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพฒันา ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 44 67

อาสาสมัครสาธารณสุขต าบล ศักยภาพของกลุ่ม อสม.ต าบลคูบวั

คูบวั จ านวนเงิน 200,000.-บาท

4 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่ม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพฒันา ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 44 67

สตรีแม่บา้นต าบลคูบวั ศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บา้นต าบลคูบวั

จ านวนเงิน 350,000.-บาท

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวติและสังคม

2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 44 67

การประกอบอาชีพและ และเสริมสร้างรายได้ใหก้ับประชาชน

เสริมสร้างรายได้ใหก้ับ จ านวนเงิน 100,000.-บาท

ประชาชน

6 โครงการฝึกอบรมและศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนให้ ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 45 68

ดูงาน ของผู้น าชุมชน คณะ มีประสิทธภิาพ

กรรมการหมู่บา้น เกี่ยวกับ จ านวนเงิน 180,000.-บาท

การจัดท าแผนชุมชน

7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อจัดกิจกรรมด้านเกษตรใหแ้ก่เกษตรกร ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 45 68

กิจกรรมทางการเกษตรใน ในต าบลคูบวั

ต าบลคูบวั จ านวนเงิน 50,000.-บาท

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวติและสังคม

2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการปอ้งกันและควบคุม เพื่อปอ้งกันไข้และควบคุมไข้เลือดออก ต าบลคูบวั ส านักงานปลัดฯ 46 58

โรคไข้เลือดออกประจ าป ี จ านวนเงิน 100,000.-บาท

2558

2 โครงการปอ้งกันและควบคุม เพื่อปอ้งกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ ต าบลคูบวั ส านักงานปลัดฯ 46 58

โรคพษิสุนัขบา้ประจ าปี จ านวนเงิน 100,000.-บาท

2558

3 โครงการส่งเสริมระบบการ เพื่อจัดใหม้ีระบบบริหารจัดการงานแพทย์ ต าบลคูบวั ส านักงานปลัดฯ 46 58

แพทย์ฉุกเฉินประจ าปี ฉุกเฉิน อบต.คูบวั

2558 จ านวนเงิน 300,000.-บาท

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 25567 พ.ศ. 2558จาก (หน้า)



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวติและสังคม

2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการคลินิกใกล้บา้นรักษา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์ ต าบลคูบวั ส านักงานปลัดฯ 47 58

โรคเฉพาะทาง(ผู้ปว่ยเร้ือรัง) อย่างเข้าถึง

จ านวนเงิน 80,000.-บาท

5 อุดหนุนคณะกรรมการอาสา เพื่อส่งเสริมประสิทธภิาพการปฏบิติังานของ ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 46 58

สมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ อสม.

บา้นในการพฒันางานแต่ละ จ านวนเงิน 225,000.-บาท

หมู่บา้น จ านวน 15 หมู่บา้น

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวติและสังคม

2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในต าบลคูบวั

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี เทศบัญญัติ 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 โครงการปอ้งกันและลดอุบติั เพื่อเฝ้าระวงัการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้ง ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 48 52

เหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ถนนในช่วงเทศกาล

ส าคัญ จ านวนเงิน 50,000.-บาท

2 โครงการซักซ้อมแผนปอ้งกัน เพื่อซักซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทา ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 48 51

และบรรเทาสาธารณภยั สาธารณภยั

จ านวนเงิน 40,000.-บาท

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อการจัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 48 52

อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน

พลเรือน(อปพร.) จ านวนเงิน 100,000.-บาท

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558จาก (หน้า)



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวติและสังคม

2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในต าบลคูบวั

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี เทศบัญญัติ 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 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยว เพื่อหาแนวทางการปอ้งกันและรักษาความ ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 48 52

กับการปอ้งกันการเกิด สงบเรียบร้อยในต าบลคูบวั

สาธารณภยัแก่ประชาชน จ านวนเงิน 10,000.-บาท

ต าบลคูบวั

5 กล้องวงจรปดิ cctv จ านวน เพื่อเฝ้าระวงัและปอ้งกันการเกิดเหตุ ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 49 52

4 จุด จ านวนเงิน 450,000.-บาท

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และการกีฬา

3.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม  - เด็กนักเรียนมีการพฒันาทางร่างกายที่ โรงเรียน สพฐ. ส่วนการศึกษาฯ 50 56

