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หน้าที่  1 



 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 

หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การน าแผนไปปฏิบัติ   

 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนๆ                
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

      เหตุผล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว         
ได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหาร            
ส่วนต าบลคูบัว ได้ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 16                                                                                   
กันยายน 2565 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ในการประชุมสภาสมัยสามัญ               
สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2565 เห็นชอบในวาระที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 
และให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2 และ 3 ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 
2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเมืองราชบุรี ได้พิจารณาอนุมัติ        
ลงนามในข้อบัญญัติดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565       
เป็นต้นไป 

 จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้นนับแต่วันที่
องค์การบริหารส่ วนต าบลคูบั ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  พ.ศ.2566                        
ณ วันที่  16 กันยายน 2565 

 
 
 



หน้าที่  2 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 
สารบัญ 

 
หน้า 

              
บันทึกหลักการและเหตุผล        ๑    
สารบัญ             ๒ 
 
 
 

ส่วนที่   1 บทน า          
1.1   บทน า        ๓ 
1.2   วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน     ๓    
1.3   ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     4 
1.4   ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     5 
     

 
 

ส่วนที่   2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม       6 
(แบบ ผด.01)  
2.1  บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ         7-8 
(แบบ ผด.02) 
2.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ            9-38 
(แบบ ผด.02/1)  
2.3. บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

       (1) ประเภทครุภัณฑ์      39 
               (2) ประเภทวัสดุ       40-45 
 
แผนการด าเนินงานที่กันเงินงบประมาณ จากปี พ.ศ.2565  หรือการด าเนินการข้ามปีงบประมาณ 
เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

(แบบ ผด.01) 
2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ         46 
(แบบ ผด.02) 
2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/งบประมาณ            47-49 
2.3. บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

       (1) ประเภทครุภัณฑ์      50-53 
         
 
 
 

 































รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ข้อบญัญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (1) ด าเนินการส ารวจขอ้มลูจ านวนสุนัข/แมว แผนพัฒนาท้องถิน่ งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักปลัด 

และโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เล้ียง ตัวละ 6 บาทต่อปี ปีละ 2 คร้ัง ภายใน (พ.ศ.2566-2570) รายจ่ายประจ าปี อบต.คูบัว
เดือนธนัวาคมและเดือนมถินุายน หน้าที ่117 พ.ศ. 2566

และบันทึกขอ้มลูบนระบบ/แผ่น CD ล าดับที ่2 หนา้ที่ 46-47/67

เป็นเงิน 20,000 บาท จ านวนเงิน

(2) ด าเนินการป้องกนัและควบคุมโรค 80,000
พิษสุนัขบ้า ฉดีวคัซีนป้องกนัและการเฝ้าระวงัเกดิโรค บาท

เป้าหมาย สุนัขและแมว

ภายในเขต อบต.คูบัว 15 หมู่บ้าน

เป็นเงิน 60,000 บาท

(สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ

เจา้ฟ้าจฬุาภรณ วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี 

กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติราชนารี)

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนา กิจกรรมสร้างการบริการเชิงรุก แผนพัฒนาท้องถิน่ งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักปลัด 

ศักยภาพในการด าเนินงาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค (พ.ศ.2566-2570) รายจ่ายประจ าปี อบต.คูบัว
ด้านสาธารณสุข โดยใช้กลไกของผู้ปฏิบัติงาน หน้าที ่117 พ.ศ. 2566

ด้านสาธารณสุขขับเคล่ือน ล าดับที ่1 หนา้ที่ 47/67

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน

ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 200,000
บาท

หน้าที่ 17

(2.3)  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

กลยุทธ์  ด้านการศึกษา สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต   (กิจกรรม งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ)

 แบบ ผด.02
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต





รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ข้อบญัญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในต าบล แผนพัฒนาท้องถิน่ งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักปลัด 

แก่ผู้สูงอายุ ต าบลคูบัว ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม (พ.ศ.2566-2570) รายจ่ายประจ าปี อบต.คูบัว
พัฒนาผู้สูงอายุ สนับสนุนและเปิด หน้าที ่121 พ.ศ. 2566

โอกาสให้ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ล าดับที ่3 หนา้ที่ 51/67

ได้มีส่วนร่วมท ากิจกรรมทางสังคม จ านวนเงิน

และส่ิงอ านวยความสะดวก 150,000

และบริการต่างๆ บาท

โดยมค่ีาใช้จา่ยประกอบด้วยค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรม

ต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ

หน้าที่ 19

รวม  1  โครงการ   รวมงบประมาณ  150,000  บาท

(2.4)  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

กลยุทธ์  ด้านการศึกษา สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต   (กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคม)

 แบบ ผด.02
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ข้อบญัญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ แผนพัฒนาท้องถิน่ งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักปลัด 
ในการด าเนินงานกลุ่มสตรีและแม่บ้าน การด าเนินงานของกลุ่มสตรีและ (พ.ศ.2566-2570) รายจ่ายประจ าปี อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว แม่บ้านต าบลคูบัว ให้มีประสิทธิภาพ หน้าที ่123 พ.ศ. 2566

มากยิ่งขึ้นในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ล าดับที ่3 หนา้ที่ 55/67

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการ จ านวนเงิน

จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ 300,000

แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน บาท

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จัดกิจกรรมส่งเสริมบททบาทหน้าที่ แผนพัฒนาท้องถิน่ งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักปลัด 

การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชน ในชุมชน (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ. 2566 อบต.คูบัว

กล้าแสดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง หน้าที ่123 หนา้ที่ 56/67

