
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ

หลัก
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กวา้ง 3 ม. ยาว 58 ม. 100,000  ต าบลบา้นคู กองช่าง

เสริมเหล็ก ม.2  บ้านทุง่บ่อ หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณ

พท.ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 174 

ตรม. วางทอ่ คสล. ศก. 0.40 ม.

จ านวน 5 ทอ่น พร้อมปา้ยโครง

การจ านวน 1 ปา้ย รายละเอียด

ตามแบบ อบต. ก าหนด

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กวา้ง 3 ม. ยาว 58 ม. หนา 100,000  ต าบลบา้นคู กองช่าง

เสริมเหล็ก ม.15  บ้านหนองผักบุง้  0.15 ม. หรือมีปริมาณ พท.

ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 180 ตรม.

พร้อมปา้ยโครงการจ านวน 1ปา้ย

รายละเอียดตามแบบ อบต ก าหนด

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ต.ค.
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ

หลัก
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายที่ 1 กวา้ง 3 ม. ยาว 45 ม. 100,000  ต าบลบา้นคู กองช่าง

เหล็ก ม.12 บ้านโนนตะคร้อ หนา 0.15 ม. สายที่ 2  กวา้ง 4 ม.

ยาว 12 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีปริ

มาณ พท. ก่อสร้างทั้งสองสายไม่น้อย

กวา่ 183 ตร.ม. พร้อมปา้ยโครงการ

จ านวน 1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบ

 อบต. ก าหนด

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กวา้ง 4 ม. ยาว 45 ม. หนา 100,000  ต าบลบา้นคู กองช่าง

เหล็ก ม.1 บ้านหนองลุมพุก  0.15 ม. หรือมีปริมาณ พท.

ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 180 ตรม.

พร้อมปา้ยโครงการจ านวน 1ปา้ย

รายละเอียดตามแบบ อบต ก าหนด

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กวา้ง 3 ม. ยาว 60 ม. หนา 100,000  ต าบลบา้นคู กองช่าง

เหล็ก ม.5 บ้านหนองแอ่  0.15 ม. หรือมีปริมาณ พท.

ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 180 ตรม.

พร้อมปา้ยโครงการจ านวน 1ปา้ย

รายละเอียดตามแบบ อบต ก าหนด

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กวา้ง 4 ม. ยาว 45 ม. หนา 100,000  ต าบลบา้นคู กองช่าง

เหล็ก ม.6 บ้านคู  0.15 ม. หรือมีปริมาณ พท.

ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 180 ตรม.

พร้อมปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย

รายละเอียดตามแบบ อบต ก าหนด
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กวา้ง 3 ม. ยาว 52 ม. หนา 90,000    ต าบลบา้นคู กองช่าง

เหล็ก ม.7 บ้านดอนกลาง  0.15 ม. หรือมีปริมาณ พท.
ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 180 ตรม.
พร้อมปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย
รายละเอียดตามแบบ อบต ก าหนด

พ.ศ.2566

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน พ.ศ.2565
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 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ

หลัก
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กวา้ง 4 ม. ยาว 45 ม. หนา 100,000  ต าบลบา้นคู กองช่าง

เหล็ก ม.8 บ้านโสกดินแดง  0.15 ม. หรือมีปริมาณ พท.

ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 180 ตรม.

พร้อมปา้ยโครงการจ านวน 1ปา้ย

รายละเอียดตามแบบ อบต ก าหนด

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กวา้ง 4 ม. ยาว 45 ม. หนา 100,000  ต าบลบา้นคู กองช่าง

เหล็ก ม.9 บ้านโคกพงาด  0.15 ม. หรือมีปริมาณ พท.

ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 180 ตรม.

พร้อมปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย

รายละเอียดตามแบบ อบต ก าหนด

10 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอน กวา้ง 3 ม. ยาว 52 ม. หนา 100,000  ต าบลบา้นคู กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก ม.13 บ้านโนนสะอาด 0.15 ม. หรือมีปริมาณ พท.

ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 180 ตรม.

พร้อมปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย

รายละเอียดตามแบบ อบต ก าหนด

หน่วยงาน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ



 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ

หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอน กวา้ง 4 ม. ยาว 45 ม. หนา 100,000 ต าบลบา้นคู กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก ม.14 บ้านคู  0.15 ม. หรือมีปริมาณ พท.

ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 180 ตรม.

พร้อมปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย

รายละเอียดตามแบบ อบต ก าหนด

12 โครงการปรับปรุงถนนดินเพือ่การ ขนาดกวา้งเฉล่ีย 3 ม. ยาว 406 ม.100,000  ต าบลบา้นคู กองช่าง

เกษตรโดยการลงหินคลุก ม.10 หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่

บ้านหนองจาน ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 1,218 ตรม.

พร้อมปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย

รายละเอียดตามแบบ อบต ก าหนด

13 โครงการปรับปรุงถนนดินเพือ่การ ขนาดกวา้งเฉล่ีย 3 ม. ยาว 406 ม.100,000  ต าบลบา้นคู กองช่าง

เกษตรโดยการลงหินคลุก ม.11 หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่

บ้านโคกเมฆ ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 1,218 ตรม.