 (นม) ส าหรับเด็กก่อนวยัเรียน แข็งแรงสมบรูณ์เจริญเติบโตตามวยั ในเขตพื้นที่ต าบล

ที่อยู่ในสังกัดศูนย์พฒันาเด็กก่อน  - งบประมาณ 1,020,000 บาท คูบวั จ านวน 4 แหง่

วยัเรียน และส าหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ชั้นอนุบาล-ป.6 ร.ร.ในสังกัด จ านวน 3 แหง่

สพฐ. ในเขตพื้นที่ต าบลคูบวั

2 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั  - เด็กนักเรียนมีพฒันาการทางร่างกายที่ โรงเรียน สพฐ. ส่วนการศึกษาฯ 50 57

ส าหรับโรงเรียน สพฐ. ในเขต แข็งแรงสมบรูณ์เติบโตตามวยั ในเขตพื้นที่ต าบล

พื้นที่ ต าบลคูบวั  - งบประมาณ 1,710,000 บาท คูบวั จ านวน 4 แหง่

3 โครงการจัดซ้ืออาหารกลางวนั  - เด็กเล็กมีพฒันาการทางร่างที่แข็งแรง ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษาฯ 51 55

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สมบรูณ์เติบโตตามวยั ของ อบต. คูบวั

อบต.คูบวั  - งบประมาณ 460,000 บาท จ านวน 3 แหง่

หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และการกีฬา

3.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอก  - เสริมสร้างพฒันาการในการเรียนรู้แก่เด็ก เด็กเล็กของศูนย์ ส่วนการศึกษาฯ 51 55

โรงเรียนส าหรับเด็กก่อน ก่อนวยัเรียน พฒันาเด็กเล็ก ใน

วยัเรียน สังกัด อบต.คูบวั

 - งบประมาณ 50,000 บาท จ านวน 100 คน

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรม  - ส่งเสริมใหน้ักเรียนได้จัดแสดงผลงานทาง โรงเรียนสังกัด สพฐ. ส่วนการศึกษาฯ 51 57

วนัวชิาการของโรงเรียนในสังกัด วชิาการ และได้รับความรู้ทางวชิาการต่างๆ ในเขตต าบลคูบวั

สพฐ. ในเขตต าบลคูบวั  - งบประมาณ 80,000 บาท จ านวน 4 แหง่

6 โครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพให้  - ส่งเสริมใหน้ักเรียนในระดับมัธยม มี โรงเรียนมัธยม ส่วนการศึกษาฯ 51 57

แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยม ความรู้และมีทกัษะด้านประกอบอาชีพ ในเขตต าบลคูบวั

โรงเรียนแคทรายวทิยา  - งบประมาณ 40,000 บาท จ านวน 1 แหง่

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และการกีฬา

3.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ  -เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นักเรียนในเขตพื้นที่ ส่วนการศึกษาฯ 52 58

ทกัษะด้านภาษาต่างประเทศให้  - งบประมาณ 120,000 บาท ต าบลคูบวั

แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน  - ส่งเสริมใหน้ักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมจาก สนับสนุนกิจกรรม ส่วนการศึกษาฯ 52 57

กิจกรรมของศูนย์การศึกษานอก แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน การเรียนการสอน

โรงเรียนชุมชนต าบลคูบวั  - งบประมาณ 50,000 บาท ของศูนย์การศึกษา

นอกโรงเรียน

จ านวน 1 แหง่

9 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ - ติดต้ังหลังคาเมทลัชีท ด้านหน้าศูนย์พฒันา ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษาฯ 52 56

พฒันาเด็กเล็กโรงเรียน เด็กเล็กฯ และโถส้วมของเด็ก โรงเรียนวดัแคทราย

วดัแคทราย  - งบประมาณ 99,500 บาท จ านวน 1 แหง่

หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และการกีฬา

3.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  - จัดสภาพแวดล้อมโดยการติดต้ังเคร่ืองปรับ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส่วนการศีกษาฯ 53 56

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อากาศ โรงเรียนวดัหนาม

โรงเรียนวดัหนามพงุดอ  - งบประมาณ 88,000 บาท พงุดอ

11 โครงการจัดงานวนัพอ่และวนัแม่  - ปลูกฝังใหเ้ด็กมีความกตัญญูกตเวทต่ีอบดิา ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษาฯ 54 15

แหง่ชาติ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มารดาและต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ ในสังกัด อบต.คูบวั

 - งบประมาณ 15,000 บาท จ านวน 2 แหง่

12 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-  - ปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชนมีระเบยีบวนิัย เข้าค่ายลูกเสือ- ส่วนการศึกษาฯ 54 57