และเป็นที่ยอมรับของสังคม ล าดับที ่2 จ านวนเงิน

เสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน 30,000

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการ บาท

จัดฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายนการจัดกิจกรรม
3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน แผนพัฒนาท้องถิน่ งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักปลัด 

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว ในการพัฒนาสถาบันครอบครัวสู่ (พ.ศ.2566-2570) รายจ่ายประจ าปี อบต.คูบัว

ต าบลคูบัว ความเข้มแข็งของชมุชน และสังคม หน้าที ่123 พ.ศ. 2566

ด าเนินกิจกรรมปีละ 1 คร้ัง ล าดับที ่1 หนา้ที่ 56/67

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการ จ านวนเงิน

จัดฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 40,000

เสริมสร้างสถาบันครอบครัว บาท

หน้าที่ 20

กลยุทธ์  ด้านการศึกษา สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต   (กิจกรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-การจัดประชุมสัมมนา-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน)

 แบบ ผด.02
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(2.5)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ข้อบญัญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน กิจกรรมอบรมส่งเสริมให้ประชาชน แผนพัฒนาท้องถิน่ งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักปลัด 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.2566-2570) รายจ่ายประจ าปี อบต.คูบัว

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หน้าที ่124 พ.ศ. 2566

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ล าดับที ่5 หนา้ที่ 56/67

เกิดความเข้าใจถูกต้องและซึมซับ จ านวนเงิน

น าไปปฏิบัติเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ 30,000

ของครัวเรือน/ชุมชนของตนเองให้ดีขึ้น บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสบการณ์แก่กลุ่มประชาชนทั่วไป
และกลุ่มอาชีพ

หน้าที่ 21

กลยุทธ์  ด้านการศึกษา สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต   (กิจกรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-การจัดประชุมสัมมนา-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน)

 แบบ ผด.02
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รวม 4 โครงการ   รวมงบประมาณ  400,000  บาท

(2.5)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566















รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ข้อบญัญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการปรับปรุงข้อมูลจัดท า ส ารวจจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและ แผนพัฒนาท้องถิน่ งบประมาณ ต าบลคูบัว กองคลัง
แผนที่ภาษีและบันทึกข้อมูล ส่ิงปลูกสร้าง ฯลฯ  ครอบคลุพื้นที่ (พ.ศ.2566-2570) รายจ่ายประจ าปี อบต.คูบัว
ทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว แกไ้ขเปล่ียนแปลง พ.ศ. 2566

เพือ่น าไปใช้ในการเพิม่ประสิทธภิาพ เพิม่เติม (คร้ังที ่1) หนา้ที่ 20/67

ในการจดัเก็บรายได้ หน้าที ่11 จ านวนเงิน

ล าดับที ่6 500,000
บาท

3 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ด าเนินการจดัการฝึกอบรมให้ประชาชนได้ แผนพัฒนาท้องถิน่ งบประมาณ อบต.คูบัว ส านักปลัด
เกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาท้องถิ่น เข้าใจรู้ถึงสิทธกิารคุ้มครองและช่วยเหลือทาง (พ.ศ.2566-2570) รายจ่ายประจ าปี อบต.คูบัว
การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงการปกครอง กฎหมาย ประชาชนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก หน้าที ่137 พ.ศ. 2566

ผู้ที่มีความรู้และต้องการอาศัยช่องทางทาง ล าดับที ่11 หนา้ที่ 11/67

กฎหมายเอาเปรียบประชาชน และพัฒนารูปแบบ จ านวนเงิน

ความสัมพันธข์องการเมืองการปกครอง 30,000
ประชาชนมีส่วนร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น บาท

หน้าที่ 28

งบประมาณ (บาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565

 แบบ ผด.02
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

(4.1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม

กลยทุธ ์ ด้านการบริหารจดัการแบบบูรณาการ ส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจ อาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว  (กิจกรรมงานบริหารทั่วไป-การปกครอง-การประชาสัมพันธ-์การประสานงาน-การพัฒนาบุคลากร-กิจกรรม งานบริหารงานคลัง-แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น)

พ.ศ. 2566



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ข้อบญัญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการจดัฝึกอบรมสัมมนา กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิน่ งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักปลัด
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของ อปท. (พ.ศ.2566-2570) รายจ่ายประจ าปี อบต.คูบัว
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล เพือ่พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน หน้าที ่138 พ.ศ. 2566

ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ของ อบต.คูบัว ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ล าดับที ่12 หนา้ที่ 11/67

ของ อบต.คูบัว มคุีณภาพสูง มคุีณธรรม น าผลที่ได้จากการฝึกอบรมสัมมนามาปรับใช้ จ านวนเงิน

จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ ในการปฏบิัติงานเพือ่พัฒนาระบบบริหารจดีการทีดี่ 300,000
ขององค์กร Good Governance บาท

โดยมีค่าใช้จา่ยต่างๆ ในการจดัฝึกอบรม
หลักสูตรและช่วงเวลาที่จดั
(รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่นๆ)

5 โครงการ อบต.คูบัว "ยิม้" เคล่ือนที่ เป็นกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหา แผนพัฒนาท้องถิน่ งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักปลัด
พบประชาชน ความต้องการของประชาชนให้บริการสาธารณะ (พ.ศ.2566-2570) รายจ่ายประจ าปี อบต.คูบัว

ให้กับประชาชนให้เชิงรุก ให้ความรู้แก่ประชาชน แกไ้ขเปล่ียนแปลง พ.ศ. 2566

เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ อบต. ตลอดจนได้ เพิม่เติม (คร้ังที ่1) หนา้ที่ 11/67

จดันิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและงาน หน้าที ่19 จ านวนเงิน

ในหน้าที่ของแต่ละหนวยงาน ล าดับที ่3 20,000
การจดัพืน้ที่แสดงสินค้า  ส่งเสริมการลงทุน บาท

พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

หน้าที่ 29

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
กลยทุธ ์ ด้านการบริหารจดัการแบบบูรณาการ ส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจ อาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว  (กิจกรรมงานบริหารทั่วไป-การปกครอง-การประชาสัมพันธ-์การประสานงาน-การพัฒนาบุคลากร-กิจกรรม งานบริหารงานคลัง-แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น)

(4.1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี

 แบบ ผด.02













รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ข้อบญัญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก าจัดผักตบชวา ค่าใช้จ่ายก าจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ า แผนพัฒนาท้องถิน่ งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักปลัด
และวัชพืชน้ าในคลองสาธารณะ ในคลองสาธารณะต าบลคูบัว (พ.ศ.2566-2570) รายจ่ายประจ าปี อบต.คูบัว
ภายในต าบลคูบัว  โดยใช้เคร่ืองจักรเพื่อให้การระบายน้ า หน้าที ่151 พ.ศ. 2566

สะดวก ป้องกันน้ าท่วมในพื้นที่ ล าดับที ่4 หนา้ที่ 65/67

และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลอง จ านวนเงิน

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย 200,000

ในการขุดลอกก าจัดผักตบชวา บาท

2 โครงการขุดลอกคลองซอย ค่าด าเนินการขุดลอกคลองไส้ไก่ แผนพัฒนาท้องถิน่ งบประมาณ ต าบลคูบัว กองช่าง
(คลองไส้ไก่) ภายในต าบลคูบัว ปรับปรุงบ ารุงรักษาคลองไส้ไก่ (พ.ศ.2566-2570) รายจ่ายประจ าปี อบต.คูบัว

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ หน้าที ่151 พ.ศ. 2566

ประชาชน/หมู่บ้านในพื้นที่ต าบลคูบัว ล าดับที ่3 หนา้ที่ 66/67

ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน จ านวนเงิน

และยาวนาน 150,000
บาท

หน้าที่ 35

 แบบ ผด.02
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กลยุทธ์  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   (กิจกรรม งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุดลอกแหล่งน้ าคูคลองเพื่อการเกษตร-ป่าไม้ชุมชน)  
(5.2)  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ข้อบญัญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก แผนพัฒนาท้องถิน่ ต าบลคูบัว ส านักปลัด
และหญ้าแฝก ในพืน้ที่ต าบลคูบัว ลดภาวะโลกร้อน (พ.ศ.2566-2570) ไม่ใช้งบประมาณ อบต.คูบัว

ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิม่พืน้ที่สีเขียว หน้าที ่153

เพือ่ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ล าดับที ่10

4 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ าจืด กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ าจดื แผนพัฒนาท้องถิน่ ต าบลคูบัว ส านักปลัด
ตามแหล่งน้ าสาธารณะต าบลคูบัว ลงในแหล่งน้ าสาธารณะชุมชน (พ.ศ.2566-2570) ไม่ใช้งบประมาณ อบต.คูบัว

ช่วยคงความสมดุลทรัพยากรสัตวน์้ า หน้าที ่153

ในพืน้ที่แหล่งน้ าต่างๆ ให้อุดมสมบูรณ์ ล าดับที ่11

หน้าที่ 36

รวม 4 โครงการ  รวมงบประมาณ  350,000 บาท

 แบบ ผด.02
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กลยุทธ์  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   (กิจกรรม งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้-ขุดลอกแหล่งน้ าคูคลองเพื่อการเกษตร-ป่าไม้ชุมชน)  
(5.2)  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566









รายละเอียดของวัสดุที่ด าเนินการ สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ต าบลคูบัว ส านักปลัด
อบต.คูบัว

2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ต าบลคูบัว กองคลัง
อบต.คูบัว

3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ต าบลคูบัว กองการศึกษา
อบต.คูบัว

4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ต าบลคูบัว กองช่าง
อบต.คูบัว

หน้าที่ 40
3.  บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์  วัสดุ ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  

(2) ประเภทวัสดุ

จ ำนวนครุภณัฑ์ วัสดุ ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  

ประเภทวสัดุ

แบบ ผด.02/1

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี

ปงีบประมาณ พ.ศ.2566

หนา้ที่ 13/67

กลยุทธ ์ ด้านการบริหารจดัการแบบบูรณาการ ส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจ อาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว (กิจกรรม งานบริหารทั่วไป-การประชาสัมพันธ-์งานบริหารงานคลัง-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

จ านวนเงิน 30,000 บาท

ปงีบประมาณ พ.ศ.2566

หนา้ที่ 21/67

(4.1) แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ วัสดุ
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ข้อบญัญัติ

หนา้ที่ 63/67

จ านวนเงิน 30,000 บาท

จ านวนเงิน 30,000 บาท

ปงีบประมาณ พ.ศ.2566

หนา้ที่ 37/67

จ านวนเงิน 5,000 บาท

ปงีบประมาณ พ.ศ.2566



รายละเอียดของวัสดุที่ด าเนินการ สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน น้ ามนัเคร่ือง  น้ ามนัดีเซล  น้ ามนัเบนซิน ต าบลคูบัว ส านักปลัด
น้ ามนัจารบี น้ ามนัหล่อล่ืน น้ ามนัเกยีร์ ฯลฯ อบต.คูบัว
ส าหรับรถบรรทุก เคร่ืองสูบน้ า เล่ือยยนต์ และ

