


 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

 

 

แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม(ครั้งที่ 5) 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

อ าเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุร ี
 
 
 
 
 

 
 

              



 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ค าชี้แจงประกอบการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
------------------------------------------------------ 

 

หนังสือระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  

พ.ศ. 2548 และที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อ 3  ให้แก้ไขค าว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขค าว่า แผนพัฒนา เป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
นิยาม การเพิ่มเติมแผนพัฒนา หมายความว่า การเพ่ิมโครงการ ครุภัณฑ ์กล่าวคือ ไม่มีโครงการ ไม่มีครุภัณฑ์
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะด าเนินการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าเป็นอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนที่ส าคัญ มีงบประมาณจะด าเนินการให้เพ่ิมเติมแผน 
ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.253   
ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.253   
ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี 
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.253  ด้วยและเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน    
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
 -หนังสืออ าเภอเมืองราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ รบ 0023.  /ว 053 ลงวันที่ 1  มกราคม 2565            
เรื่อง แนวทางปฏิบัติรอบรับการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
           -หนังสืออ าเภอเมืองราชบุรี ที่ รบ 0023. /ว 300 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-25 0 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2565 
 
 



เหตุผลและความจ าเป็น ในการแก้ไขเปล่ียนแปลง  
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ไปแล้ว  5  ฉบับ  ดังนี ้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับแรก ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1)  
     ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2563 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2)  
     ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับ เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 3)  
     ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2564 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 4)  
     ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาและเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยภายหลังประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าโครงการพัฒนาท้องถิ่นบางโครงการท่ีได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีรายละเอียดท่ีมี
สาระส าคัญคลาดเคลื่อน เช่น ชื่อโครงการ ลักษณะงาน และการจ าแนกตามรูปแบบประเภทรายรับ-รายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทให้ถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ีได้ออกหนังสือฉบับใหม่ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อไม่ให้ขัดต่อการด าเนินงานหรือส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลโครงการจึงจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ปรากฏรายละเอียดท่ีถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการและประชาชนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 ข้อ 22/1 ข้อ 22/2 

เหตุผลและความจ าเป็น ในการเพิ่มเติม 
 ด้วยมีหน่วยงานกองช่างเสนอความต้องการใช้ครุภัณฑ์บริการสาธารณะท่ีมีความจ าเป็นต้องบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว
และสถานการณ์ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการจัดท างบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น          
ตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจในด้านบริการชุมชนและสังคมและการบ าบัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒2  ในการนี้จึงขอเสนอรายการครุภัณฑ์เพิ่มเติมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ.2561-2565) เพื่อที่จะได้น ารายการครุภัณฑไ์ปสูก่ารบริหารพัสดุให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป 

ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
1. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกร่างแผนงานโครงการงบประมาณท่ีใช ้
2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนงานโครงการงบประมาณท่ีใช้ 
3. ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
4. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ   
    สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.253  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ) พ.ศ.2562  
5. เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี เพิ่มเติม ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
    ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังได้ประกาศใช้ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้ 

แบบ ผ.ต่างๆ ที่ก าหนด  มีดังนี้ 
แบบ ผ.02 บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น  (องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการ) 
แบบ ผ.03 บัญชคีรุภัณฑ ์      



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  แก้ไขเปลีย่นแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวัดราชบุร ี

 
 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา   รวมจ านวน 1 โครงการ 
แบบ ผ.02 บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น  (องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
จ านวน 1 โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 1 
        
ขอเพ่ิมเติม บัญชคีรุภัณฑ ์ รวมจ านวน 4 รายการ 
แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์        ปรากฏอยู่หน้าที่ 2-3  



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 5)

(รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จ านวน 1 โครงการ)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมแกไ้ขระบบสัญญาณเสียงไร้สาย ชุดเคร่ืองกระจายเสียงเชื่อมโยงสัญญาณ 700,000 ระบบเสียงไร้สาย ระบบสัญญาณเสียงไร้สาย ส านักงานปลัด

อบต.คูบัว ให้มีประสิทธภิาพ มีคุณภาพ และพัฒนาการ ระบบเสียงไร้สายของหน่วยงาน อบต.คูบัว ร้อยละ 90 มีประสิทธภิาพ ประชาชน อบต.คูบัว
คล่ืนความถี่ดีกวา่สัญญาณเดิม เพือ่ให้ประชาชน เพือ่ใช้งานในย่านความถี่ใหม่เชื่อมโยงกระจายเสียง ของประชาชนได้ยิน ได้รับข้อมูลข่าวสารของ
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะที่อยู่ใน ไร้สายให้สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตและ สัญญาณเสียงชัดเจน ทางราชการอย่างชัดเจน
อ านาจกน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและ การก ากบัดูแล ให้ อปท. ใช้ความถี่ ทั่วทั้งต าบล ทั่วถึงและสามารถได้ท า
หนว่ยงานอืน่ของรัฐอย่างรวดเร็วกวา้งขวาง ตามประกาศ กสทช. กจิกรรมต่างๆได้สะดวก
เสมอภาค และเท่าเทียมกนั หน้าที่  6

เพือ่ขอเปล่ียนแปลงย้ายโครงการในยุทธศาสตร์เดิมไปอยู่ในยุทธศาสต์ใหม่ เชื่อมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัราชบุรี ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
และแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อโครงการ เพิม่เติมข้อความ และงบประมาณปีที่จะด าเนินการ เพือ่ให้สามารถรองรับการด าเนินงานตามสถานะงบประมาณโครงการ สนองความต้องการบริการชุมชนและสังคม พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ การน าเทคโนโลยที่มีประสิทธภิาพเพือ่สร้างคุณค่า

