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บันทึกหลักการและเหตุผล 
การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน เพิ่มเตมิ ฉบับที่ ๑ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 

หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด  5  การน าแผนไปปฏิบัติ   

 ข้อ  26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด 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
ปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น  
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

      เหตุผล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว         
ได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวเรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของ ส านัก กอง แต่ละส่วน โดยตั้งจ่ายใน
รายการใหม่ที่ก าหนดขึ้นภายใต้รายจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่1) และโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ฉบับเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) และผู้บริหารท้องถิ่นเสนอญัตติขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานเคหะและชุมชน        
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 16 โครงการ ถอน 1 โครงการ 
รวมอนุมัติ  15 โครงการ โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ไดม้ีมติเห็นชอบให้ด าเนินการไดน้ั้น 

 จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การประสานงาน การควบคุมการด าเนินงาน และการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานต่อไป 
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แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

ส่วนที่  1  บทน า 

 
1.1  บทน า 
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวฉบับนี้ 
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5  (ข้อ 26 และข้อ 27) 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณเพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น           
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
      3.  แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงาน  
จะมีที่มาจาก 
 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
 3.2 โครงการ กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่ วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า          
จะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่  
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1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ   

 ข้อ  26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด 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 

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

 แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน (เพิ่มเติม) 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน 
นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม หรือได้รับแจ้งแผน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง        
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......) 

 รายละเอียดการจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ 
 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  2 ส่วน   คือ 
 ส่วนที่  1  บทน า 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย บทน าวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานขั้นตอนการจัดท าแผน 
การด าเนินงานประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน โดยน าเสนอ ดังนี้ 
 1.1 บทน า 
 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีสรุปโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ  ดังนี้ 
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 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
 แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. .................. ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด/จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด/หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงาน
รับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผล
ในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
 การลงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยภาพรวมทั้งหมด ผลการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
 แบบ ผด. 02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ............ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแนวทางการพัฒนา โดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบ/ปีงบประมาณและเดือน/ โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่ง ไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

  

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการ 
ด าเนินงาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนาตรงตามความต้องการและ 
ตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น 
 3. ท าให้การพัฒนาในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงาน อ่ืนๆ 

4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด าเนินการกิจกรรม หรือมี 
โครงการพัฒนาอะไรในพ้ืนที่บ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน                   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-6- 
 

 
 
 
 

ส่วนที่  2 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  
เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของ องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่จะเกิดขึ้นจริง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติม เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และการ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อีกทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2561) ครั้งที่ 1 โดยก าหนดรายละเอียดเป็นแบบบัญชีโครงการ/     
กิจกรรม/งบประมาณ/แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ิมเติม ครั้งที่  1                      
ที่จะด าเนินการจริง เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา         
ของประชาชนต าบลคูบัว และสะดวกต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงกำร

ทั้งหมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

 ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้น โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและสะพานให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 6 22.22              1,063,000           18.48          กองช่าง อบต.คูบัว
1.2 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบระบายน ้าไม่ให้เกิดน ้าท่วมขัง 6 22.22              1,514,000           26.32          กองช่าง อบต.คูบัว
1.3 แนวทางการพัฒนา  ขยายแนวเขต/บ้ารุงรักษาซ่อมแซมระบบการประปาต้าบลคูบัว 7 25.94              1,496,250           26.00          กองช่าง อบต.คูบัว
1.4 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง และการเตือนภัย 1 3.70                81,000                1.40            กองช่าง อบต.คูบัว
1.5 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาส่ิงก่อสร้าง  - -                  -                      -              -                          

20 74.08             4,154,250          72.20         

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม
2.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  - -                  -                      -              -                          
2.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  - -                  -                      -              -                          
2.3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข  - -                  -                      -              -                          
2.4 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในต้าบลคูบัว 1 3.70                271,000 4.70            ส้านักงานปลัด อบต.คูบัว

1 3.70               271,000             4.70           
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม และกำรกีฬำ

3.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา  - -                  -                      -              -                          
3.2 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  - -                  -                      -              -                          
3.3 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนส่งเสริมการท่องเท่ียว  - -                  -                      -              -                          
3.4 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการนันทนาการ  - -                  -                      -              -                          

0 0 0 0 -7

รวม

รวม

2.1  บญัชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ  (แบบ ผด.01)
แผนกำรด ำเนินงำน  เพ่ิมติม  ฉบบัที ่๑  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

รวม



จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงกำร

ทั้งหมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

 ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

4.1 แนวทางการพัฒนา  ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในเขตต้าบลคูบัว  - -                  -                      -              -                          
4.2 แนวทางการพัฒนา  บ้ารุงรักษาแหล่งน ้าในเขตต้าบลคูบัว  - -                  -                      -              -                          
4.3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื นท่ีต้าบลคูบัว  - -                  -                      -              -                          