เนตรนารี รู้จักการอยู่ร่วมกัน เปน็หมู่คณะ มีความ เนตรนารี

สามัคคีมีน้ าใจเอื้ออารีต่อกัน จ านวน 150 คน

 - งบประมาณ 50,000 บาท

13 โครงการจัดกิจกรรมวนัเด็ก  - สร้างขวญัและก าลังใจใหแ้ก่เด็กๆ และ เด็กๆ ในต าบลคูบวั ส่วนการศึกษาฯ 54 55

แหง่ชาติ เยาวชนในต าบลคูบวั จ านวน 600 คน

 - งบประมาณ 60,000  บาท

14 โครงการเข้าค่ายพทุธบตุร  - ปลูกฝังจิตใหเ้ด็กและเยาวชนมีความ เด็ก เยาวชนใน ส่วนการศึกษาฯ 55 70

ประพฤติที่ดีงามมีศีลธรรมในจิตใจ ต าบลคูบวั

 - งบประมาณ 50,000  บาท จ านวน 200 คน

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และการกีฬา

3.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการอบรมคุณธรรม-  - ปลูกฝังจิตส านึกใหเ้ปน็ผู้มีคุณธรรมและ เด็ก เยาวชนในต าบล ส่วนการศึกษาฯ 55 70

จริยธรรมใหแ้ก่เด็กและเยาวชน จริยธรรม คูบวั

ในต าบลคูบวั  - งบประมาณ  50,000  บาท จ านวน 200 คน

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และการกีฬา

3.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรมประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการบวชศิลจาริณี ถวายเปน็  - บ าเพญ็ศีล ถวายเปน็พระราชกุศลแด่ ประชาชนในต าบล ส่วนการศึกษาฯ 56 69

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ และสมเด็จ คูบวั 

พระเจ้าอยู่หวัฯ และสมเด็จพระ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จ านวน 100 คน

นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  - งบประมาณ 60,000 บาท

2 โครงการจัดงานประเพณี  - สืบทอดประเพณี วนัส าคัญทางศาสนาให้ เด็กนักเรียน เยาวชน ส่วนการศึกษาฯ 56 70

แหเ่ทยีนเข้าพรรษาต าบลคูบวั คงอยู่สืบไป และประชาชนใน

 - งบประมาณ 40,000 บาท ต าบลคูบวั

จ านวน 200 คน

3 โครงการจัดการประกวดทอผ้า  - สืบสานภมูิปญัญาทอ้งถิ่นการทอผ้า เด็กนักเรียน และ ส่วนการศึกษาฯ 56 70

พื้นเมือง (ซ่ินตีนจก) ไท -ยวน พื้นเมือง (ผ้าซ่ินตีนจก) ใหค้งอยู่สืบไป ประชาชนผู้มีความ

ต าบลคูบวั  - งบประมาณ 50,000 บาท สนใจ

จ านวน 100 คน

4 โครงการจัดงานประเพณีลอย  - สืบสานประเพณีไทยใหค้งอยู่สืบไป ประชาชนต าบลคูบวั ส่วนการศึกษาฯ 56 70

กระทงต าบลคูบวั  - งบประมาณ 50,000 บาท และประชาชนทั่วไป

ร่วมงานประเพณี

จ านวน 300 คน

หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และการกีฬา

3.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรมประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว  - ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมของ ประชาชนต าบลคูบวั ส่วนการศึกษาฯ 56 70

เชิงวฒันธรรมของทอ้งถิ่น ต าบลคูบวัใหเ้ปน็ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และประชาชนทั่วไป

 - งบประมาณ 150,000 บาท เข้าร่วมงานประเพณี

จ านวน 200 คน

6 โครงการสนับสนุนการจัดงาน  - สืบสานวฒันธรรมไท-ยวน ของต าบล สนับสนุนการจัดงาน ส่วนการศึกษาฯ 57 70

สืบสานวฒันธรรมประเพณี คูบวัใหค้งอยู่สืบไป สืบสานวฒันธรรม

ไท-ยวน ต าบลคูบวั  - งบประมาณ 100,000 บาท ไท-ยวน 

จ านวน 1 คร้ังต่อปี

7 โครงการสนับสนุนอ าเภอเมือง  - สนับสนุนการทอ่งเที่ยวจังหวดัราชบรีุ สนับสนุนการ ส่วนการศึกษาฯ 57 70

