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คำนำ 

 

 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลคุงน้ำวน ไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  ประกอบกับ
ในระหวางปมีการแกไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 - แกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งท่ี 1/2566 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 
 - แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2566 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 
 - แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2566 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 
เพื ่อนำแผนพัฒนาดังกลาวสู การปฏิบัติโดยการตั ้งงบประมาณในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ซ่ึงประกาศใชขอบัญญัติฯ เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2565 นั้น 

 ทั ้งน ี ้  เพ ื ่อให การปฏิบ ัต ิงานขององคการบร ิหารส วนตำบลคุ งน ้ำวน ถูกต องตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำแผนการดำเนนิงานภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยงานอื่น และปดประกาศใหประชาชนทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ โดยปดประกาศอยางนอยสามสิบวัน 

 จึงไดจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื ่อเปนเครื ่องมือสำคัญใน 
การบริหารงานของผู บริหารทองถิ ่น และควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  
เปนการบริหารจดัการอยางเปนระบบ ประกอบกับเพ่ือประโยชนในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดวย 
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สวนที่  1  บทนำ 

 
 

 
 กระทรวงมหาดไทยไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2548 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งแผนการดำเนินงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดขององคการบริหารสวนตำบล 
คุงน้ำวน ที่จะดำเนินการในเขตพื้นท่ีตำบลคุ งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งเปนโครงการ 
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินสะสมขององคการบริหารสวน
ตำบลคุ งน้ำวน ทำใหแนวทางในการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ ้น และมีการจำแนก
รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการพัฒนาในแผนการดำเนินงานทำใหการติดตามและประเมินผล 
มีความสะดวกมากข้ึน 
 

 แผนการดำเนินงานเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นเพื่อเปนแนวทางใน 
การพัฒนาทองถิ่นและควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปน
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้ 
 1. เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนดำเนินการ (Action Plan) 
 2. จัดทำหลังจากที่ไดมีการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป/เพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/
โครงการ 
 3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที ่ช ัดเจนและแสดงถึง 
การดำเนินการจริง 
 4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบล ที่จะดำเนินการใน
พ้ืนท่ีตำบล 
 

 
 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ งหมายเพื ่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการ พัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณนั้น
เพื ่อใหแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณนั ้นขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น มีความชัดเจน 
ในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหนวยงานและ
จำแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน   
 2. แผนการดำเนินงานจะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม 
การดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ   
 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นท่ี 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีท่ีมาจาก    

1.  บทนำ 

2. วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
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  3.1 งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดำเนินการ)    
  3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีเกิดจากการจายขาดเงิน 
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืนๆ ท่ีดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน    
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที ่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเองโดยไมใช 
งบประมาณ (ถามี)    
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน
อื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สำหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวม
ขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ
การดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี 
ความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ  
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเกิด 
ประโยชนในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนท่ี 
 

 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

และเพ่ิมเติมแกไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
  ขอ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานใหดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี ้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื ่น ๆ  
ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวจัดทำรางแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
ประกาศเปนแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ 
เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

ขอ 27 แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตว ันที ่ประกาศใช
งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและ
โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 

เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกำหนดใหการจัดทำ
แผนการดำเนินงานเพ่ิมเติมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0810.3/ว 6086 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติการใชแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะ โดยกำหนดแบบสำหรับใชในแผนการดำเนินงาน ประกอบดวย 1) แบบ ผด.01 คือบัญชี

3. ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
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สรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 2) แบบ ผด.02 คือบัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
กิจกรรมและงบประมาณ 3)  
  จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติมแกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 สามารถแสดงเปน
แผนภูมิดังนี้ 
 

 

 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
จากหนวยงานภายในและหนวยงานอ่ืนๆ 

จัดทำราง 
แผนการดำเนินงาน 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

เสนอ 
รางแผนการดำเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

คณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน 

พิจารณา 
รางแผนการดำเนินงาน 

เสนอ 
รางแผนการดำเนินงาน 

คณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 
รางแผนการดำเนินงาน 

ผูบริหารทองถ่ิน 

ประกาศใช 
แผนการดำเนินงาน 

ผูบริหารทองถ่ิน 
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1) ใชเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงาน

ใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2) ใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล ของแผนงาน/โครงการ

พัฒนา ในปงบประมาณ 
  3) เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหนวยงานอื่น ๆ ของรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนา  และกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบล 
  4) ทำใหการบริหารงาน ภารกิจ อำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบฯ ท่ีเก่ียวของ เปนไปโดย
ถูกตอง เหมาะสม มีเปาหมายท่ีชัดเจน และมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการอยางเปนระบบ 
  5) ทำใหแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคการบริหารสวนตำบล มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
 
 

 

๔.  ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 

 

 



ยุทธศาสตร แผนงาน
โครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด
 จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

1.1  แผนงานการศึกษา 59 70.24          1,632,424 13.56 กองการศึกษาฯ

1.2  แผนงานสาธารณสุข 5 5.95             160,000 1.33 สํานักปลัด อบต.

1.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 5 5.95             160,000 1.33 สํานักปลัด อบต.