0 0 0 0

5.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 6 22.22              1,329,500 23.10          ทุกส่วนในสังกัด อบต.คูบัว

5.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการบริหารงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  - -                      -                          
5.3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร  - -                      

6 22.22             1,329,500 23.10         

27 100.00 5,754,750          100.00
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5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรและเสริมสร้ำงธรรมภบิำล

รวม

รวมทั้งสิ้น

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี

2.1  บญัชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ  (แบบ ผด.01)

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

รวม

แผนกำรด ำเนินงำน  เพ่ิมติม  ฉบบัที ่๑  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560



1.1  แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบ แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม 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 โครงการปรับปรุงผิวถนนปูยาง ปรับปรุงผิวถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 2 กองช่าง ปี พ.ศ. เงินสะสม

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉล่ีย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง ประจ าปี
ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี 0.05 เมตร หรือมีพืน้ท่ีรวมไม่น้อยกวา่ 600 ตารางเมตร 2562 ประมาณ
จังหวัดราชบุรี ทางไปบ้านทุ่งนา แก้ไข 2560

จุดเร่ิมต้นท่ีพิกัด  N 13.494520  E 99.825195 เพิ่มเติม
จุดส้ินสุดท่ีพิกัด  N 13.495433  E 99.824113 เปล่ียนแปลง
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด คร้ังท่ี 1
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย

หน้าท่ี 13
จ านวนเงิน   207,000  บาท

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3 เมตร หมู่ท่ี 3 กองช่าง ปี พ.ศ. เงินสะสม
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 3 ยาว 65 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมกัน ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง ประจ าปี
ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี ไม่น้อยกว่า 195  ตารางเมตร 2562 ประมาณ
จังหวัดราชบุรี จากจุดส้ินสุดเดิมไปทางทิศตระวันตก 2560

ส้ินสุดท่ีสะพานบ้านปู่ฟ้า หน้าท่ี 23
จุดเร่ิมต้นท่ีพิกัด  N 13.494436  E 99.830875
จุดส้ินสุดท่ีพิกัด  N 13.494126  E 99.830379
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย

จ านวนเงิน   116,000  บาท
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภค  และสาธารณปูการ
พัฒนาระบบคมนาคม

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



1.1  แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบ แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม 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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3 เมตร หมู่ท่ี 11 กองช่าง ปี พ.ศ. เงินสะสม

เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 11 ยาว 70 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง ประจ าปี
ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี รวมกันไม่น้อยกว่า 210  ตารางเมตร 2562 ประมาณ
จังหวัดราชบุรี จากจุดส้ินสุดเดิม 2560

จุดเร่ิมต้นท่ีพิกัด  N 13.47495  E 99.81038 หน้าท่ี 27
ไปทางบ้านนางนิยม
ส้ินสุดท่ีพิกัด  N 13.47486  E 99.80962
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย

จ านวนเงิน   126,000  บาท

4 โครงการปรับปรุงผิวถนนปูยาง ปรับปรุงผิวถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 12 กองช่าง ปี พ.ศ. เงินสะสม
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ท่ี 12 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉล่ีย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง ประจ าปี
ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี 0.05 เมตร หรือมีพืน้ท่ีรวมไม่น้อยกวา่ 600 ตารางเมตร 2562 ประมาณ
จังหวัดราชบุรี ต่อจากจุดส้ินสุดเดิมไปถึงคลองชลประทาน แก้ไข 2560

จุดเร่ิมต้นท่ีพิกัด  N 13.472270  E 99.829620 เพิ่มเติม
จุดส้ินสุดท่ีพิกัด  N 13.471978  E 99.830447 เปล่ียนแปลง
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด คร้ังท่ี 1
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย

หน้าท่ี 17
จ านวนเงิน   209,000  บาท
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แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

พัฒนาระบบคมนาคม

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภค  และสาธารณปูการ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



1.1  แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบ แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการปรับปรุงผิวถนนปูยาง ปรับปรุงผิวถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 13 กองช่าง ปี พ.ศ. เงินสะสม

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 13 ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉล่ีย ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง ประจ าปี
ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี 0.05 เมตร หรือมีพืน้ท่ีรวมไม่น้อยกวา่ 660 ตารางเมตร 2562 ประมาณ
จังหวัดราชบุรี ต่อจากจุดส้ินสุดเดิมบ้านนางสุวารี จอมทองหลาง 2560

ถึงบ้านนางมาลี อ่อนนาง หน้าท่ี 29
จุดเร่ิมต้นท่ีพิกัด  N 13.49390  E 99.83677
จุดส้ินสุดท่ีพิกัด  N 13.49509   E 99.83550