มุ่งผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สอดคล้องกบันโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และความต้องการของประชาชน 
จึงขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง เพือ่ให้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกบัการจัดท างบประมาณได้บรรลุผลและเป้าหมายที่ต้องการ  
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปน็ ปรากฎไว้ หน้าที ่ 137  ล าดบัที ่27

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 โครงการติดต้ังปรับปรุงเสียงไร้สาย เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพระบบประกาศเสียงไร้สายและ ชุดเคร่ืองกระจายเสียงเชื่อมโยงสัญญาณ 500,000 ระบบเสียงไร้สาย ระบบสัญญาณเสียงไร้สาย ส านักปลัด

และเสียงตามสาย เสียงตามสายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ ระบบเสียงไร้สายและเสียงตามสาย พืน้ที่ต าบลคูบัว และเสียงตามสาย และเสียงตามสายมีประสิทธภิาพ อบต.คูบัว
 อบต.คูบวั เพื่อใหก้าร กระจายเสียงที่มีประสิทธภิาพ ใช้งานประกาศกระจายเสียงได้อย่างสมบูรณ์ ร้อยละ 90 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
เสียงประกาศสาธารณะเพือ่ความเหมาะสม ทั้งทางเทคโนโลยีทางด้านเคร่ืองเสียง ของประชาชนได้ยิน ของทางราชการอย่างชัดเจน
ประโยชน์บริการสาธาณะให้ประชาชนได้รับรู้ และคณภาพการบริหารจัดการของ อบต.คูบัว สัญญาณเสียงชัดเจน ทั่วถึงและสามารถได้ท า
ข้อมูลข่าวสาร และบริการชุมชน ทั่วทั้งต าบล กิจกรรมต่างๆได้สะดวก
และหน่วยงานอื่นของภาครัฐ และเอกชน และความพึงพอใจของ
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ของประชาชนต่อคุณภาพ

การใหบ้ริการอยู่ในระดับ มาก

หน้าที่ 1

(ของใหม่ที่แกไ้ข)

เหตผุลและความจ าเปน็ทีข่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
(เปรียบเทียบของเดิม)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวตักรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

1. ยุทธศาสตร์ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป         รายละเอียดในแผนพฒันาท้องถิ่น  ของเดิม ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปล่ียนแปลง (คร้ังที่ 4)  หน้าที่ 1 ล าดับที่ 6

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (แก้ไข  เปล่ียนแปลง)
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)

 แก้ไข  เปลี่ยนแปลง (ครัง้ที ่5)
องค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุร ี จังหวัดราชบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพฒันาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)

(รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ที่ขอเพิ่มเตมิ จ านวน 4 รายการ)



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ระบบเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายและเสียงตามสาย 500,000 ส านักปลัด

ควบคุมจากเคร่ืองส่ง - ล าโพง    ฯลฯ ปลัด อบต.คูบัว
**บริการสาธารณะ

เนื่องจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีครุภัณฑ์การบริการสาธารณะซ่ึงมีการจดัหาเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในโครงการพัฒนา ทั้งนี้ หากเปฌนครุภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ ถึงแม้วา่ครุภัณฑ์นั้นไม่ได้ก าหนดไวใ้นโครงการ จงึบรรจไุวใ้นแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้
เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหา และด้านงบประมาณ 

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เคร่ืองเชื่อมโลหะ ขนาดไม่น้อยกว่า 200  แอมป์ 19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง อบต.คูบัว

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ส าหรับงานโลหะ ที่กองช่าง อบต.คูบัว จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม  ซ่ึงยังไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จงึจ าเป็นต้องน ามาบรรจไุวใ้นแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการปฏิบัติงานต่างๆ

จงึขอเพิ่มเติมบรรจใุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า มอเตอร์ไฟฟา้ จ านวน 1 เคร่ือง 9,000     9,000     9,000     9,000     9,000     กองช่าง

สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที อบต.คูบัว

แบบจุ่มใต้น้ า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว  (50 มิลลิเมตร)

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ส าหรับงานสูบน้ าที่กองช่าง อบต.คูบัว จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม  ซ่ึงยังไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จงึจ าเป็นต้องน ามาบรรจไุวใ้นแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการปฏิบัติงานต่างๆ

จงึขอเพิ่มเติมบรรจใุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง หน้าที่ 2
                                                                    บัญชีครุภัณฑ์                                              (เพ่ิมเติม)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)   เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 5)
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

งบประมาณและที่ผ่านมา

เหตผุลทีข่อเพ่ิมเตมิ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เหตผุลทีข่อเพ่ิมเตมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา

เหตผุลทีข่อเพ่ิมเตมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เคร่ืองตัดเหล็กแบบมือถือ  ขนาด 1.60 มิลลิเมตร 15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง อบต.คูบัว

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ส าหรับงานโลหะ ที่กองช่าง อบต.คูบัว จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม  ซ่ึงยังไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จงึจ าเป็นต้องน ามาบรรจไุวใ้นแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการปฏิบัติงานต่างๆ

จงึขอเพิ่มเติมบรรจใุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

หน้าที่  3
                                                                    บัญชีครุภัณฑ์                                              (เพ่ิมเติม)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)   เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 5)
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

เหตผุลทีข่อเพ่ิมเตมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา
