ราชบรีุ "ทอ่งเที่ยวราชบรีุของ  - งบประมาณ 10,000 บาท ทอ่งเที่ยวในจังหวดั

ดีเมืองโอ่ง" ประจ าป ี2558 ราชบรีุ 

จ านวนปลีะ 1 คร้ัง

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และการกีฬา

3.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  - ส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนมีน้ าใจนักกีฬา โรงเรียนระดับ ส่วนการศึกษาฯ 58 68

โรงเรียนระดับประถม หา่งไกล รู้รักสามัคคี และมีสุขภาพที่แข็งแรง หา่งไกล ประถมในเขตต าบล

ต้านภยัยาเสพติด "คูบวัเกมส์" ยาเสพติด คูบวั 

 - งบประมาณ 100,000 บาท จ านวน 4 แหง่

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  - ส่วเสริมใหเ้ยาวชนและประชาชนได้ หมู่บา้นในเขต ส่วนการศึกษาฯ 58 69

ประเพณี หา่งไกลต้านภยั ออกก าลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง หา่งไกล ต าบลคูบวั

ยาเสพติด ยาเสพติด จ านวน 15 หมู่บา้น

 - งบประมาณ 120,000 บาท

3 โครงการจัดการแข่งขันฟตุบอล  - เยาวชน ปละประชาชนในเขตอ าเภอเมือง อปท.  เยาวชน และ ส่วนการศึกษาฯ 58 69

ประเพณีอ าเภอเมืองราชบรีุ ราชบรีุได้รู้จักใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ ประชาชนในอ าเภอ

เมืองราชบรีุ "ราชบรีุคัพ" หา่งไกลยาเสพติด เมืองราชบรีุเข้าร่วม

คร้ังที่ 18  - งบประมาณ 100,000 บาท แข่งขัน 21 ทมี

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และการกีฬา

3.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม  - เข้าร่วมการแข่งขันฟตุบอลประเพณี เด็ก เยาวชน และ ส่วนการศึกษาฯ 59 59

การแข่งขันฟตุบอลประเพณี อ าเภอเมืองราชบรีุ "ราชบรีุคัพ" ประชาชน ผู้มีความ

อ าเภอเมืองราชบรีุ "ราชบรีุคัพ"  - งบประมาณ 100,000 บาท สนใจ 

จ านวน 20 คน

2 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม  - ใหป้ระชาชนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพ ใหป้ระชาชนได้ออก ส่วนการศึกษาฯ 59 69

การแข่งขันฟตุบอลอาวโุส ร่างกายแข็งแรง ก าลังกายมีสุขภาพ

 - งบประมาณ 30,000 บาท ร่างกายแข็งแรง

3 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา  - ใหป้ระชาชนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพ อุปกรณ์กีฬาส าหรับ ส่วนการศึกษาฯ 59 69

ส าหรับหมู่บา้นในต าบลคูบวั ร่างกายแข็งแรง หมู่บา้น 

 - งบประมาณ 150,000 บาท จ านวน 15 หมู่บา้น

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออก  - ใหป้ระชาชนได้ใช้ออกก าลังกายใหม้ี เคร่ืองออกก าลังกาย ส่วนการศึกษาฯ 59 69

ก าลังกายพร้อมก่อสร้างลาน สุขภาพที่แข็งแรง ส าหรับหมู่บา้นๆ

กลางแจ้ง คสล. หมู่ที่ 4, 5,  - งบประมาณ 300,000 บาท จ านวน 4 หมู่บา้นๆ

12, 14 ละ 5 ชุด

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว
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4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แนวทางการพัฒนา ระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตต าบลคูบวั

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการจัดหาถังขยะพลาสติก เพื่อประชาชนได้มีภาชนะไวส้ าหรับรอง ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 61 66

ทรงกลมไม่มีฝาปดิ รับขยะมูลฝอย

จ านวนเงิน 60,000.-บาท

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558จาก (หน้า)



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนทีต่ าบลคูบวั

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 การด าเนินการปรับปรุงภมูิ เพื่อปรับแต่งภมูิทศัน์ภายในเขตต าบลคูบวั ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 75 44

ทศัน์ภายในเขตต าบลคูบวั จ านวนเงิน 30,000.-บาท

2 ขุดลอกคลองไส้ไก่ เพื่อก าจัดส่ิงกีดขวางทางน  าและขุดลอก ต าบลคูบวั กองช่าง 63 71