จ านวนเงิน   232,000  บาท

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3 เมตร หมู่ท่ี 14 กองช่าง ปี พ.ศ. เงินสะสม
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 14 ยาว  97 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง ประจ าปี
ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี หรือมีพื้นท่ีรวมกัน ไม่น้อยกว่า 291  ตารางเมตร 2562 ประมาณ
จังหวัดราชบุรี จากหน้าอู่ประสาน ถึงบ้านยายหอม แก้ไข 2560

จุดเร่ิมต้นท่ีพิกัด  N 13.448052  E 99.815462 เพิ่มเติม
ส้ินสุดท่ีพิกัด  N 13.448593 E 99.815069 เปล่ียนแปลง
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด คร้ังท่ี 1
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย

หน้าท่ี 19
จ านวนเงิน   173,000  บาท
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พัฒนาระบบคมนาคม

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภค  และสาธารณปูการ



1.2  แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบ แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม 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 โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. วางท่อคสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 140 ท่อน หมู่ท่ี 6 กองช่าง ปี พ.ศ. เงินสะสม

พร้อมบ่อพักน้ า หมู่ท่ี 6 ต าบลคูบัว พร้อมบ่อพักขนาด 0.70 X 0.70 เมตร จ านวน 15 บ่อ ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง ประจ าปี
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ความยาวรวม 160 เมตร ริมถนนสายบ้านนายมนันชัย 2562 ประมาณ

ข าเลิศ แก้ไข 2560
จุดเร่ิมต้นท่ีพิกัด  N 13.478310  E 99.838449 เพิ่มเติม
จุดส้ินสุดท่ีพิกัด  N 13.479677  E 99.837907 เปล่ียนแปลง
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด คร้ังท่ี 1
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย

หน้าท่ี 22
จ านวนเงิน   249,000  บาท

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดปากรางกว้าง 0.20 เมตร หมู่ท่ี 7 กองช่าง ปี พ.ศ. เงินสะสม
พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลึกเฉล่ีย 0.35-0.55 เมตร ยาว 85 เมตร พร้อมก่อสร้าง ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง ประจ าปี
หมู่ท่ี 7  ต าบลคูบัว ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 85 เมตร 2562 ประมาณ
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี หยาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 255 แก้ไข 2560

ตารางเมตร จากบ้านคุณณรงค์ เพิ่มเติม
ท่ีพิกัด  N 13.487478  E 99.826637 เปล่ียนแปลง
ไปทางขวา ถึงบ้านคุณด ารง คร้ังท่ี 1
ท่ีพิกัด  N 13.488172  E 99.826354
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด หน้าท่ี 23
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย

จ านวนเงิน   404,000  บาท

-12

พัฒนาระบบระบายน้ า

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภค  และสาธารณปูการ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



1.2  แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบ แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม 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 โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. ก่อสร้างวางท่อ คสล. ขนาด Ø  0.80 เมตร หมู่ท่ี 8 กองช่าง ปี พ.ศ. เงินสะสม

พร้อมบ่อพักน้ า หมู่ท่ี 8 จ านวน  70 ท่อน บ่อพักขนาด 1.20 X 1.20 เมตร ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง ประจ าปี
ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จ านวน 8 บ่อ ความยาวรวม 78 เมตร 2562 ประมาณ
จังหวัดราชบุรี จากบ้านผู้พันสมวงษ์ แก้ไข 2560

จุดเร่ิมต้นพิกัดท่ี  N 13.481231  E 99.828849 เพิ่มเติม
ไปทางคลองราชินี เปล่ียนแปลง
จุดส้ินสุดพิกัดท่ี  N 13.481191  E 99.829469 คร้ังท่ี 1
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย หน้าท่ี 26

จ านวนเงิน   200,000  บาท

4 โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. ก่อสร้างวางท่อ คสล. ขนาด Ø  0.60 เมตร หมู่ท่ี 10 กองช่าง ปี พ.ศ. เงินสะสม
พร้อมบ่อพักน้ า หมู่ท่ี 10 จ านวน  178  ท่อน  บ่อพักขนาด 0.90 X 0.90 เมตร ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง ประจ าปี
ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จ านวน  18  บ่อ  ความยาวรวม  196  เมตร 2562 ประมาณ
จังหวัดราชบุรี บริเวณล าเหมืองสาธารณะ ตรงข้ามบ้าน ส.อบต.สุรัตน์ 2560

จุดเร่ิมต้นท่ีพิกัด  N 13.48643  E 99.81689 หน้าท่ี 36
ไปทางทิศเหนือ
จุดส้ินสุดท่ีพิกัด  N 13.48804  E 99.81752
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย

จ านวนเงิน  359,000  บาท
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภค  และสาธารณปูการ
พัฒนาระบบระบายน้ า

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



1.2  แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบ แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร หมู่ท่ี 11 กองช่าง ปี พ.ศ. เงินสะสม

รางระบายน้ า หมู่ท่ี 11  ต าบลคูบัว ยาว 13 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมกัน ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง ประจ าปี
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ไม่น้อยกว่า 39 ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า 2562 ประมาณ