1.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 5.95             234,700 1.95     สํานักปลัด อบต./

กองการศึกษาฯ

1.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 2.38             136,000 1.13 สํานักปลัด อบต.

1.6  แผนงานการเกษตร 3 3.57               82,000 0.68 สํานักปลัด อบต.

1.7  แผนงานงบกลาง 5 5.95          9,634,000 80.02 สํานักปลัด อบต.

รวม 84 100.00        12,039,124 100.00

สวนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

1.  บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
(แบบ ผด.01)

สรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต
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ยุทธศาสตร แผนงาน
โครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด
 จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

สรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 85.71          1,489,700 68.88 กองชาง

2.2  แผนงานการเกษตร 1 14.29             673,000 31.12 กองชาง

รวม 7 100.00          2,162,700 100.00

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา การ

บริหารจัดการ และการอนุรักษ

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 7 100.00             836,000 100.00     สํานักปลัด อบต.

รวม 7 100.00            836,000 100.00

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 75.00             383,000 53.34     สํานักปลัด อบต./

กองคลัง

4.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 12.50             300,000 41.78 สํานักปลัด อบต.

4.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 6.25               15,000 2.09 สํานักปลัด อบต.

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
วางแผน การสงเสริมการลงทุน 
พานิชยกรรม และการทองเที่ยว

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
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ยุทธศาสตร แผนงาน
โครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด
 จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

สรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลคุงน้ําวน  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

4.4  แผนงานการเกษตร 1 6.25               20,000 2.79 สํานักปลัด อบต.

รวม 16 100.00            718,000 100.00

5.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 100.00             190,000 100.00 สํานักปลัด อบต.

รวม 4 100.00            190,000 100.00

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น

6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 100.00             151,000 100.00     สํานักปลัด อบต./

กองการศึกษาฯ

รวม            2 100.00            151,000 100.00

รวมทั้งสิ้น 120 100.00     16,096,824 100.00

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนา การจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
(แบบ ผด.02) 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องคการบริหารสวนตำบลคุงน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงนำ้วน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการชาวประชาอุนใจกองการศึกษาฯ รับใช
ประชาชน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 86 ลำดับท่ี 1)  

ใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ 0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2 โครงการจัดทำคูมือปฏิบัติงาน/โปรแกรมนำเสนอ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 87 ลำดับท่ี 3) 

จัดทำโปรแกรมสำเรจ็รูปการปฏิบัติงานภายใน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

3 โครงการทำดวยใจอะไรก็ดี 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 88 ลำดับท่ี 4) 
 

กิจกรรมจิตสาธารณะ 0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

4 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 88 ลำดับท่ี 5) 
 

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูของ
บุคลากรของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงนำ้วน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการรับสมัครนักเรียน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 89 ลำดับท่ี 1) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 51) 

รับสมัครนักเรียน  1,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

6 โครงการนิเทศภายในชั้นเรียน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 89 ลำดับท่ี 2) 
 

นิเทศชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

7 โครงการแกไขปญหาพฤติกรรมเด็กเล็กโดยการทำ
วิจัยชั้นเรียน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 90 ลำดับท่ี 3) 

จัดทำวิจัยชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตอครู 1 
คน 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

8 โครงการชั่งน้ำหนักวัดสวนสูง 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 90 ลำดับท่ี 4)  
 

ชั่งน้ำหนักวัดสวนสูงใหนักเรียน 0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

9 โครงการสำรวจส่ือการเรียนการสอน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 91 ลำดับท่ี 5)  
 

สำรวจส่ือการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.คุงน้ำวน 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

10 โครงการหนูนอยออมเงิน  
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 92 ลำดับท่ี 6)  
 

ประดิษฐกระปุกออมสิน,กิจกรรมสัปดาหรักการ
ออม 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            



 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566          10 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการเด็กไทยใชจายอยางพอเพียง 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 92 ลำดับท่ี 7)  
 

จัดกิจกรรมจำลองเหตุการณสมมุติการซ้ือขาย
อยางงายใหแกเด็ก 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

12 โครงการประดิษฐส่ือจากเศษวัสดุเหลือใช  
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 93 ลำดับท่ี 8)  
 

ประดิษฐส่ือจากเศษวัสดุเหลือใช 0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

13 โครงการจัดซ้ือเครื่องเลนสนามสำหรับเด็กปฐมวัย 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 1) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 56) 

จัดซ้ือเครื่องเลน 492,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

14 โครงการหนูนอยกาวสูอาเซียน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 94 ลำดับท่ี 11)  

อานและแปลความหมายคำศัพทภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.คุงน้ำวน 

            

15 โครงการเสริมสรางวินัยการคัดแยกขยะในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 95 ลำดับท่ี 12) 

ปลูกฝงใหเด็กเรียนรูวิธีการคัดแยกขยะ 0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.คุงน้ำวน 

            



 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566          11 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงนำ้วน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการนิทานยืมอาน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 95 ลำดับท่ี 13) 

ใหบริการยืม – คืน หนังสือนิทาน 0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.