พร้อมปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย

รายละเอียดตามแบบ อบต ก าหนด

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2566



 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ

หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 โครงการปรับปรุงถนนดินเพือ่การ ขนาดกวา้งเฉล่ีย 3 ม. ยาว 406 ม.100,000 ต าบลบา้นคู กองช่าง

เกษตรโดยการลงหินคลุก ม.3 หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่

บ้านเก่าโก ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 1,218 ตรม.
พร้อมปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย

รายละเอียดตามแบบ อบต ก าหนด

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กวา้ง 4 ม. ยาว 45 ม. หนา 100,000  ต าบลบา้นคู กองช่าง

เหล็ก ม.4 บ้านบง  0.15 ม. หรือมีปริมาณ พท.

ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 180 ตรม.
พร้อมปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย

รายละเอียดตามแบบ อบต ก าหนด

16 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน ขนาดกวา้ง 7 ม. ยาว 23 ม. 100,000  ต าบลบา้นคู กองช่าง

 อบต. หลังเก่า สูง 23  ม. พร้อมปา้ยโครงการ

จ านวน 1 ปา้ย รายละเอียดตาม

แบบ อบต.ก าหนด

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2566



      3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบ
17 โครงการด าเนินงานระบบการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ยฉุกเฉินเบื้องต้น120,000  ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเพือ่บรรเทา

ผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล

18 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อปอ้งกันอุบติัเหตุ 20,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาลส าคัญ

19 โครงการอาสากู้ชีพ อบต.บ้านคู เพื่อฝึกทบทวนอาสากู้ชีพ 20,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

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

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู

 3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2566



ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ

หลัก
20 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยเพื่ออบรมใหค้วามรู้อาสาสมัครปอ้งกัน100,000  ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ภยัฝ่ายพลเรือน

21 โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ฝึกอบรมจิตอาสาภยัพบิติั 100,000  ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

22 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้การฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกัน 100,000  ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

- 8 -

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ต.ค.



      3.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ

หลัก
24 โครงการรดน้ าขอพรผู้สูงอายุและร่วมเพื่อรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 50,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

กิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ

25 โครงการวันสตรีสากลและอบรมให้ เพื่อใหเ้หน็ความส าคัญต่อบทบาท 20,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

ความรู้บทบาทหน้าทีส่ตรีต่อสังคมไทยหน้าที่สตรี กองการศึกษา

26 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชน 20,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

เยาวชน

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

 3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

    -9-
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู



ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ

หลัก
27 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมีอาขีพรายได้ 20,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

ฝึกอบรมอาชีพ

28 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฒันาผู้พกิาร 20,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

ผู้พิการ

29 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการออกเพื่อใหพ้นักงานมีร่างกายแข็งแรง 100,000  ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

ก าลังกายและการแข่งขันกีฬาต าบล

ต าบลบ้านคู

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

- 10 -



      3.1  แผนงานสาธารณสุข

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ

หลัก
30 เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและ เพื่อระงับการแพร่ระบาด 20,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

และระงับ  (โควิด-19) 2019 โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า

2019 (โควดิ-19)

31 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อปอ้งกันสัตว์ 40,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบ้า จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ 

ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

    -11-

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู
 3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ



ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ

หลัก
32 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝึกอบรมยาเสพติด 10,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

ยาเสพติด

33 โครงการปอ้งกันโรคติดต่อโรคไข้เลือดออกปอ้งกันยุลายและไข้เลือดออก 32,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

    -12-



      3.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ให้ชมุชน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ

หลัก
34 โครงการด าเนินงานจัดประชุม เพื่อจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 20,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

ประชาคมแผน

      4.1  แผนงานเคหะและชมุชน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ

หลัก
35 โครงการจัดท าผังเมือง เพื่อวางและปรับปรุงผังเมือง 10,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

    -13-

 4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม



 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
       4.1  แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบ

36 การอบรมสัมมนา คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหรู้้จักและรักษาวนิัย 100,000  ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

ใหแ้ก่ผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานและ

พนักงานจ้าง

37 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อเปน็การคัดแยกขยะ 30,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

(แยกก่อนทิ้ง)

38 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เพือ่ส่งเสริมประชาธิปไตบ 10,000  ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

และการเลือกต้ัง
39 โครงการด าเนินการเลือกต้ัง เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินการ 50,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

สนับสนุนการเลือกต้ัง

40 โครงการ big cleaning day เพื่อท าพฒันาหมู่บา้นใหส้ะอาด 10,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

น่าอยู่

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน พ.ศ.2565

- 15 -



ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ

หลัก
41 โครงการปรับปรุงแผนที่และภาคสนาม เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาคสนาม 30,000    ต าบลบา้นคู กองคลัง

42 อุดหนุนส านักงาน เพือ่ส่งเสริมเหล่ากาชาด 10,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

เหล่ากาชาดจังหวดับรีุรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
43 อุดหนุนโครงการปอ้งกัน เพือ่ส่งเสริมโครงการป้องกัน 20,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