ขนาดปากรางกว้าง 0.20  เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.40-0.50 แก้ไข 2560
เมตร  จากบ้านจ่าชิด  ถึงบ้านพี่จิ๋ว เพิ่มเติม
จุดเร่ิมต้นท่ีพิกัด  N 13.482402  E 99.809290 เปล่ียนแปลง
จุดส้ินสุดท่ีพิกัด  N 13.482138  E 99.809176 คร้ังท่ี 1
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย หน้าท่ี 28

จ านวนเงิน  102,000  บาท

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดปากรางกว้าง 0.20 เมตร หมู่ท่ี 15 กองช่าง ปี พ.ศ. เงินสะสม
หมู่ท่ี 15  ต าบลคูบัว ลึกเฉล่ีย 0.35 - 0.55  เมตร  ยาว  85  เมตร ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง ประจ าปี
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี จากข้างถนน  3339 2562 ประมาณ

พิกัดท่ี  N 13.462860  E 99.815883 แก้ไข 2560
ถึงบ้านนางสุชิน เพิ่มเติม
พิกัดท่ี  N 13.462259  E 99.816362 เปล่ียนแปลง
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด คร้ังท่ี 1
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย

หน้าท่ี 9
จ านวนเงิน   200,000  บาท
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โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภค  และสาธารณปูการ
พัฒนาระบบระบายน้ า



1.3  แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบ แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม 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 โครงการค่าเปล่ียนท่อเมนประปา ติดต้ังมิเตอร์ขนาด 6 นิ้ว 1 ตัว ประตูน้ าใต้ดิน 1 ชุด หมู่ท่ี 1 กองช่าง ปี พ.ศ. เงินสะสม

พร้อมมิเตอร์และประตูน้ าใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์ ประกอบและเปล่ียนท่อเมนประปา ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง ประจ าปี
บริเวณ หมู่ท่ี 1  ต าบลคูบัว จาก 3 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว ยาวรวมไม่น้อยกว่า 84 เมตร 2562 ประมาณ
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี บริเวณริมถนนสายบ้านตากแดด-บ้านไร่อู่เรือ  หมู่ท่ี 1 2560

จุดเร่ิมต้น  N 13.50387  E 99.83194 หน้าท่ี 40
จุดส้ินสุด  N 13.50400  E 99.83258

จ านวนเงิน   212,000  บาท

2 โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา วางท่อเมนประปา ขนาด Ø 300 มิลลิเมตร  ช้ัน 8.5 หมู่ท่ี 5 กองช่าง ปี พ.ศ. เงินสะสม
หมู่ท่ี 5  ต าบลคูบัว ชนิดต่อด้วยแหวนยาง พร้อมอุปกรณ์ยาวรวม  254  เมตร ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง ประจ าปี
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี จากสะพานทางเข้า หมู่ท่ี 5 (บ้านผู้ช่วยธน)ุ 2562 ประมาณ

เลียบถนนสาย 3339  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ แก้ไข 2560
จุดเร่ิมต้นท่ีพิกัด  N 13.49509  E 99.83550 เพิ่มเติม
จุดส้ินสุดท่ีพิกัด   N 13.49342  E 99.83683 เปล่ียนแปลง
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด คร้ังท่ี 1
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย

หน้าท่ี 30
จ านวนเงิน   500,000  บาท
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภค  และสาธารณปูการ
พัฒนาระบบประปา แหล่งน้ า อุปโภคบริโภค

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



1.3  แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบ แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม 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 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 4 นิ้ว ความลึก 0.50-42.50 หมู่ท่ี 15 กองช่าง ปี พ.ศ. โอนเงิน

พร้อมติดต้ังปลอกบ่อ  หมู่ท่ี 15 เมตร พร้อมใส่ปลอกท่อชนิด พีวซีี ชั้น 13.5  ขนาด Ø 4 นิ้ว ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง งบประมาณ
ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี 2562 รายจ่าย
จังหวัดราชบุรี จ านวนเงิน  65,450  บาท แก้ไข ประจ าปี

เพิ่มเติม งบประมาณ
เปล่ียนแปลง พ.ศ. 2560

คร้ังท่ี 1 ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่

หน้าท่ี 32 รายละเอียด
โอนเงินของ

กองช่าง
ล าดับท่ี 1

4 โครงการติดต้ังมิเตอร์ประปา ติดต้ังมิเตอร์ประปา ขนาด 300 มิลลิเมตรพร้อมอุปกรณ์ หมู่ท่ี 12 กองช่าง ปี พ.ศ. โอนเงิน
ขนาด 300 มิลลิเมตรพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด บริเวณท่ีท าการผลิตประปาเดิม  หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง งบประมาณ
หมู่ท่ี 12  ต าบลคูบัว ตามมาตรฐานระบบงานประปา 2562 รายจ่าย
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ประจ าปี