ครุภณัฑ์ในงานป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยัฯ

รวมถงึเคร่ืองมอืทีย่มืมาใช้ในงานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั

(วัสดุส้ินเปลือง)

2 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง สายดับเพลิง  ถังดับเพลิง  ฯลฯ ต าบลคูบัว ส านักปลัด
ในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย อบต.คูบัว
(วัสดุคงทน)

3 วัสดุจราจร แผงกั้นจราจร  กระจกโค้งมน ฯลฯ ต าบลคูบัว ส านักปลัด
อบต.คูบัว

(วัสดุคงทน)

หน้าที่ 41

กลยุทธ ์ ด้านการจัดระเบยีบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภยั  (กิจกรรม งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั-การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ข้อบญัญัติ

(3.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ปงีบประมาณ พ.ศ.2566

หนา้ที่ 31/67

ปงีบประมาณ พ.ศ.2566

หนา้ที่ 30/67

จ านวนเงิน 70,000 บาท

ที่ วัสดุ
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผด.02/1
จ ำนวนครุภณัฑ์ วัสดุ ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี

ประเภทวสัดุ
(2) ประเภทวัสดุ

จ านวนเงิน 50,000 บาท

ปงีบประมาณ พ.ศ.2566

หนา้ที่ 30/67

จ านวนเงิน 70,000 บาท



รายละเอียดของวัสดุที่ด าเนินการ สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.คูบัว กองศึกษาฯ
ส าหรับเด็กกอ่นวัยเรียนทีอ่ยูใ่นสังกดัศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ อบต.คูบัว
กอ่นวัยเรียน ของ อบต.คูบัว โรงเรียน
และส าหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 ในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนในสังกดั สพฐ. ทีอ่ยูใ่นโรงเรียนในสังกดั สพฐ. 4 โรงเรียน
จ านวน 4 โรงเรียน

(วัสดุส้ินเปลือง)

รายละเอียดของวัสดุที่ด าเนินการ สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายอะเบท ต าบลคูบัว ส านักปลัด
น้ ายาพ่นหมอกควัน ก าจดัยงู อบต.คูบัว
หน้ากากอนามยั

ชุดป้องกนักนัเชื้อโรค (แบบใช้คร้ังเดียวทิง้)

(วัสดุส้ินเปลือง)

หน้าที่ 42

2. กลยุทธ ์ ด้านการศึกษา สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ  (กิจกรรม งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ)

กลยุทธ ์ ด้านการศึกษา สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ  (กิจกรรม งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน)
(2.1) แผนงานการศึกษา

ที่ วัสดุ
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ข้อบญัญัติ

แบบ ผด.02/1
จ ำนวนครุภัณฑ์ วัสด ุส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี

หนา้ที่ 48/67

(2) ประเภทวัสดุ

(2.3) แผนงานสาธารณสุข

ที่ วัสดุ
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ข้อบญัญัติ

ปงีบประมาณ พ.ศ.2566

ปงีบประมาณ พ.ศ.2566

หนา้ที่ 39/67

จ านวนเงิน 890,000 บาท

ประเภทวสัดุ
(2) ประเภทวัสดุ

จ านวนเงิน 50,000 บาท



รายละเอียดของวัสดุที่ด าเนินการ สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก ต าบลคูบัว ส านักปลัด

เพื่อรองรับขยะ จากชุมชน อบต.คูบัว

2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน น้ ามันเบรค หัวเทียน ต าบลคูบัว ส านักปลัด

ฯลฯ  ส าหรับรถบรรทุกขยะ อบต.คูบัว

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน น้ ามันเคร่ือง  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน ต าบลคูบัว ส านักปลัด

น้ ามันจารบี น้ ามันหล่อล่ืน น้ ามันเกียร์ ฯลฯ อบต.คูบัว
ส าหรับรถบรรทุกขยะ

หน้าที่ 43

กลยทุธ์  ด้านด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   (กจิกรรม งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู-ระบบการจดัเกบ็ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู)

แบบ ผด.02/1
จ ำนวนครุภัณฑ์ วัสด ุส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี

ประเภทวสัดุ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน้าที่ 39/67

จ านวนเงิน 10,000 บาท

(2) ประเภทวัสดุ

(5.1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ วัสดุ
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ข้อบญัญัติ

จ านวนเงิน 50,000 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน้าที่ 54/67

จ านวนเงิน 50,000 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน้าที่ 54/67



รายละเอียดของวัสดุที่ด าเนินการ สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฟิวส์ สายไฟ สวิตซ์ ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ต าบลคูบัว กองช่าง

ภารกิจหลัก กองช่าง งานซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ อบต.คูบัว

การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชน

2 วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์  ทราย  ยางมะตอยส าเร็จรูป  ต าบลคูบัว กองช่าง

เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ทินเนอร์  สี  ฯลฯ อบต.คูบัว

ใช้ในภารกิจหลัก กองช่าง งานซ่อมแซม
ถนนสาธารณะที่ช ารุดเสียหาย  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

3 วัสดุอื่น ลูกรัง  หินคลุก ต าบลคูบัว กองช่าง

ใช้ในภารกิจหลัก กองช่าง งานซ่อมแซม อบต.คูบัว

ถนนสาธารณะที่ช ารุดเสียหาย  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

หน้าที่ 44

กลยุทธ์  ด้านการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  (กจิกรรม งานกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานส ารวจออกแบบ-งานควบคุมการกอ่สร้าง-งานควบคุมซ่อมบ ารุงทาง/เคร่ืองจักร)
(1.2) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ วัสดุ
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ข้อบญัญัติ