คุงน้ำวน 

            

17 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแก โรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) หนาท่ี 96 ลำดับท่ี 14)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 54) 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

229,944 
(อบต.คุงน้ำวน) 

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

18 โครงการสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวันสำหรับ
เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 97 ลำดับท่ี 15)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 58) 

อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันใหโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ใหเขตตำบลคุงน้ำวน 

504,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

19 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คุงน้ำวน) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 98 ลำดับท่ี 16)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 52) 

อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน ให ศพด.
อบต.คุงน้ำวน เชน คาเครื่องแบบนักเรียน,  
คาอุปกรณการเรียน , คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

192,375 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            



 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566          12 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงนำ้วน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 99 ลำดับท่ี 17)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 54) 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียน ศพด. 
อบต.คุงน้ำวน 

47,905 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

21 โครงการพัฒนานวัตกรรมของครูในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 99 ลำดับท่ี 18)  

ครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดทำนวัตกรรม 0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

22 โครงการกีฬาเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 100 ลำดับท่ี 19)  

กิจกรรมสงเสริมการประสานความสัมพันธและ
พัฒนากลามเน้ือมัดเล็กและกลามเน้ือมัดใหญ 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

23 โครงการปองกันอุบัติเหตุตางๆ ในเด็กปฐมวัย 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 101 ลำดับท่ี 20)  

เรียนรูวิธีการปองกันอุบัติเหตุตางๆ อยางงายได
ตามวัย 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

24 โครงการสำรวจเด็ก 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 102 ลำดับท่ี 21)  

ขอมูลเด็กกอนวัยเรียนและเด็กท่ีสำเร็จการศึกษา
ภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            



 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566          13 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงนำ้วน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 โครงการออกกำลังกายเขิงนิเวศ 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 102 ลำดับท่ี 22)  

กิจกรรมสงเสริมการออกกำลังกายเชิงนิเวศ 0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

26 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติประจำตำบลคุงน้ำวน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 103 ลำดับท่ี 23)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 50) 

การแขงขันเลนเกมฝกทักษะสมอง การเลนเกม, 
การแสดงบนเวที, การตอบปญหาชิงรางวัล, 
กิจกรรมตรวจสุขภาพ ฯลฯ 
 

134,600 
(อบต.คุงน้ำวน) 

 

อบต.คุงน้ำวน กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

27 โครงการเด็กไทยใฝดี 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 103 ลำดับท่ี 24)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 50) 

จัดกิจกรรมปลูกฝงคานิยมดานคุณธรรม จริยธรรม
ใหกับเด็กและเยาวฃน 

1,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

 

อบต.คุงน้ำวน กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

28 โครงการวันวิสาขบูชาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 104 ลำดับท่ี 25)  
 

จัดบอรดใหความรู,จัดประสบการณเรื่อง 
วันวิสาขบูชา,เวียนเทียน,น่ังสมาธิ 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

29 โครงการวันมาฆบูชาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 104 ลำดับท่ี 26)  
 

จัดบอรดใหความรู,จัดประสบการณเรื่อวัน
มาฆบูชา,เวียนเทียน 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            



 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566          14 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30 โครงการวันพระ ธรรมะสุขใจ 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 105 ลำดับท่ี 27)  

นิมนตพระมาใหความรูกับนักเรียน สวดมนต น่ัง
สมาธิ 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.คุงน้ำวน 

            

31 โครงการวันอาสาฬหบูชาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 105 ลำดับท่ี 28)  

จัดบอรดใหความรู จัดประสบการณเรื่องวัน
อาสาฬหบูชา เวียนเทียน 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.คุงน้ำวน 

            

32 โครงการแหเทียนพรรษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 106 ลำดับท่ี 29)  

จัดบอรดใหความรู จัดประสบการณเรื่องวัน
เขาพรรษา กิจกรรมแหเทียน 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.คุงน้ำวน 

            

33 โครงการวันออกพรรษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 106 ลำดับท่ี 30) 

จัดบอรดใหความรู จัดประสบการณเรื่องวันออก
พรรษา ตักบาตรท่ีวัด 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.คุงน้ำวน 

            

34 โครงการสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองใน
วันวิสาขบูชา 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 107 ลำดับท่ี 31) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนา 68) 

จัดบอรดใหความรู, การแตงกายชุดขาว ,รณรงค
ลด ละ เลิก อบายมุข, บำเพ็ญสาธารณประโยชน 

1,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.คุงน้ำวน 

         
 

   



 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566          15 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

35 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีแหเทียน
พรรษา 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2566) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนา 68) 

ประดับธงธรรมจักร,รณรงคลด ลด เลิกเหลาและ
อบายมุข 

20,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.คุงน้ำวน 

            

36 โครงการเห็ดมหัศจรรย 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 108 ลำดับท่ี 33)  

นำประสบการณเรื่องเห็ด, นำเห็ดมาประกอบ
อาหาร 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

37 โครงการเลานิทานพ้ืนบาน  
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 109 ลำดับท่ี 35)  

การเลานิทานพ้ืนบานจากผูทรงคุณวุฒิ 0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

38 โครงการการอนุรักษการทำขนมไทยของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 110 ลำดับท่ี 36)  

จัดประสบการณตรงจากการทำกิจกรรมทำขนม
ไทย 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            



 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566          16 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

39 โครงการวันไหวครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 110 ลำดับท่ี 37)  

ฝกปฏิบัติการไหว,กิจกรรมไหวครู 0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

40 โครงการพัฒนาการสมวัย ไหวสวย 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 111 ลำดับท่ี 38)  

กิจกรรมปฏิบัติการไหวอยางถูกตองและสวยงาม 0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

41 โครงการวันลอยกระทงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 111 ลำดับท่ี 39) 

จัดบอรดใหความรู จัดประสบการณวันลอย
กระทง ประกวดทำกระทง 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.คุงน้ำวน 

            

42 โครงการวันสงกรานตศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 112 ลำดับท่ี 40) 

จัดบอรดใหความรู จัดประสบการณวันสงกรานต 
รดน้ำขอพรผูสูงอายุ 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.คุงน้ำวน 

            

43 โครงการวันขึ้นปใหม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 113 ลำดับท่ี 41) 

จัดประสบการณเรื่องวันขึ้นปใหม จัดบอรด 
แลกเปล่ียนของขวัญ 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            



 แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566          17 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

44 โครงการวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 113 ลำดับท่ี 42) 

จัดประสบการณเรื่องวันเด็ก รวมกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติกับ อบต. 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

45 โครงการวันครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 114 ลำดับท่ี 43)  

จัดประสบการณเรื่องวันครู ประกวดการไหวอยาง
สวยงาม 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

46 โครงการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 115 ลำดับท่ี 45)  

กิจกรรมเรียนรูวิธีนำผลการผลิตในทองถิ่นมาใช
ประโยชน 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

47 โครงการสืบสานดนตรีไทย 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 115 ลำดับท่ี 46) 

ใหความรูเรื่องดนตรีไทย 0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

48 โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเรียนรูเรื่องตน
มะพราว 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 11 ลำดับท่ี 47)  

กิจกรรมการบอกช่ือเครื่องดนตรีไทย 0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 
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๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

49 โครงการวันแมแหงชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–25700) 
หนาท่ี 117 ลำดับท่ี 49)  

จัดบอรดใหความรู,จัดประสบการณเรื่องวันแม
แหงชาติ,มอบดอกมะลิใหแม 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

50 โครงการปฐมวัยเดินตามรอยพอ ใชชีวิตตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 117 ลำดับท่ี 50)  

จัดบอรดใหความรู ปลูกตนไม กิจกรรมจิต
สาธารณะ 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

51 โครงการตามรอยภูมิปญญาทองถิ่น 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 118 ลำดับท่ี 51)  

จัดบอรดใหความรู ปลูกตนไม กิจกรรมจิต
สาธารณะ 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

52 โครงการเยี่ยมบานนักเรียน  
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 118 ลำดับท่ี 52) 

ออกเยี่ยมบานนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

53 โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย ใสใจเด็กเล็ก 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 119 ลำดับท่ี 53) 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลคุงน้ำวนตรวจ
สุขภาพอนามัยเด็กเล็ก 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 
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๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

54 โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก...สาร 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 120 ลำดับท่ี 54)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 51) 

จัดทำแผนพับใหความรูและประชาสัมพันธ
ขาวสารและกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.
คุงน้ำวน 

500 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

55 โครงการสงเสริมการเรียนรูสูโลกกวาง 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 121 ลำดับท่ี 55) 

กิจกรรมเรียนรูนอกสถานท่ี 0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

56 โครงการอบรมการเล้ียงดูเด็กปฐมวัย 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 121 ลำดับท่ี 56)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 53) 

อบรมใหความรูเพ่ือนำไปใชในการสงเสริม
พัฒนาการใหกับบุตรหลาน 

6,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.คุงน้ำวน 

            

57 โครงการสานสัมพันธระหวางบานกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 125 ลำดับท่ี 61)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 53) 

จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน,ประชุม
ผูปกครอง,สำรวจความพึงพอใจ 

2,100 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.

คุงน้ำวน 
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๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

58 โครงการ 5 ส ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 126 ลำดับท่ี 62)  

กจิกรรม 5 ส เดือนละ 1 ครั้ง ทำความสะอาด
ใหญปละ 2 ครั้ง 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คุงน้ำวน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

            

 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (1)  แผนงานการศึกษา : งานศึกษาไมกำหนดระดับ 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการคุงน้ำวนรักการอาน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 127 ลำดับท่ี 1)  

จัดใหมีท่ีอานหนังสือในตำบล 0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

พ้ืนท่ีในตำบล 
คุงน้ำวน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (2)  แผนงานการสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนนิการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 128 ลำดับท่ี 1)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 61) 

สำรวจและทำลายแหลงเพาะพันธุยุงลายและให
ความรู รณรงคประชาสัมพันธเรื่องโรค
ไขเลือดออก อยางนอย 4 ครั้ง/ป 

20,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต.คุงน้ำวน 

            

2 โครงการลอมรั้วรูทันปองกันเอดส 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 129 ลำดับท่ี 2)  

กิจกรรมการรณรงคใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน
โรคเอดสและโรคทางเพศสัมพันธ อยางนอย 1 
ครั้ง/ป 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต. 

            

3 โครงการรณรงคสงเสริมการใชจักรยานใน
ชีวิตประจำวัน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 130 ลำดับท่ี 3) 

กิจกรรมการประชาสัมพันธ รณรงคการใช
จักรยานและกิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช
จักรยาน จำนวนอยางนอย 1 ครั้ง/ป 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต. 

            

4 โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 131 ลำดับท่ี 4)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 60) 

ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริดาน
สาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ  
 

140,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต.คุงน้ำวน 

            

5 โครงการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพและคุมครอง
ผูบริโภคดานสาธารณสุข 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 131 ลำดับท่ี 5)  

ตรวจสอบรานคา รานชำ หาบเร แผงลอย สถานท่ี
สะสมอาหาร จำหนายอาหาร ผูประกอบการ และ
ประชาชนท่ัวไป จำนวน 20 ราน 

0 
(อบต.คุงน้ำวน 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต. 
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๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (3)  แผนงานสังคมสงเคราะห : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
สถานท่ีกลางสำหรับศูนยปฏิบัติการรวมโครงการ
ชวยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ใหแก องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีรับผิดชอบ 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 133 ลำดับท่ี 1)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 63) 

สนับสนุนงบประมาณใหแก องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการโครงการ 

18,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

เทศบาลตำบล 
หลักเมือง 

เทศบาลตำบล 
หลักเมือง 

            

2 โครงการพัฒนาคุณภาพกายและจิตสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและประชาชนตำบลคุงน้ำวน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 134 ลำดับท่ี 2)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 62) 

- กิจกรรมใหความรูการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน 
ใหแก ผูสูงอายุ 
- กิจกรมสันทนาการ 
- กิจกรรมบริการสุขภาพเบ้ืองตนใหแกผูสูงอาย ุ

142,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อาคาร
อเนกประสงค  

หมูท่ี 3 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต.คุงน้ำวน 

            

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกคนพิการในเขต อบต. 
 

-กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการตางๆของผูพิการ 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต. 

            

4 โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
และคนไรท่ีพ่ึง 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 135 ลำดับท่ี 4)  

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และคนไรท่ีพ่ึง 
ไดรับการประชาสัมพันธและสำรวจขอมูล  

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต. 
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๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (3)  แผนงานสังคมสงเคราะห : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการวัดประชารัฐสรางสุข พัฒนาวัดตาม
แนวทาง 5 ส 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 136 ลำดับท่ี 6)  

ทำความสะอาดและพัฒนาวัดในพ้ืนท่ีตำบล 
คุงน้ำวน 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต. 

            

 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (4)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน : งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกเด็กและเยาวชน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 137 ลำดับท่ี 1) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 65) 

ฝกอบรมอาชีพใหแกเด็กและเยาวชน 7,700 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2 โครงการอบรมธรรมะ ทำบุญไหวพระสำหรับ
ผูสูงอาย ุ
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2566)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 66) 

อบรมธรรมะ ทำบุญไหวพระ ทอดผาปา 227,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน 
และสถานท่ีท่ี

เหมาะสม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (4)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน : งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการรณรงค ตอตานยาเสพติด 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หนาท่ี 140 ลำดับท่ี 4) 

กิจกรรมประชาสัมพันธใหความรูเรื่องการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต. 

            

4 โครงการบุหรี่เลิกได ถาใจกลาพอ 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หนาท่ี 141 ลำดับท่ี 5) 

กิจกรรมรณรงคการลด ละ เลิก บุหรี่ 0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต. 

            

5 โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 141 ลำดับท่ี 6)  

ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการลดความ
รุนแรงตอเด็กและสตรี  

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต. 
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๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (5)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตำบล
คุงน้ำวน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 142 ลำดับท่ี 1) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 66) 

จัดการแขงขันกฬีาโดยมีทีมเขารวมการแขงขัน 40,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

สนามกีฬา 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต.คุงน้ำวน 

            

 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (5)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สงกรานตและวันผูสูงอายุประจำตำบลคุงน้ำวน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 143 ลำดับท่ี 1) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 67) 

ใหความรูกับผูสูงอายุ ทำบุญเล้ียงพระ สรงน้ำพระ 
รดน้ำขอพรผูสูงอาย ุกิจกรรมสันทนาการ เลนเกม
และมอบรางวัล ,รับประทานอาหาร 

96,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (6)  แผนงานการเกษตร : งานสงเสริมการเกษตร 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา “ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบา” 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 144 ลำดับท่ี 1) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 81) 

รณรงค ประชาสัมพันธ และฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาใหแกสัตวเล้ียงภายในเขต อบต. อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง/ป 

70,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต.คุงน้ำวน 

            

2 สำรวจขอมูลจำนวนและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 145 ลำดับท่ี 2) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 80) 

สำรวจขอมูลสุนัขและแมว จำนวน 2 ครั้ง/ป  12,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต.คุงน้ำวน 

            

 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (6)  แผนงานการเกษตร : งานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการสภาเด็กคุงน้ำวนรวมใจพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 146 ลำดับท่ี 1)  

กิจกรรมสาธารณประโยชน 0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

สถานท่ีสาธารณะ
ในตำบลคุงน้ำวน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  (7)  แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น 

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 147 ลำดับท่ี 1)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 4) 

สมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตำบลคุงน้ำวน ไมนอยกวารอยละ 40 
ของคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจาก สปสช.  