จ านวนเงิน  255,000  บาท หน้าท่ี 41 งบประมาณ
พ.ศ. 2560
ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่
รายละเอียด
โอนเงินของ

กองช่าง
ล าดับท่ี 2
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พัฒนาระบบประปา แหล่งน้ า อุปโภคบริโภค

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภค  และสาธารณปูการ

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี



1.3  แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบ แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการปรับปรุงระบบการผลิต จ้างเหมาเปล่ียนทรายถังกรองน้ าดี โดยเปล่ียนทรายกรอง หมู่ท่ี 12 กองช่าง ปี พ.ศ. โอนเงิน

น้ าประปา หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบัว ขนาดถัง  Ø 2 เมตร  สูง 1.80 เมตร  จ านวน  4  ถัง ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง งบประมาณ
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 2562 รายจ่าย

จ านวนเงิน  46,800  บาท ประจ าปี
หน้าท่ี 42 งบประมาณ

พ.ศ. 2560
ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่
รายละเอียด
โอนเงินของ

กองช่าง
ล าดับท่ี 3

6 โครงการก่อสร้างประตูน้ าแยกเข้าสระ ก่อสร้างประตู ปิด-เปิด เข้าคลองราชินี ขนาดกว้าง หมู่ท่ี 12 กองช่าง ปี พ.ศ. โอนเงิน
เก็บน้ าประปา หมู่ท่ี 12  ต าบลคูบัว ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมวางท่อรับน้ าลงสู่คลอง ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง งบประมาณ
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ตามแบบ อบต.คูบัว ก าหนด 2562 รายจ่าย

ประจ าปี
จ านวนเงิน   65,000  บาท หน้าท่ี 42 งบประมาณ

พ.ศ. 2560
ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่
รายละเอียด
โอนเงินของ

กองช่าง
ล าดับท่ี 4
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องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภค  และสาธารณปูการ

พัฒนาระบบประปา แหล่งน้ า อุปโภคบริโภค

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60



1.3  แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบ แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการก่อสร้างทุ่นลอยน้ าพร้อม ก่อสร้างทุ่นลอยน้ า ขนาดกว้าง  2.20 เมตร หมู่ท่ี 12 กองช่าง ปี พ.ศ. โอนเงิน

ติดต้ัง,ปั้มน้ า,ท่อส่งน้ า,ตู้ควบคุมระบบ ยาว 4.60 เมตร สูง 3.38  เมตร จ านวน 1 ชุด, ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง งบประมาณ
แบบ 3 เฟส มอเตอร์สูบน้ าและปั้มน้ า จ านวน  2 ชุด ,สายส่งน้ าดิบ 2562 รายจ่าย

และข้อต่อต่างๆ จ านวน  1 ชุด , ตู้ควบคุมมอเตอร์ ประจ าปี
พร้อมสายเมนไฟฟ้า  จ านวน  1 ชุด หน้าท่ี 42 งบประมาณ

พ.ศ. 2560
จ านวนเงิน   352,000  บาท ไปต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่
รายละเอียด
โอนเงินของ

กองช่าง
ล าดับท่ี 5
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โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภค  และสาธารณปูการ
พัฒนาระบบประปา แหล่งน้ า อุปโภคบริโภค



1.4  แนวทางการพัฒนา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบ แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม 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 โครงการจัดซ้ือโคมไฟส่องสว่าง จัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธาราณะ ต าบลคูบัว กองช่าง ปี พ.ศ. โอนเงิน

ภายในต าบลคูบัว  จ านวน 60 ชุด เพื่อใช้ซ่อมแซมโคมเดิมท่ีช ารุด  จ านวน  60 ชุด อบต.คูบัว 2560 ถึง งบประมาณ
2562 รายจ่าย

จ านวนเงิน  81,000  บาท ประจ าปี
หน้าท่ี 46 งบประมาณ

พ.ศ. 2560
ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่
รายละเอียด
โอนเงินของ

กองช่าง
ล าดับท่ี 6
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พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง และการเตอืนภยั

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภค  และสาธารณปูการ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น



2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น คุณภาพชีวิตและสังคม
2.4  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในต าบลคูบวั

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบ แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม 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 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จัดซ้ือกล้องวงจรปิด จ านวน 3 ตัว พร้อมอุปกรณ์ หมู่ท่ี 9 กองช่าง ปี พ.ศ. เงินสะสม

พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง  หมู่ท่ี 9 ควบคุมและสาย ระยะทางยาว 630 เมตร ต าบลคูบัว อบต.คูบัว 2560 ถึง ประจ าปี
ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จุดติดต้ังท่ี 1 2562 ประมาณ
จังหวัดราชบุรี ท่ีพิกัด  N 13.487503  E 99.809082 2560

จุดติดต้ังท่ี 2 หน้า 57
ท่ีพิกัด  N 13.489976  E 99.810891
จุดติดต้ังท่ี 3
ท่ีพิกัด  N 13.488110  E 99.810797
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 ป้าย

จ านวนเงิน   271,000  บาท
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)
แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณจาก



5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การพัฒนาการบริหาร และการปฏบิตังิานของบคุลากรในองค์กร

5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏบิตังิานของบคุลกรให้มีประสิทธิภาพ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม 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 โครงการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์

ส านักงานปลัด อบต.