คลองที่ตื นเขิน

จ านวนเงิน 200,000.-บาท

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารและเสริมสร้างธรรมภิบาล

5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการขององค์กร

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 เคร่ืองโทรสารfax จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารfaxจ านวน 2 เคร่ือง ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 65 46

จ านวนเงิน 36,000 บาท กองคลัง กองคลัง 65 50

2 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตู้ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดต้ังพื้น อบต.คูบวั ส านักงานปลัด 66 46

ต้ังพื้น จ านวนเงิน 92,000.-บาท

3 กล้องวงจรปดิประจ าที่ จัดซ้ือกล้องวงจรปดิประจ าที่ อบต.คูบวั ส านักงานปลัด 65 46

จ านวน 3 ตัว จ านวนเงิน 25,000.-บาท

4 ติดต้ังแผงปา้ยส าหรับ เพื่อประชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสารของ ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 74 47

ประชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสาร อบต.คูบวั

จ านวนเงิน 80,000.-บาท

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558จาก (หน้า)



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารและเสริมสร้างธรรมภิบาล

5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการขององค์กร

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ อบต.คูบวั ส านักงานปลัด 64 47

จ านวนเงิน 15,000.-บาท

6 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ อบต.คูบวั ส านักงานปลัด 65 47

จ านวนเงิน 15,000.-บาท

7 จอภาพแบบ led ขนาดไม่ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ อบต.คูบวั ส านักงานปลัด 66 47

น้อยกวา่ 20 นิ้ว จ านวนเงิน 3,500.-บาท

8 เคร่ืองบนัทกึเสียง ระบบ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ อบต.คูบวั ส านักงานปลัด 70 47

ดิจิตอล จ านวนเงิน 3,500.-บาท

9 เล่ือยโซ่ยนต์ เพื่อใช้ในการตัดกิ่งไม้ในที่สาธารณะ ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 70 52

จ านวนเงิน 8,000.-บาท

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558จาก (หน้า)



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารและเสริมสร้างธรรมภิบาล

5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบคุคลขององค์การให้มีประสิทธิภาพ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในต าบลคูบวัให้ ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 62 44

ภายในเขตต าบลคูบวั สวยงาม

จ านวนเงิน 40,000.-บาท

2 โครงการส ารวจความพงึพอใจ เพื่อส ารวจความพงึพอใจของประชาชนในการ ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 72 44

ของประชาชนในการด าเนิน ใหบ้ริการแก่ประชาชน

งานและการใหบ้ริการของ จ านวนเงิน 20,000.-บาท

อบต.คูบวั

3 ต่อเติมทางเชื่อมระหวา่ง เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและในการติดต่อ อบต.คูบวั ส านักงานปลัด 73 48

อาคารส านักงานหลังใหม่กับ ราชการระหวา่งส่วน

อาคารเอนกประสงค์หลังเก่า จ านวนเงิน 80,000.-บาท

4 โครงการจัดอบรมใหค้วามรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการจัดเก็บภาษี ต าบลคูบวั กองคลัง 71 49

แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ จ านวนเงิน 40,000.-บาท

ช าระภาษี

5 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการจัดเก็บภาษี ต าบลคูบวั กองคลัง 71 49

จ านวนเงิน 100,000.-บาท

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2557

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

พ.ศ. 2558



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารและเสริมสร้างธรรมภิบาล

5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบคุคลขององค์การให้มีประสิทธิภาพ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการส ารวจข้อมูลความจ าเปน็พื้นฐาน ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 73 68

ของประชาชนเพื่อใช้ในการ ของประชาชนในต าบลคูบวั

พฒันาต าบลคูบวั จ านวนเงิน 40,000.-บาท

7 โครงการจัดท าแผนพฒันา เพื่อจัดท าแผนพฒันาต าบลใหเ้ปน็ไปตาม ต าบลคูบวั ส านักงานปลัด 73 68

สามป ีของอบต. ระเบยีบ

จ านวนเงิน 60,000.-บาท

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน ด้านการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาศักยภาพบคุลากร

5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบคุลากรในองค์กร
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) แผน 3 ปี ข้อบัญญัติ 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 โครงการฝึกอบรมและศึกษา เพื่อเพิ่มพนูความรู้ และ อบต.คูบวั ส านักงานปลัด 75 31

ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ประสบการณ์ใหแ้ก่

บริหารจัดการของคณะผู้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

บริหารและสมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

อบต.คูบวั จ านวนเงิน 200,000.-บาท

2 โครงการการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความเข้าใจในการ พนักงานส่วน ส านักงานปลัด 75 31

และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักย ปฏบิติังานและการใหบ้ริการประชาชน ต าบล ลูกจ้าง

ภาพในการปฏบิติังานของ ได้อย่างถูกต้องตามระเบยีบและกฏหมาย ประจ า 

พนักงานฯ ลูกจ้าง และพนัก จ านวนเงิน 100,000.-บาท

งานจ้าง ของ อบต.คูบวั

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
จาก (หน้า) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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จ ำนวน
โครงกำร

ทีด่ ำเนินกำร

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

 ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วย
ด ำเนินกำร

1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.1 แนวทางการพฒันา  กอ่สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและสะพานให้อยู่ในสภาพทีใ่ช้งานได้ดี 8 8.70           2,698,000      17.20      กองช่าง

1.2 แนวทางการพฒันา  กอ่สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบระบายน ้าไม่ให้เกดิน ้าท่วมขงั 5 5.43           1,268,000      8.08        กองช่าง

1.3 แนวทางการพฒันา ขยายแนวเขต/บ้ารุงรักษาซ่อมแซมระบบการประปาต้าบลคูบัว 3 3.26           1,774,000      11.31      กองช่าง

1.5 แนวทางการพฒันา พฒันาส่ิงกอ่สร้าง 2 2.17           380,000        2.42        กองช่าง

18 19.57        6,120,000     39.00     

บญัชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ 2558

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั จังหวดัรำชบรุี

ยทุธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

รวม



จ ำนวน
โครงกำร

ทีด่ ำเนินกำร

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

 ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วย
ด ำเนินกำร

2. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวติและสังคม

2.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการจดัสวัสดิการสังคม 7 7.61           435,000        2.77        ส้านักงานปลัด

2.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและสังคม 7 7.61           940,000        5.99        ส้านักงานปลัด
2.3 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 5 5.43           805,000        5.13        ส้านักงานปลัด

2.4 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในต้าบลคูบัว 5 5.43           650,000        4.14        ส้านักงานปลัด

24 26.09        2,830,000     18.04     

3.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ วฒันธรรม และกำรกีฬำ

3.1 แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมกจิกรรมทางการศึกษา 15 16.30         3,942,500      25.13      ส่วนการศึกษา

3.2 แนวทางการพฒันาสนับสนุนส่งเสริมกจิกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 7 7.61           650,000        4.14        ส่วนการศึกษา

3.3 แนวทางการพฒันาสนับสนุนส่งเสริมการท่องเทีย่ว 3 3.26           320,000        2.04        ส่วนการศึกษา

3.4 แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมกจิกรรมกฬีาและการนันทนาการ 4 4.35           580,000        3.70        ส่วนการศึกษา

29 31.52        5,492,500     35.01     

บญัชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ 2558

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั จังหวดัรำชบรุี

ยทุธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

รวม

รวม



จ ำนวน
โครงกำร

ทีด่ ำเนินกำร

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

 ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วย
ด ำเนินกำร

4.1 แนวทางระบบก้าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูในเขตต้าบลคูบัว 1 1.09           60,000          0.38        
4.2 แนวทางบ้ารุงรักษาแหล่งน ้าในเขตต้าบลคูบัว 0 -             -                -          
4.3 แนวทางส่งเสริม ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื นทีต้่าบลคูบัว 2 2.17           230,000        1.47        ส้านักงานปลัด

3 3.26           290,000        1.85       

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ 2558

ยทุธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

4.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

รวม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั จังหวดัรำชบรุี

บญัชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม



จ ำนวน
โครงกำร

ทีด่ ำเนินกำร

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงกำร

ทัง้หมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

 ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วย
ด ำเนินกำร

5.1 แนวทางส่งเสริมการพฒันาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการขององค์กร 9 9.78           278,000        1.77        ส้านักงานปลัด
5.2 แนวทางส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรบุคคลขององค์การให้มีประสิทธิภาพ 7 7.61           380,000        2.42        ส้านักงานปลัด
5.3 แนวทางส่งเสริม สนับสนุน การลงทุนภาคอตุสาหกรรม 2 2.17           300,000        1.91        -

18 19.57        958,000        6.11       

92 100.0 15,690,500   100.00รวมทัง้สิ้น

5.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรและเสริมสร้ำงธรรมภิบำล

ยทุธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

รวม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั จังหวดัรำชบรุี
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ 2558

บญัชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม


