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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  

(พ.ศ.2561 – 2564) 
 
 
 

แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

อ าเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุร ี
 
 
 
 
 

                                 



หน้าที่  1 
 

สารบัญ 
                              
 

 
                                                                                                              หน้า 

บันทึกเหตุผลและความจ าเป็นในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี        2 
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่  1                          

รายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็น                                                                       
(1) ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา   จ านวน  2  โครงการ         3 
(2) ขอเพ่ิมเติมโครงการพัฒนา               จ านวน  7  โครงการ        4-6 
   
บัญชีรายละเอียดโครงการ 
แบบ ผ.01  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ       8-9 
แบบ ผ.02  ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน   10 
แบบ ผ.03  ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                  11-12 
แบบ ผ.05  ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด                                                         13-14 
 
บัญชีสรุปโครงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                   15 
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่  1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าที่  2 
 

บันทึกเหตุผลและความจ าเป็นในการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที ่1 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

เมื่อวันที ่19 ธันวาคม 2559 ไปแล้วนั้น  ผลของการน าแผนไปด าเนินการจริง พบว่าบางโครงการไม่สัมพันธ์กับ
วิธีการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน และสถานการณ์ปัจจุบัน บางหมู่บ้านมีความจ าเป็นต้องการให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตั้งโครงการส าหรับประสานแผนพัฒนาด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ตรงกับสภาพจริงที่
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน ซึ่งต้องการเล็งผลให้น าไปจัดท างบประมาณจริง และมีบาง
โครงการที่จ าเป็นต้องเพ่ิมโครงการพัฒนาเพ่ือประสานงานและรองรับภารกิจของหน่วยงานที่ต้องการจะ
ด าเนินการโดยเล็งผลให้เกิดขึ้นจริง 

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงต้องด าเนินการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  (ครั้งที่ ๑)  โดยมีจุดมุ่งหมาย  ดังนี ้   

1. เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว สามารถแก้ไขปัญหาที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาปัจจุบัน และให้การจัดการงานด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพ่ือเพ่ิมเติมโครงการพัฒนาให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ส าหรับเป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดท างบประมาณรายจ่าย รวมถึงการด าเนินงานตามภารกิจทีจ่ าเป็นสู่การปฏิบัติ  จึงจ าเป็นต้อง
จัดเตรียมโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณต่างๆ ห้วงระยะเวลาสี่ปี ให้ปรากฏถูกต้องในแผนพัฒนาสี่ปี        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เพ่ือด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

และเพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ ตามแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  ข้อ ๒๒  โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี        
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล  

 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป” 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 1 นี้จะท าให้การด าเนินงานโครงการพัฒนาเกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เป็นไปตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี มีการบูรณาการโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นโดยแท้จริง 

       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
คณะกรรมการพัฒนา 

       องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
           12 ตุลาคม  2560 

 



หน้าที่  3 
รายละเอียดเหตผุลและความจ าเปน็ในการขอ  แกไ้ขเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา  
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ครั้งที่ 1  

จ านวน  2  โครงการ  ดังนี้ 
 

โครงการที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการเดิม   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 99 ล าดับที่ 37 
โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 บริเวณตั้งแต่สะพานทางเข้าหมู่บ้าน (ศาลา)  
ไปจนสุดถนน หมายเลข  3339 

เหตุผลและความจ าเป็นในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา  
เนื่องด้วยมติทีป่ระชาคมหมู่บ้าน บ้านใต ้หมู่ที่ 4 ประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ไดม้ีมติเป็นเอกฉันท์เสนอ
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวด าเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว เป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ภายในหมู่ที่ 4  เริ่มจากคลองน้ าทิ้งเลียบถนนสาย 3338  เข้ามาถึงศาลาอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน เพ่ือระบาย
น้ าออกจากบริเวณท่ีท่วมขังในหมู่บ้านลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ข้อดีของรางระบายน้ านั้นสามารถท าความสะอาด
ได้ง่ายกว่าการวางท่อ คสล. และการก่อสร้างจะไม่กระทบกีดขวางทางสัญจร ไม่ขุดถนน ประชาชนสามารถผ่าน
เข้าออกได้ปกติ อีกทั้งการด าเนินการก่อสร้างหลังเสร็จสิ้นจะไม่เป็นภาระการเสริมผิวถนนส่วนที่ช ารุดเสียหาย 
ประหยัดต่องบประมาณ การแก้ปัญหาต้องเริ่มต้นท าจากปลายน้ าขึ้นไปทางศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน        
ตามงบประมาณเป็นรายปี ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามเหตุผลและความต้องการจากประชาคม
หมู่บ้านเสนอ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาดังกล่าว  
เพ่ือน าไปประกอบโครงการจัดท างบประมาณรายจ่ายจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 (รายละเอียด ตาม แบบ ผ.01)  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ หน้าที่ 7-8 
 