1.1 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ือง เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน อบต. คูบัว ส านักงานปลัดฯ ปี พ.ศ. โอนเงิน
ปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 2560 ถึง งบประมาณ
จ านวน 2 เคร่ือง ขนาด 36,000 บีทียู 2562 รายจ่าย
(ครุภัณฑ์ส านักงาน) จ านวน  2  เคร่ือง เพิ่มเติม ประจ าปี

(คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน คร้ังท่ี 2 งบประมาณ

ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ หน้าท่ี 4 พ.ศ. 2560

ฉบับเดือน มีนาคม 2560) ไปต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่

จ านวนเงิน  94,000  บาท รายละเอียด

โอนเงินของ

ส านักงานปลัดฯ

ล าดับท่ี 1
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งบประมาณจาก พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

พ.ศ. 2561



5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การพัฒนาการบริหาร และการปฏบิตังิานของบคุลากรในองค์กร

5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏบิตังิานของบคุลกรให้มีประสิทธิภาพ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์

ส านักงานปลัด อบต.

1.2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ารับงาน อบต. คูบัว ส านักงานปลัดฯ ปี พ.ศ. โอนเงิน
ส าหรับงานส านักงาน ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 2560 ถึง งบประมาณ
จ านวน 2 เคร่ือง 19 นิ้ว 2562 รายจ่าย
(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จ านวน  2  เคร่ือง เพิ่มเติม ประจ าปี

(คุณลักษณะพืน้ฐานตามเกณฑ์ คร้ังท่ี 2 งบประมาณ

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน หน้าท่ี 4 พ.ศ. 2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี ไปต้ังจ่ายเป็น

2560 ณ วนัท่ี 21 เม.ย. 2560) รายการใหม่

รายละเอียด

จ านวนเงิน  32,000  บาท โอนเงินของ

ส านักงานปลัดฯ

ล าดับท่ี 2

-22

2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การพัฒนาการบริหาร และการปฏบิตังิานของบคุลากรในองค์กร

5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏบิตังิานของบคุลกรให้มีประสิทธิภาพ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์

ส านักงานปลัด อบต.

1.3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์/ อบต. คูบัว ส านักงานปลัดฯ ปี พ.ศ. โอนเงิน
ชนิด LED สี แบบ Network LED สี แบบ Network 2560 ถึง งบประมาณ
จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน  1  เคร่ือง 2562 รายจ่าย
(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (คุณลักษณะพืน้ฐานตามเกณฑ์ เพิ่มเติม ประจ าปี

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน คร้ังท่ี 2 งบประมาณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี หน้าท่ี 4 พ.ศ. 2560

2560  ณ วนัท่ี 21 เม.ย. 2560) ไปต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่

จ านวนเงิน  12,000  บาท รายละเอียด

โอนเงินของ

ส านักงานปลัดฯ

ล าดับท่ี 3
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การพัฒนาการบริหาร และการปฏบิตังิานของบคุลากรในองค์กร

5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏบิตังิานของบคุลกรให้มีประสิทธิภาพ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์

ส านักงานปลัด อบต.

1.4 โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อีดี จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อีดี อบต. คูบัว ส านักงานปลัดฯ ปี พ.ศ. โอนเงิน
(LED TV)  ขนาด 50 นิ้ว (LED TV)  ขนาด 50 นิ้ว 2560 ถึง งบประมาณ
จ านวน 1 เคร่ือง ระดับความละเอียดจอภาพ 2562 รายจ่าย
(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) 1920X1080 พิกเซล เพิ่มเติม ประจ าปี

จ านวน  1  เคร่ือง คร้ังท่ี 2 งบประมาณ

(คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน หน้าท่ี 4 พ.ศ. 2560

ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ไปต้ังจ่ายเป็น

ฉบับเดือน มีนาคม 2560) รายการใหม่

รายละเอียด

จ านวนเงิน  27,000  บาท โอนเงินของ

ส านักงานปลัดฯ

ล าดับท่ี 4
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การพัฒนาการบริหาร และการปฏบิตังิานของบคุลากรในองค์กร

5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏบิตังิานของบคุลกรให้มีประสิทธิภาพ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์

ส านักงานปลัด อบต.