จ ำนวนครุภัณฑ์ วัสด ุส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6

แบบ ผด.02/1

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน้าที่ 64/67

จ านวนเงิน 150,000 บาท

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี
ประเภทวสัดุ

(2) ประเภทวัสดุ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน้าที่ 64/67

จ านวนเงิน 400,000 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน้าที่ 65/67

จ านวนเงิน 250,000 บาท



รายละเอียดของวัสดุที่ด าเนินการ สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วัสดุก่อสร้าง ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ต าบลคูบัว กองช่าง

ยีโบสท์  วาล์ว น้ ายาประสาน ประตูปิด-เปิดน้ า อบต.คูบัว

ฯลฯ
ใช้ในภารกิจหลัก กองช่าง งานซ่อมแซมประปา
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

2 วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ คลอรีน  สารส้ม เคมีภัณฑ์ ฯลฯ ต าบลคูบัว กองช่าง

ที่จ าเป็นต้องใชในการผลิตน้ าประปา อบต. อบต.คูบัว

ภารกิจหลัก กองช่าง งานประปา

3 วัสดุอื่น มิเตอร์น้ า  ฯลฯ ต าบลคูบัว กองช่าง

ใช้ในภารกิจหลัก กองช่าง งานประปา อบต.คูบัว

หน้าที่ 45

กลยุทธ ์ ด้านการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ    (กิจกรรม งานกิจการประปา-งานผลิต-งานจ าหน่ายและบริการ-งานมาตรวดัน้ า)

แบบ ผด.02/1
จ ำนวนครุภัณฑ์ วัสด ุส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน้าที่ 66/67

จ านวนเงิน 20,000 บาท

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี
ประเภทวสัดุ

(2) ประเภทวัสดุ

(1.3) แผนงานการพาณิชย์

ที่ วัสดุ
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ข้อบญัญัติ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน้าที่ 67/67

จ านวนเงิน  50,000 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน้าที่ 67/67

จ านวนเงิน  800,000 บาท



แผนการด าเนินงานที่กันเงินงบประมาณ
จากปี พ.ศ. 2565

หรือการด าเนินการข้ามปีงบประมาณ
เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี



โครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน คิดเปน็ร้อยละ หน่วยงาน
กลยุทธ์ แผนงาน ที่ด าเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของโครงการ รับผิดชอบ

ทั้งหมด ทั้งหมด หลัก
1) ยุทธศาสตร์ด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดบริการ 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0

สาธารณะ โครงสร้าง 1.2 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 3 75.00        7,447,400 48.30 กองช่าง อบต.คูบัว

พื้นฐาน สาธารณูปโภค 1.3 แผนงานการพาณิชย์ 1 25.00        7,971,000 51.70 กองช่าง อบต.คูบัว

และสาธารณูปการ

4 100 15,418,400 100

หน้าที่ 46

รวมทั้งหมด

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
2.1  บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

 แบบ ผด.01
สรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงานทีกั่นเงินงบประมาณจากป ีพ.ศ. 2565 หรือการด าเนินการข้ามปงีบประมาณ  เพ่ือด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่กันเงินงบประมาณ หรือการด าเนินการ วิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ข้อบญัญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขยายเขตประปา ขยายประปาวางท่อ HDPE Ø 110 มม. แผนพัฒนาท้องถิน่ จ านวนเงิน ต าบลคูบัว กองช่าง
หมู่ที่ 1  ต าบลคูบัว ชั้น 80 หนา PN 10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (พ.ศ. 2561-2565) 757,400 อบต.คูบัว

ระยะทางยาวรวม 1,050 เมตร แกไ้ขเปล่ียนแปลง บาท
หมู่ที่ 1 จากบริเวณสะพานถนนสาย 3339 เพิม่เติม (คร้ังที ่4) สภาทอ้งถิน่

เลียบคลองดอนตะโกไปทาง หมู่ที่ 2 หน้าที ่4 อบต.คูบวั

และหมู่ที่ 9 ล าดับที ่1 ได้พิจารณา

จุดเร่ิมต้นที่พิกัด อนมุัติ

N  13.512292   E 99.821396 ในคราวประชุม

จุดส้ินสุดที่พิกัด  สภา อบต.คูบวั

N  13.517692   E 99.826852 สมัยสามัญ

สมัยที่ 2

ประจ าปี
พ.ศ. 2565
วนัที่ 12 พ.ค. 65

หมายเหตุ  ต้ังจา่ยจากเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2565  ตามมติที่ประชุมสภา อบต.คูบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2565  อนุมัติเมื่อวนัที่ 12  พฤษภาคม 2565  นั้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิม่เติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จา่ยเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจา่ยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จา่ยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

หน้าที่ 47
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

กลยุทธ์  ด้านการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  (กิจกรรม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานส ารวจออกแบบ-งานควบคุมการก่อสร้าง-งานควบคุมซ่อมบ ารุงทาง/เคร่ืองจักร)
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

 แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากป ีพ.ศ. 2565 หรือการด าเนินการข้ามปงีบประมาณ  เพ่ือด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

รวม  1  โครงการ   รวมงบประมาณ 757,400 บาท

(1.2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ข้อบญัญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์ก ถนนสายกอบกุล หมู่ที่ 2 กองช่าง
ถนนสายกอบกลุ หมูท่ี ่2 ถงึ หมูท่ี ่10 ต าบลคูบัว หมูท่ี่ 2  เชือ่มต่อ  หมูท่ี่ 10  ต าบลคูบวั เชื่อมต่อ อบต.คูบัว
อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวดัราชบุรี กวา้ง  5.00-6.00  เมตร หมู่ที่ 10

ยาว 1,886.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ต าบลคูบัว

พืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  9,572  ตร.ม.

