
      3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความ 10,000    ต าบลบ้านคู ส านักปลัด

ยาเสพติด เดือดร้อนให้แก่ประชาชน

2 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 70,000    ต าบลบ้านคู ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาลส าคัญ

3 โครงการด าเนินงานระบบการแพทย์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบ้ืองต้น 120,000  ต าบลบ้านคู ส านักปลัด

ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเพ่ือบรรเทา
ผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล

4 โครงการอาสากู้ชีพ อบต.บ้านคู เพ่ือฝึกทบทวนอาสากู้ชีพ 20,000    ต าบลบ้านคู ส านักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน 100,000  ต าบลบ้านคู ส านักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู

 3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

6 โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 100,000  ต าบลบ้านคู ส านักปลัด

7 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยเพ่ืออบรมให้ความรู้อาสาสมัครป้องกัน100,000  ต าบลบ้านคู ส านักปลัด

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ภัยฝ่ายพลเรือน

      3.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

8 โครงการรดน้ าขอพรผู้สูงอายุและร่วม เพ่ือรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 20,000    ต าบลบ้านคู ส านักปลัด

กิจกรรมเน่ืองในวันผู้สูงอายุ

9 โครงการวันสตรีสากลและอบรมให้ เพ่ือให้เห็นความส าคัญต่อบทบาท 10,000    ต าบลบ้านคู ส านักปลัด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู

 3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ความรู้บทบาทหน้าท่ีสตรีต่อสังคมไทย หน้าท่ีสตรี กองการศึกษา

10 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน 10,000    ต าบลบ้านคู ส านักปลัด

เยาวชน

11 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีอาขีพรายได้ 10,000    ต าบลบ้านคู ส านักปลัด

ฝึกอบรมอาชีพ

12 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้พิการ 10,000    ต าบลบ้านคู ส านักปลัด

ผู้พิการ

13 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมความ เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย 10,000    ต าบลบ้านคู ส านักปลัด

เข้มแข็งในครอบครัวและชุมชน และกีฬา

14 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการออกเพ่ือให้พนักงานมีร่างกายแข็งแรง 20,000    ต าบลบ้านคู ส านักปลัด

ก าลังกายและการแข่งขันกีฬาต าบล
ต าบลบ้านคู

      3.1  แผนงานสาธารณสุข

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

25 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและ เพ่ือระงับการแพร่ระบาด 20,000    ต าบลบ้านคู ส านักปลัด

 3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



และระงับ โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า

2019 (โควิด-19) 2019 (โควิด-19)

26 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพ่ือป้องกันสัตว์ 40,000    ต าบลบ้านคู ส านักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบ้า จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

      3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

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

25 โครงการด าเนินงานจัดประชุม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 20,000    ต าบลบ้านคู ส านักปลัด

ประชาคมแผน

      4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

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

25 โครงการจัดท าผังเมือง เพ่ือวางและปรับปรุงผังเมือง 10,000    ต าบลบ้านคู ส านักปลัด

 3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

 4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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