1.5 โครงการจัดซ้ือโต๊ะรับแขก ชุดโต๊ะรับแขก 3 ท่ีนั่ง อบต. คูบัว ส านักงานปลัดฯ ปี พ.ศ. โอนเงิน
จ านวน 1 ชุด จ านวน  1  ชุด 2560 ถึง งบประมาณ

2562 รายจ่าย
(ครุภัณฑ์ส านักงาน) (คุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคา เพิ่มเติม ประจ าปี

มาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้การจดัหา คร้ังท่ี 2 งบประมาณ

ตามราคาในจงัหวดั หรือท้องถิ่น หน้าท่ี 4 พ.ศ. 2560

ตามวธิกีารพัสดุ) ไปต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่

จ านวนเงิน  10,000  บาท รายละเอียด

โอนเงินของ

ส านักงานปลัดฯ

ล าดับท่ี 5
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การพัฒนาการบริหาร และการปฏบิตังิานของบคุลากรในองค์กร

5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏบิตังิานของบคุลกรให้มีประสิทธิภาพ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์

กองคลัง

1.6 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน พนักพิง อบต. คูบัว กองคลัง ปี พ.ศ. โอนเงิน
จ านวน 3 ตัว ปรับระดับได้  จ านวน 2 ตัว 2560 ถึง งบประมาณ

ราคาตัวละ  3,400  บาท  และ 2562 รายจ่าย
(ครุภัณฑ์ส านักงาน) จ านวน 1 ตัว  ราคา  3,900 บาท ประจ าปี

หน้าท่ี 77 งบประมาณ

พ.ศ. 2560

จ านวนเงิน  10,700  บาท ไปต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่

รายละเอียด

โอนเงินของ

กองคลัง

ล าดับท่ี 2
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การพัฒนาการบริหาร และการปฏบิตังิานของบคุลากรในองค์กร

5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏบิตังิานของบคุลกรให้มีประสิทธิภาพ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

1.7 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน อบต. คูบัว กองการศึกษาฯ ปี พ.ศ. โอนเงิน
ส าหรับงานส านักงาน ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 2560 ถึง งบประมาณ
จ านวน 2 เคร่ือง 19 นิ้ว 2562 รายจ่าย
(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จ านวน  2  เคร่ือง เพิ่มเติม ประจ าปี

(คุณลักษณะพืน้ฐานตามเกณฑ์ คร้ังท่ี 2 งบประมาณ

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน หน้าท่ี 4 พ.ศ. 2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี ไปต้ังจ่ายเป็น

2560 ณ วนัท่ี 21 เม.ย. 2560) รายการใหม่

รายละเอียด

จ านวนเงิน  32,000  บาท โอนเงินของ

กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี 1
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การพัฒนาการบริหาร และการปฏบิตังิานของบคุลากรในองค์กร

5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏบิตังิานของบคุลกรให้มีประสิทธิภาพ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

1.8 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก อบต. คูบัว กองการศึกษาฯ ปี พ.ศ. โอนเงิน
(Injet Tank Printer) พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 2560 ถึง งบประมาณ
จ านวน 1 เคร่ือง (Injet Tank Printer) 2562 รายจ่าย
(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จ านวน  1  เคร่ือง เพิ่มเติม ประจ าปี

(คุณลักษณะพืน้ฐานตามเกณฑ์ คร้ังท่ี 2 งบประมาณ

ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน หน้าท่ี 4 พ.ศ. 2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี ไปต้ังจ่ายเป็น

2560 ณ วนัท่ี 21 เม.ย. 2560) รายการใหม่

รายละเอียด

จ านวนเงิน  4,300  บาท โอนเงินของ

กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี 2
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การพัฒนาการบริหาร และการปฏบิตังิานของบคุลากรในองค์กร

5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏบิตังิานของบคุลกรให้มีประสิทธิภาพ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

1.9 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน  (มีล้อเล่ือน อบต. คูบัว กองการศึกษาฯ ปี พ.ศ. โอนเงิน
จ านวน 2 ตัว มีท่ีท้าวแขน พนักพิงเต้ีย หนังด า) 2560 ถึง งบประมาณ

ขนาด  63X67X102-112 ซม. 2562 รายจ่าย
(ครุภัณฑ์ส านักงาน) จ านวน 2 ตัว หน้าท่ี 77 ประจ าปี

งบประมาณ

จ านวนเงิน   6,800  บาท พ.ศ. 2560

ไปต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่

รายละเอียด

โอนเงินของ

กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี 3
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การพัฒนาการบริหาร และการปฏบิตังิานของบคุลากรในองค์กร

5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏบิตังิานของบคุลกรให้มีประสิทธิภาพ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม 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 โครงการปรับปรุงและพัฒนา

ห้องประชุม อบต.คูบัว

ก่อสร้างปรับปรุงบันไดทาง ท าการร้ือบันไดชองเดิมออกและ อบต. คูบัว ส านักงานปลัดฯ ปี พ.ศ. โอนเงิน
ขึ้นห้องประชุมอาคารหลังเก่า ก่อสร้างบันไดใหม่ ขนาดกว้าง 2560 ถึง งบประมาณ