70,000 
(อบต.คุงน้ำวน)+ 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต.คุงน้ำวน 

            

2 สมทบกองบุญวันละบาทตำบลคุงน้ำวน  
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 147 ลำดับท่ี 2)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 5) 

ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบลคุงน้ำวน 

100,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน สำนักปลัด  
อบต. 

 

            

3 สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 148 ลำดับท่ี 3)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 2) 

ผูสูงอายุภายในตำบลคุงน้ำวนไดรบัการสงเคราะห
จำนวน 12 เดือน 

7,586,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต.คุงน้ำวน 

            

4 สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูพิการ 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 148 ลำดับท่ี 4)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 2) 

ผูพิการภายในตำบลคุงน้ำวนไดรับการสงเคราะห
จำนวน 12 เดือน 

1,860,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต.คุงน้ำวน 

            

5 สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 148 ลำดับท่ี 5)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 3) 

ผูปวยเอดสภายในตำบลคุงน้ำวนไดรับการ
สงเคราะห จำนวน 12 เดือน 

18,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต.คุงน้ำวน 
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2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 2  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสราง 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบโอเวอรเลย หมูท่ี 1 
(บานคุงกระถิน ซอย 12) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 257) 
หนาท่ี 150 ลำดับท่ี 1) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 79) 

โดยทำการปรับปรุงถนนลาดยางแบบโอเวอรเลย 
กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาดยางฯ ไมนอยกวา 
900 ตารางเมตร (ตามแบบท่ี อบต.คุงน้ำวน
กำหนด) พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ 
จำนวน 1 ปาย จุดเริ่มตนพิกัดท่ี N 13.519748 
E 99.887289 จุดส้ินสุดพิกัดท่ี 
N 13.518664 N 99.886452  

203,100 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1  
ตำบลคุงน้ำวน 

กองชาง             

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2  
(บานมาลาย ซอย 1) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 152 ลำดับท่ี 3) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 77) 

โดยทำการรื้อถนนลาดยางเดิมพรอมบดอัดแนน
และกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00 
เมตร ระยะทาง 127 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา 381 ตารางเมตร 
(ตามแบบท่ี อบต. คุงน้ำวน กำหนด) พรอมติดต้ัง
ปายประชาสัมพันธโครงการ จุดเริ่มตนพิกัดท่ี  
N 13.528847 E 99.897450 จุดส้ินสุดพิกัด
ท่ี N 13.529383 E 99.898267  
  

296,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 2 
ตำบลคุงน้ำวน 

กองชาง             
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2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 2  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสราง 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2  
(บานมาลาย ซอย 6) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 152 ลำดับท่ี 4) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 78) 

 โดยทำการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง
3.00 เมตร ระยะทาง 95 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 285 ตาราง
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.คุงน้ำวนกำหนด) พรอม
ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จำนวน 1 ปาย 
จุดเริ่มตนพิกัดท่ี N13.525212 
E99.899970 สุดส้ินสุดพิกัดท่ี N13.524801 
E99.899318 

216,900 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 2  
ตำบลคุงน้ำวน 

กองชาง             

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2  
(บานมาลาย ซอย 6) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 156 ลำดับท่ี 12) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 78) 

โดยทำการกอสรางโรงจอดรถ กวาง 10 เมตร 
ยาว 14 เมตร (ตามแบบท่ี อบต.คุงน้ำวนกำหนด) 
พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จำนวน 
1 ปาย พิกัดท่ี N13.522659 E99.901840  

499,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 3 
ตำบลคุงน้ำวน 

กองชาง             

5 ปรับปรุงรางระบายน้ำ หมูท่ี 4  
(บานทาใหญ ซอย 7) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 157 ลำดับท่ี 13) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 79) 

โดยทำการขุดลอกเศษดินและวัชพืชในรางระบาย
น้ำ และขนไปท้ิง ระยะ 88 เมตร จุดเริ่มตนพิกัด
ท่ี N 13.513882 E 99.910283 จุดส้ินสุด
พิกัดท่ี N 13.513590 E 99.910218 และ
ทำบอพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.65 x0.65 เมตร 
พรอมทำฝาปด ค.ส.ล. จำนวน 3 ชุด  
พิกัดท่ี 1 N 13.513757 E 99.910411 
พิกัดท่ี 2 N 13.513840 E 99.910154 
พิกัดท่ี 3 N 13.513485 E 99.910283 

68,400 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 4 
ตำบลคุงน้ำวน 

กองชาง             
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2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 2  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานกอสราง 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 กอสรางเขื่อนกันดิน หมูท่ี 5 (สวนคุณสมบัติ 
ทัศนาทัย) 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 156 ลำดับท่ี 15) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 77) 

โดยทำการกอสรางเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.  
จำนวน 2 จุด  ดังน้ี   
จุดท่ี 1) กอสรางเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ระยะทาง 
12 เมตร สูง 1.50 เมตร  
พิกัดท่ี N 13.508283  E 99.904326   
จุดท่ี 2) กอสรางเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.ระยะทาง
ระยะ 11.50 เมตร สูง 1.50 เมตร 
พิกัดท่ี  N 13.507612 E 99.904614 ตาม
แบบแปลนท่ี อบต.คุงน้ำวน กำหนด) พรอมติดต้ัง
ปายประชาสัมพันธโครงการ จำนวน 1 ปาย 

206,300 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี  5 
ตำบลคุงน้ำวน 

กองชาง             

 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี 2  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  (1)  แผนงานการเกษตร : งานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 ขุดลอกคลองศาลตาเพ็ชร หมูท่ี 7 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 161 ลำดับท่ี 1) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 82) 

โดยทำการขุดลอกคลองศาลตาเพ็ชร ระยะทาง 
2,469 เมตร ตามแบบท่ี อบต. คุงน้ำวน กำหนด 
พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จำนวน 
1 ปาย จุดเริ่มตนพิกัดท่ี N 13.471767  
E 99.903142 จุดส้ินสุดพิกัดท่ี  
N 13.501350 E 99.889912 

673,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี  7 
ตำบลคุงน้ำวน 

กองชาง             
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3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี  3 การพัฒนา การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  (1)  แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการจางเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขน 
ขยะมูลฝอยในเขต อบต. (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) หนาท่ี 163 ลำดับท่ี 1) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 หนาท่ี 64) 

จางเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย 
เพ่ือนำไปดำเนินการอยางถูกตอง 

816,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน สำนักปลัด 
อบต. 

            

2 โครงการรณรงคปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) หนาท่ี 164 ลำดับท่ี 2)  

กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน สำนักปลัด 
อบต. 

 

            

3 โครงการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
และปญหามลพิษ (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) หนาท่ี 165 ลำดับท่ี 3)  

รณรงคใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
และปญหามลพิษ  

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต. 

 

            

4 โครงการสรางจิตสำนึกเกี่ยวกับการใชพลังงาน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 166 ลำดับท่ี 5)  

กิจกรรมสรางจิตสำนึกเกี่ยวกับการใชพลังงาน
ทดแทน 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต. 

 

            

5 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 166 ลำดับท่ี 6)  

จัดกิจกรรมรณรงคดานการรักษาส่ิงแวดลอมตาม
ชวงวันสำคัญตางๆ 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต. 
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3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี  3 การพัฒนา การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  (1)  แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการรวมพลังพิทักษส่ิงแวดลอม (ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนาท่ี 
167 ลำดับท่ี 7)  

กิจกรรมรวมพลังพิทักษส่ิงแวดลอม 0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต. 

            

7 โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาธารณะ 
หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 ตำบลคุงน้ำวน  
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) 
หนาท่ี 168 ลำดับท่ี 8)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 หนาท่ี 64) 

จัดทำแผนพับรณรงคประชาสัมพันธ กิจกรรมเก็บ
ขยะ และกำจัดผักตบชวาในลำคลอง 

20,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต. 
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4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี  4  การพัฒนา การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
  (1)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป : งานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการจัดรายการเสียงตามสายเพ่ือ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของราชการ 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 169 ลำดับท่ี 1) 

จัดรายการเสียงตามสายในวันเวลาราชการ วันละ 
2 ครั้ง (เท่ียง – เย็น) ครั้งละครึ่งชั่วโมง 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน สำนักปลัด 
อบต. 

            

2 โครงการประชาสัมพันธการดำเนินงานของ อบต.
คุงน้ำวน  
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 169 ลำดับท่ี 2)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 15) 

เผยแพรประชาสัมพันธผลการดำเนินงานของ 
อบต.คุงน้ำวน ผานชองทางการประชาสัมพันธ
ตางๆ เชน การจัดทำแผนพับ วารสาร จดหมาย
ขาว ปฏิทิน การจัดทำเว็บไซต นิทรรศการ ฯลฯ 

40,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน สำนักปลัด 
อบต. 

            

3 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต  
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 170 ลำดับท่ี 3)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 13) 

พัฒนาเว็บไซต/ดูแลและปรับปรุงขอมูลเว็บไซต 
อบต. 

10,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน สำนักปลัด 
อบต. 

            

4 โครงการตามใจฉัน สานสัมพันธระหวางบุคลากร 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 171 ลำดับท่ี 5)  

จัดโครงการสายสัมพันธสรางสรรคทีมงานของ
อบต.คุงน้ำวน โดยจัดกิจกรรมระหวางบุคลากร  

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน สำนักปลัด 
อบต. 

            

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
โดยใชกิจกรรม 5 ส  
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 171 ลำดับท่ี 6) 

จัดกิจกรรม 5 ส พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีให
มีความพรอมในการปฏิบัติงานของสวนราชการท้ัง 
4 สวนราชการ 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน สำนักปลัด 
อบต. 
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4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี  4  การพัฒนา การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
  (1)  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป : งานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ
บุคลากรทองถิ่น  
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 172 ลำดับท่ี 7)  
(ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 16) 

จัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมใหแก
บุคลากร 

30,๐๐๐ 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน สำนักปลัด 
อบต. 