พร้อมกอ่สร้างผนังกนัดิน

ยาว  20.00  เมตร   จ านวน  2  ช่วง

3 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 13 กองช่าง
บริเวณถนนสายบญุประชารังสรรค์ บา้นต้นแทน  ซอย 4 รหสัสายทาง ซอยบญุประชารังสรรค์ หมูท่ี่ 13 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว

ถงึ ชอย 2 หมูท่ี ่13 ต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี บา้นต้นแหน ซอย 4 ถึง ซอย 2

จงัหวัดราชบุรี ขนาดกวา้ง  4.00-6.00  เมตร

ยาว 1,500.00 เมตร   หนา 0.05 เมตร

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่  8,740.00  ตร.ม.

หมายเหตุ   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.8/ว 2487  ลงวนัที่ 15 สิงหาคม 2565  ตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ เงินอุดหนุนส าหรับกอ่สร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง  จ านวน 2 โครงการ เพือ่น าไปใช้จ่ายนั้น
กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ด าเนินการตามแนวทางปฏบิัติเพือ่จดัซ้ือจดัจา้ง มกีารลงนามในสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือกอ่หนีผู้กพันงบประมาณภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (30 กนัยายน 2565) ไมส่ามารถเบิกจา่ยงบประมาณใหแ้ล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
อบต.คูบัว ได้ขอกนัเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหล่ือมปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุ่ดที ่กค0402.5/ว 138  ลงวันที ่2 กนัยายน 2565 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏบิัติในการขอกนัเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหล่ือมปี
ซ่ึงไมส่ามารถเบิกจา่ยงบประมาณได้ทันภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และมคีวามจ าเป็นต้องใช้จา่ยงบประมาณ จ านวน 2 โครงการ  ตามหนังสือ อบต.คูบัว ที ่รบ 7.402/ว1044 ลงวันที ่15 กนัายน 2565  ได้รับอนุมติัการกนัเงินไว้เบิกเหล่ือมปี เรียบร้อยแล้ว

การกนัเงินไว้เบิกจา่ยดังกล่าว จะสามารถใช้จา่ยงบประมาณได้ไมเ่กนิ 1 ปีงบประมาณ ถงึวันที ่30 กนัยายน 2566 หน้าที่ 48

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

จัดสรร ตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ.2565   งบประมาณ  3,100,000  บาท

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

 แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากป ีพ.ศ. 2565 หรือการด าเนินการข้ามปงีบประมาณ  เพ่ือด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
กลยุทธ์  ด้านการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  (กิจกรรม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานส ารวจออกแบบ-งานควบคุมการก่อสร้าง-งานควบคุมซ่อมบ ารุงทาง/เคร่ืองจักร)
(1.2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ พ.ศ.2565  งบประมาณ  3,590,000  บาท

ที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.คูบัว

แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม (คร้ังที่ 2) หนา้ทิ่ 26 ล าดับที่ 26

บญัชีโครงการประสานแผนที่เกนิศักยภาพของ อบต.คูบวั (ผ.02/1)

บญัชีรายการงบประมาณเงินอุดหนนุเฉพาะกิจที่จะได้รับการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.คูบัว

แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม (คร้ังที่ 2) หนา้ทิ่ 25 ล าดับที่ 27

บญัชีโครงการประสานแผนที่เกนิศักยภาพของ อบต.คูบวั  (ผ.02/1)

บญัชีรายการงบประมาณเงินอุดหนนุเฉพาะกิจที่จะได้รับการ

จัดสรร ตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ข้อบญัญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปา ก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปา แผนพัฒนาท้องถิน่ จ านวนเงิน ต าบลคูบัว กองช่าง
อบต.คูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี ขนาดก าลังผลิตน้ าประปาไม่น้อยกวา่ 100 (พ.ศ. 2561-2565) 7,971,000 อบต.คูบัว
จงัหวดัราชบุรี ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แกไ้ขเปล่ียนแปลง บาท

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.คูบัวก าหนด) เพิม่เติม (คร้ังที ่4) สภาทอ้งถิน่

สร้างบริเวณที่ผลิตน้ าประปา อบต.คูบัว หน้าที ่3 อบต.คูบวั

หมู่ที่ 12 ต าบลคูบัว ล าดับที ่1 ได้พิจารณา

อนมุัติ

ในคราวประชุม

สภา อบต.คูบวั

สมัยสามัญ

สมัยที่ 2

ประจ าปี

พ.ศ. 2565

วนัที่  12 พ.ค. 65

หมายเหตุ  ต้ังจา่ยจากเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2565  ตามมติที่ประชุมสภา อบต.คูบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2565  อนุมัติเมื่อวนัที่ 12  พฤษภาคม 2565  นั้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิม่เติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จา่ยเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจา่ยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จา่ยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

หน้าที่ 49

กลยุทธ์  ด้านการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  (กิจกรรม งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานส ารวจออกแบบ-งานควบคุมการก่อสร้าง-งานควบคุมซ่อมบ ารุงทาง/เคร่ืองจักร)
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

 แบบ ผด.02
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำนที่กันเงินงบประมำณจำกป ีพ.ศ. 2565 หรือกำรด ำเนินกำรข้ำมปงีบประมำณ  เพ่ือด ำเนินกำรในปงีบประมำณ พ.ศ. 2566
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวัดรำชบรุี

รวม 1 โครงการ   รวมงบประมาณ  7,971,000  บาท

(1.3) แผนงานพาณิชย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ด าเนินการ สถานที่ หน่วยงาน
แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ข้อบญัญัติ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (1) ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด CCTV ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี 3 แผนพัฒนาท้องถิน่ งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักปลัด

จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ. 2565 อบต.คูบัว

ของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ฉบบัเดือน มิถุนายน 2564 แกไ้ขเปล่ียนแปลง หน้าที ่ 22/60

สถานที่ติดต้ังกล้องวงจรปิด จ านวน 3 จดุ เพิม่เติม (คร้ังที ่1) จ านวนเงิน

จุดติดต้ังกล้องตัวที่ 1 หวัสะพานด้านซ้ายหลังบา้นคุณทราย หน้าที ่7-8 189,780

ทีพ่ิกดั N 13.494845  E 99.832052 ล าดับที ่15 บาท

จดุติดต้ังกล้องตัวที่ 2 ปากทางเข้าบา้นนายสุขสวัสด์ิ รุจริงค์นางกลู

ทีพ่ิกดั N 13.495706  E 99.834857

จุดติดต้ังกล้องตัวที่ 3 แยกร้านค้าตามืด

ทีพ่ิกดั N 13.493189  E 99.831891

ระยะทางยาวรวม 590 เมตร โดยชุดควบคุมติดต้ัง

บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี ่3 บ้านหนองขนัธ์

หน้าที่ 50

(1) ประเภทครุภัณฑ์  
กลยุทธ์  ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัย   (กิจกรรม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่ ครุภัณฑ์
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

(3.1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประเภทครุภัณฑ์

3.  บัญชีจ านวนครุภณัฑ์  วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  
แบบ ผด.02/1

จ านวนครุภณัฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  
แผนการด าเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากป ีพ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือการด าเนินการข้ามปงีบประมาณ  เพ่ือด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี



รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ด าเนินการ สถานที่ หน่วยงาน
แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ข้อบญัญัติ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(2) ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด CCTV ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี 10 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักปลัด

จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน พ.ศ. 2565 อบต.คูบัว

ของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ฉบบัเดือน มิถุนายน 2564 หน้าที ่ 22/60

สถานที่ติดต้ังกล้องวงจรปิด จ านวน 3 จดุ จ านวนเงิน

จดุติดต้ังกล้อง ตัวที ่1 ศาลากลางหมูบ่้าน 198,953

ทีพ่ิกดั N 13.484277  E 99.816465 บาท

จดุติดต้ังกล้อง ตัวที่ 2 บริเวณหน้าวัดท่าช้าง

ทีพ่ิกดั N 13.485531  E 99.812889

จุดติดต้ังกล้อง ตัวที่ 3 ปากซอยที่ 3

ทีพ่ิกดั N 13.483421  E 99.815213

ระยะทางยาวรวม 825 เมตร โดยชุดควบคุมติดต้ัง

บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี ่10 บ้านท่าช้าง

หมายเหตุ  ต้ังจา่ยจากงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2565  แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2565  (งบประมาณรายจา่ยประจ าป,ีเหลือจา่ย,ต้ังจา่ยรายการใหม)่ 
กรณีที่รายจา่ยหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้างยงัมีได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จา่ยเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องงถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา 1 ปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับเงินการเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59
สภาท้องถิ่น อบต.คูบัว ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (คร้ังที่ 2)  ประจ าปี 2565  เมื่อวนัที่  29 สิงหาคม 2565  ได้ลงมติเห็นชอบ อนุมัติให้กันเงินไวใ้ช้จา่ยตามรายการนี้

หน้าที่ 51

รวม 2 รายการ   รวมงบประมาณ  388,733  บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์  
กลยุทธ์  ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัย   (กิจกรรม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
(3.1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภัณฑ์
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ์

3.  บัญชีจ านวนครุภณัฑ์  วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  
แบบ ผด.02/1

จ านวนครุภณัฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  
แผนการด าเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากป ีพ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือการด าเนินการข้ามปงีบประมาณ  เพ่ือด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี



รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ด าเนินการ สถานที่ หน่วยงาน
แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ข้อบญัญัติ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย แผนพัฒนาท้องถิน่ โอนงบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักปลัด
และเสียงตามสาย ควบคุมจากเคร่ืองส่ง -ล าโพง (พ.ศ.2561-2565) รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
ฯลฯ แกไ้ขเปล่ียนแปลง 2565 เพือ่ต้ังจา่ย
ตดิตัง้จดุเดมิทีม่ีอายกุารใชง้านเกิน 10 ปีทีช่ ารุด เพิม่เติม (คร้ังที ่5) รายการใหม่
และไม่คุ้มค่าแก่การซ่อมแซม จ านวน 6 จดุ หน้าที ่1 สภาทอ้งถิน่ อบต.คูบวั

(ใชส้ าโพงของจดุเดมิ) ล าดับที ่27 ได้พิจารณาอนมุัติ
จดุที่ 1 (หมู่ที่ 1) เสาไฟฟา้ริมถนนสาย 3339 หน้าห้องแถวเส็งชัย SK และบัญชีครุภณัฑ์ ในคราวประชุม
จดุที่ 2 (หมู่ที่ 4) เสาไฟฟา้ข้างแท็งค์น้ าเกา่ 4 แยกสะพาน (แบบ ผ.03) สภา อบต.คูบวั