1.33 เมตร  ยาว 8.50 เมตร 2562 รายจ่าย
(หมวดรายจ่ายท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) โดยใช้บันไดเหล็กของเดิมเช่ือมต่อ ประจ าปี

ความยาวเพิ่ม พร้อมติดต้ังลูกนอน หน้าท่ี 80 งบประมาณ

ไม้เนื้อเข็งใหม่ ราวบันไดเหล็กกล่อง พ.ศ. 2560

ทาสี ตามแบบแปลน อบต.คูบัว ไปต้ังจ่ายเป็น

ก าหนด รายการใหม่

จ านวนเงิน   114,000  บาท รายละเอียด

โอนเงินของ

ส านักงานปลัดฯ

ล าดับท่ี 6
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การพัฒนาการบริหาร และการปฏบิตังิานของบคุลากรในองค์กร

5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏบิตังิานของบคุลกรให้มีประสิทธิภาพ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม 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 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) อบต. คูบัว กองคลัง ปี พ.ศ. โอนเงิน

แบบดับเบิ้ลแค๊บ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จ านวน 1 คัน 2560 ถึง งบประมาณ

ขนาด 1 ต้น ขับเคล่ือน 2 ล้อ 2562 รายจ่าย

(ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ประจ าปี

2,400  ซีซี หน้าท่ี 76 งบประมาณ

(คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน พ.ศ. 2560

ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ไปต้ังจ่ายเป็น

ฉบับเดือน มีนาคม 2560) รายการใหม่

รายละเอียด

จ านวนเงิน   787,000  บาท โอนเงินของ

กองคลัง

ล าดับท่ี 1
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การพัฒนาการบริหาร และการปฏบิตังิานของบคุลากรในองค์กร

5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏบิตังิานของบคุลกรให้มีประสิทธิภาพ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม 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 โครงการจัดซ้ือชุดหางตัดหญ้า ชุดหางตัดหญ้าพร้อมอุปกรณ์ตาม อบต. คูบัว กองช่าง ปี พ.ศ. โอนเงิน
ส าหรับติดรถไถ จ านวน 1 ชุด มาตรฐานผู้ผลิตพร้อมค่าแรงติดต้ัง 2560 ถึง งบประมาณ

(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด) 2562 รายจ่าย
แก้ไข ประจ าปี

จ านวนเงิน  100,000  บาท เพิ่มเติม งบประมาณ
เปล่ียนแปลง พ.ศ. 2560

คร้ังท่ี 1 ไปต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่
หน้าท่ี 11 รายละเอียด

โอนเงินของ

กองช่าง

ล าดับท่ี 7
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การพัฒนาการบริหาร และการปฏบิตังิานของบคุลากรในองค์กร

5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏบิตังิานของบคุลกรให้มีประสิทธิภาพ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ จัดซ้ือรถจักยานยนต์ อบต. คูบัว กองช่าง ปี พ.ศ. โอนเงิน
พร้อมติดต้ังชุดพ่วงข้าง ขนาดเคร่ืองยนต์ 110 ซีซี 2560 ถึง งบประมาณ
จ านวน  1  คัน (จัดซ้ือตามราคามารฐานครุภัณฑ์) 2562 รายจ่าย

พร้อมติดต้ังชุดพ่วงข้างรถจักยานยนต์ ประจ าปี

จ านวน 1 ชุด หน้าท่ี 79 งบประมาณ

พ.ศ. 2560

จ านวนเงิน  52,500  บาท ไปต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่

รายละเอียด

โอนเงินของ

กองช่าง

ล าดับท่ี 8
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น การพัฒนาการบริหาร และการปฏบิตังิานของบคุลากรในองค์กร

5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏบิตังิานของบคุลกรให้มีประสิทธิภาพ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ด าเนินการ ด าเนินงาน แผน ๓ ปี ข้อบญัญตัิ เงินสะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการกั้นห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท าการกั้นห้องทางยาว ศพด. กองการศึกษาฯ ปี พ.ศ. โอนเงิน

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ ขนาดยาว 6 เมตร สูง 3.05 เมตร ร.ร.วัดหนามพุงดอ 2560 ถึง งบประมาณ

โดยใช้โครงไม้ยางกรุทับด้วยไม้อัดยาง 2562 รายจ่าย

หนา 4 มม. พร้อมทาสีน้ ามันทับหน้า ประจ าปี

ท้ังสองด้าน และกั้นห้องด้านหน้า หน้าท่ี 79 งบประมาณ

ด้วยฉากกั้นห้อง PVC พ.ศ. 2560

ขนาด  3.75X3.05  เมตร  ไปต้ังจ่ายเป็น

จ านวน  2  แผง รายการใหม่

รายละเอียด

จ านวนเงิน   47,200  บาท โอนเงินของ

กองการศึกษาฯ

ล าดับท่ี 4
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2.2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด 02)

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที่ 1  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณจาก พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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