 

            

7 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผูนำทองถิ่น ผูนำชุมชน และ
พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลคุงน้ำวน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 172 ลำดับท่ี 8)  
(ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 15) 

ฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผูนำทองถิ่น ผูนำชุมชน และพนักงานขององคการ
บริหารสวนตำบลคุงน้ำวน 

280,000 
(อบต.คุงน้ำวน 

อบต.คุงน้ำวนและ
จังหวัดท่ีเหมาะสม 

สำนักปลัด 
อบต. 

            

8 โครงการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทำงาน  
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 173 ลำดับท่ี 9)  

จัดกจิกรรมดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทำงาน 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน สำนักปลัด 
อบต. 

 

            

9 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 173 ลำดับท่ี 10)  

กิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน สำนักปลัด 
อบต. 
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4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี  4  การพัฒนา การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
  (1)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงาน
และการใหบริการของอบต. 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 174 ลำดับท่ี 1)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 28) 

สุมสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในตำบล 
คุงน้ำวน 

15,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด 
อบต. 

 

            

 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี  4  การพัฒนา การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
  (1)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป : งานบริหารงานคลัง 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนาท่ี 175 ลำดับท่ี 1)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 34) 

จัดทำปายประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี  8,๐๐๐ 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7  
ตำบลคุงน้ำวน 

กองคลัง 
 

            

2 โครงการกองคลังพรอมใจใหบริการประชาชนนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนาท่ี 176 ลำดับท่ี 3) 

ใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน กองคลัง 
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4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี  4  การพัฒนา การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
  (2)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน : งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ผูนำ
ชุมชนในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ทองถิ่น (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) หนาท่ี 182 ลำดับท่ี 1)  

จัดอบรมใหความรูการจัดทำแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถิ่น 

0 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7  
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด  
อบต. 

 

            

2 โครงการฝกอบรมใหความรูและศึกษาดูงานการ
ประกอบอาชีพและอาชีพเสริมใหแกสตรี เยาวชน 
และประชาชนตำบลคุงน้ำวน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 183 ลำดับท่ี 2)  
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 65) 

จัดฝกอบรมใหความรูการประกอบอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม 

300,000 
(อบต.คุงน้ำวน 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7  
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด  
อบต. 

 

            

 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี  4  การพัฒนา การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
  (3)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 อุดหนุนการจัดงานทองเท่ียวราชบุรีของดีเมืองโอง 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 184 ลำดับท่ี 1) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 69) 

อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรีใน
การจัดงานทองเท่ียวราชบุรีของดีเมืองโอง 

15,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

ท่ีทำการปกครอง
อำเภอเมืองราชบุรี 

สำนักปลัด 
อบต. 
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4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี  4  การพัฒนา การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
  (4)  แผนงานการเกษตร : งานสงเสริมการเกษตร 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการสงเสริมการเกษตรใหประชาชนในตำบล
คุงน้ำวน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 185 ลำดับท่ี 1) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 81) 

กิจกรรมอบรมใหความรูทางการเกษตร  20,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อาคาร
อเนกประสงค 

หมูท่ี 3 

สำนักปลัด 
อบต. 
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี  5  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
  (1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการเพ่ิมศักยภาพอบรมใหความรูดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 186 ลำดับท่ี 2) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 37) 

ผูเขารับการฝกอบรม เจาหนาท่ีและผูเกี่ยวของ 
จำนวน 50 คน 

150,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

หมูท่ี 1 – หมูท่ี 7 
ตำบลคุงน้ำวน 

สำนักปลัด  
อบต. 

 

            

2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
ชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 187 ลำดับท่ี 4) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 37) 

1. ดำเนินการจัดต้ังจุดตรวจบริเวณหนาท่ีทำการ 
อบต.คุงน้ำวน 
- ชวงเทศกาลปใหม เปนเวลา 7 วัน 
- ชวงเทศกาลสงกรานต เปนเวลา 7 วัน 
2. จัดทำปายโครงการฯ และปายรณรงคปองกัน
และลดอุบัติเหตุ 

10,000 
(อบต.คุงน้ำวน 

อบต.คุงน้ำวน สำนักปลัด 
อบต. 

            

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 190 ลำดับท่ี 9) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 38) 

อบรมเชิงปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน จำนวน 200 คน 

20,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน สำนักปลัด 
อบต. 

            

4 โครงการอบรมใหความรูปองกันอัคคีภัย 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 191 ลำดับท่ี 10) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 38) 

อบรมใหความรูปองกันอัคคีภัย จำนวน 50 คน 10,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน สำนักปลัด 
อบต. 
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6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.คุงน้ำวน ท่ี  6  การพัฒนา การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  (1)  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 196 ลำดับท่ี 1) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 68) 

จัดทำแผนพับประชาสัมพันธสงเสริมการอนุรักษ
ประเพณีไทย/ทองถิ่น 

1,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หนาท่ี 196 ลำดับท่ี 2) 
(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หนาท่ี 67) 

จัดกจิกรรมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

150,000 
(อบต.คุงน้ำวน) 

อบต.คุงน้ำวน สำนักปลัด 
อบต. 
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