จดุที่ 3 (หมู่ที่ 6) บนแท็งค์น้ า ข้างศาลา หมู่ที่ 6 หน้าที ่2 สมัยสามัญ
จดุที่ 4 (หมู่ที่ 7) เสาไฟฟา้ หลังศาลารอรถปากซอย 1 ล าดับที ่1 สมัยที่ 3 (คร้ังที่ 1)
จดุที่ 5 (หมู่ที่ 8) เสาไฟฟา้หน้าบ้านนภัสวรรณ บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 8 ประจ าป ีพ.ศ.2565
จดุที่ 6 (หมู่ที่ 10) เสาไฟฟา้ สามแยก บ้านอดีต ส.อบต.สัมฤทธิ ์แสงสี วนัที่  11 ส.ค. 65

จ านวนเงิน
ตดิตัง้จดุใหม่เพ่ิมเตมิ จ านวน 3 จดุ ตามทีห่ม่บ้านร้องขอ 462,561
(ตดิตัง้ล าโพงใหม่) บาท
จดุที่ 7 (หมู่ที่ 3) บริเวณเสาไฟฟา้หน้าร้านตัดผม บา้นของนายไพรงาม ชมมิ่ง บา้นเลขที่ 47 หมู่ที่ 3

จดุที่ 8 (หมู่ที่ 9)  หอกระจายข่าวข้างศาลาหมู่บ้าน

จดุที่ 9 (หมู่ที่ 15) บริเวณเสาไฟฟา้หน้าบา้นของนายอาชวิศร์ ถาวรสุข  บา้นเลขที่  18/3 หมู่ที่ 15

หมายเหตุ โอนงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี พ.ศ.2565 ต้ังจา่ยเป็นรายการใหม ่ตามมติทีป่ระชุมสภา อบต.คูบัว สมยัสามญั สมยัที ่3 (คร้ังที ่1)  ประจ าปี 2565 อนุมติัเมือ่วันที ่11 สิงหาคม 2565 นัน้

ผู้บริหารท้องถิน่ได้เสนอขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2565  (งบประมาณรายจา่ยประจ าปี,เหลือจา่ย,ต้ังจา่ยรายการใหม่)  กรณีทีร่ายจา่ยหมวดครุภณัฑ์ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้างยงัมไีด้กอ่หนีผู้กพัน แต่มคีวามจ าเป็นจะต้องใช้จา่ยเงินนัน้ต่อไปอกีใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

รายงานขออนุมติักนัเงินต่อสภาท้องงถิน่ได้อกีไมเ่กนิระยะเวลา 1 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 ขอ้ 59

สภาท้องถิน่ อบต.คูบัว ในการประชุม สมยัสามญั สมยัที ่3 (คร้ังที ่2)  ประจ าปี 2565  เมือ่วันที ่ 29 สิงหาคม 2565  ได้ลงมติเหน็ชอบ อนุมติัใหก้นัเงินไว้ใช้จา่ยตามรายการนี้

หน้าที่ 52

(4.1) แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ ครุภัณฑ์
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ์

กลยทุธ ์ ด้านการบริหารจดัการแบบบูรณาการ ส่งเสริมความเขม้แขง็เศรษฐกจิ อาชพี การลงทุน และการท่องเที่ยว  (กจิกรรมงานบริหารทั่วไป-การปกครอง-การประชาสัมพันธ-์การประสานงาน-การพัฒนาบุคลากร-กจิกรรม งานบริหารงานคลัง-แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น)

3.  บัญชีจ านวนครุภณัฑ์  วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  
แบบ ผด.02/1

จ านวนครุภณัฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  
แผนการด าเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากป ีพ.ศ. 2564 และงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือการด าเนินการข้ามปงีบประมาณ  เพ่ือด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

(1) ประเภทครุภัณฑ์  



รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ด าเนินการ สถานที่ หน่วยงาน
แผนพัฒนาทอ้งถิน่ ข้อบญัญัติ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แผนพัฒนาท้องถิน่ งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักปลัด

แบบอัดท้าย  (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ. 2564 อบต.คูบัว

จ านวน 1 คัน แกไ้ขเปล่ียนแปลง หน้าที ่39/50

เพิม่เติม (คร้ังที ่2) จ านวนเงิน

หน้าที ่27 2,400,000

ล าดับที ่15 บาท

หมายเหตุ  ต้ังจา่ยจากงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2564 ตามมติที่ประชุมสภาสมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 อนุมัติเมื่อวนัที่ 27 กันยายน 2564 นั้น แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอขออนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 และงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2565  (งบประมาณรายจา่ยประจ าป,ีเหลือจา่ย,ต้ังจา่ยรายการใหม)่ 
กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยงัมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจา่ยได้ไม่เกินอีก 1 ปีต่อสภาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับเงินการเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59
สภาท้องถิ่น อบต.คูบัว ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (คร้ังที่ 2)  ประจ าปี 2565  เมื่อวนัที่  29 สิงหาคม 2565  ได้ลงมติเห็นชอบ อนุมัติให้กันเงินไวใ้ช้จา่ยตามรายการนี้

หน้าที่ 53
3.  บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์  วัสดุ ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  

แบบ ผด.02/1
จ ำนวนครุภณัฑ์ วัสดุ ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี
ประเภทครุภัณฑ์

แผนกำรด ำเนินงำนที่กันเงินงบประมำณจำกป ีพ.ศ. 2564 และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 หรือกำรด ำเนินกำรข้ำมปงีบประมำณ  เพ่ือด ำเนินกำรในปงีบประมำณ พ.ศ. 2566

(1) ประเภทครุภัณฑ์  

(5.1) แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ ครุภัณฑ์
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

กลยุทธ์  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   (กิจกรรม งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)  