และแก้ปญัหายาเสพติด และแก้ปญัหายาเสพติด

44 อุดหนุนศูนย์ปฏบิติั เพือ่ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติ 25,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

และช่วยเหลือประชาชน และช่วยเหลือประชาชน

45 อุดหนุนส่วนราชการ เพือ่ส่งเสริมเหล่ากาชาด 10,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

ในการจัดงานขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

- 16 -
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน



ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ

หลัก

46 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก เพือ่พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 55,000    ศพด.อบต.บา้นคู กองการศึกษา

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
47 โครงการปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง 5,000      ศพด.อบต.บา้นคู กองการศึกษา

48 โครงการส่งสริมสุขภาพเด็ก 2,000      ศพด.อบต.บา้นคู กองการศึกษา

49

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพือ่สนับสนุนค่าหนังสือ
เรียน 23,000    

ศพด.อบต.
บ้านคู กองการศึกษา

50 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 20,000    

ศพด.อบต.
บ้านคู กองการศึกษา

การบริการสถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน)

51 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพือ่สนุบสนุนค่ากิจกรรม 43,000    ศพด.อบต.
บ้านคู

กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนา พัฒนาผู้เรียน บา้นคู
ผู้เรียน)

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
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       4.2  แผนงานการศึกษา



ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
รับผิดชอบ

หลัก

52

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพือ่สนับสนุน
30,000    

ศพด.อบต.
บ้านคู กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน บา้นคู

53 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพือ่สนับสนุน 20,000    ศพด.อบต.บา้นคู กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)ค่าอุปกรณ์การเรียน
54 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการ เพือ่สนับสนุน 161,500  ศพด.อบต. กองการศึกษา

การศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ค่าจัดการเรียนการสอน บา้นคู

55 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เพือ่ให้นักเรียนได้ 415,500  ศพด.อบต.บา้นคู กองการศึกษา

เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูรับประทานอาหารครบ 
5 หมู่

56 โครงกาส่งเสริมเรียนรู้นอกชั้นเรียน เพือ่สนับสนุน 40,000    ศพด.อบต. กองการศึกษา

(ทัศนศึกษา) ค่าจัดการเรียนการสอน บา้นคู

นอกชั้นเรียน
57 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพือ่ให้นักเรียนได้ 35,000    ศพด.อบต.บา้นคู กองการศึกษา

ท ากิจกรรมวันเด็ก

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

- 18 -
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ต.ค.



ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบ
58 การจัดงานประเพณีบญุบั้งไฟของต าบลบา้นคูเพื่อปลูกจิตส านึกที่ดีในการ 100,000  ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

ดูแลรักษาและอนุรักษศิ์ลปะ

วฒันธรรมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

59 การจัดงานประเพณี วฒันธรรมและวนัส าคัญเพื่อปลูกจิตส านึกที่ดีในการ 5,000      ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

ทางศาสนาต่างๆ ดูแลรักษาและอนุรักษศิ์ลปะ

วฒันธรรมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

60 โครงการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีไทยและเพื่อปลูกจิตส านึกที่ดีในการ 3,000      ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

เรียนรู้ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ดูแลรักษาและอนุรักษศิ์ลปะ

วฒันธรรมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

        5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบ
61 สนับสนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนาโพธิ ์ เพื่อส่งเสริมและสร้างความ 20,000    อ.นาโพธิ์ ส านักปลัด ,

ในการจัดงานรัฐพธิรีาชพธิแีละงานพธิกีารต่างๆเข้มแข็งในการจัดงานรัฐพธิี อ.นาโพธิ์

ราชพธิแีละงานพธิกีารต่างๆ

62 อุดหนุนส่วนราชการ เพื่อส่งเสริมประเพณีขึ้นเขา 10,000    จ.บรีุรัมย์ ส านักปลัด ,

ในการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง พนมรุ้ง ใหค้งอยู่ตลอดไป จ.บรีุรัมย์

63 อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ์เพื่อส่งเสริมประเพณีเทศกาล 100,000  จ.บรีุรัมย์ ส านักปลัด ,

งานไหมนาโพธิ์ จ.บรีุรัมย์

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

        5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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ที่เกิดขึ้นจากโครงการ รับผิดชอบ

64 โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อคัดแยกขยะ 30,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

(แยกก่อนทิ้ง)

65 โครงการฝึกอบรมการท าเกษตรที่ดี เพื่อฝึกอบรมการท าเกษตร 10,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

และเหมาะสมเพื่อเพื่มคุณภาพการผลิต

66 โครงการอบรมท าปุย๋หมักและ เพื่ออบรมท าปุ๋ยหมัก 10,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

ปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อผลผลิต

ทางการเกษตร

67 โครงการดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด10,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

ปกปกั ล้อมในเขต พท. อบต. บ้านคู

68 โครงการส ารวจรวบรวมพันธุก์รรม เพือ่เป็นการรักษาพันธุกรรม 10,000    ต าบลบา้นคู ส านักปลัด

พืชบริเวณป่าชุมชน ของพืช

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู

 6 .  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่ว

        6.1  แผนงานการเกษตร

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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