โครงการที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการเดิม   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้าที่ 94 ล าดับที่ 28 
โครงการปรับปรุงผวิจราจรรอบหมู่บ้านหนามพุงดอ  หมู่ที่ 14 บริเวณบ้าน หน้าบ้านนางสวาท ถึง บ้านนางจ๊อด 

เหตุผลและความจ าเป็นในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา 
เนื่องด้วยมติทีป่ระชาคมหมู่บ้าน บ้านหนามพุงดอ หมู่ที่ 14  ประชุมเมื่อวันที่  21 กันยายน 2560  
ได้มีมตเิป็นเอกฉันท์เสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวด าเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว  
เนื่องจากโครงการที่เสนอไว้อันดับแรกส าหรับจัดซื้อเครื่องสีข้าวขนาดกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองราชบุรีได้ด าเนินการท าโครงการ 9101 ให้การสนับสนุนเกษตรกรตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ อ าเภอเมืองราชบุรี ไปแล้ว หมู่บ้านจึงประชาคมทบทวนโครงการใหม่ทั้งหมด ซึ่งมติที่ประชุม
เสนอโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนามพุงดอ เป็นโครงการอับดับแรก
และก าหนดจุดพิกัดที่ท าโครงการ เริ่มต้น บ้านนางจ าปา ทองอยู่  ไปสิ้นสุดทางบ้าน นางสวาท องคเชษฐ   
ทั้งนี้แต่เดิมโครงการพัฒนานี้มีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ปี พ.ศ. 2564 ไว้แล้วแต่พ้ืนที่ด าเนินการไม่ตรง
ตามทีห่มู่บ้านประชาคม  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาดังกล่าว  
เพ่ือน าไปประกอบโครงการจัดท างบประมาณรายจ่ายจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(รายละเอียด ตาม แบบ ผ.01)  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  หน้าที่ 9 
 

 



หน้าที่  4 
 

รายละเอียดเหตผุลและความจ าเปน็ในการขอ  เพิม่เตมิโครงการพฒันา  
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  ครั้งที่ 1  

จ านวน  7  โครงการ  ดังนี้ 

โครงการที ่ 1   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร.8  ขวา - แม่กลอง  (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 1   
บ้านตากแดด ต าบลคูบัว เชื่อมต่อต าบลบ้านไร่ อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุร ี

เหตุผลและความจ าเป็นในการขอเพิ่มเติมโครงการพัฒนา 
เนื่องด้วยโครงการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้เคยด าเนินการเสนอขอประสานโครงการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ส าหรับแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนด้านการคมนาคม  
สายเลียบคันคลองชลประทาน สายหมู่บ้านปัญญทร หมู่ที่ 1 บ้านตากแดด  ซึ่งเป็นโครงการเกินศักยภาพ  
ได้บรรจุเข้าแผนการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้แล้ว แต่ทางปฏิบัตินั้นไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ เนื่องจากในหน่วยงานรับผิดชอบเจ้าของงบประมาณ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  
จะต้องเป็นหน่วยขออนุญาตการก่อสร้างจากหน่วยงาน ส านักชลประทาน ให้ได้รับการอนุญาตเสียก่อน 
จึงจะด าเนินการได้ โดยติดเงื่อนไขด้วยเรื่องของการลงทุนสิ่งก่อสร้างในฐานะหน่วยเจ้าของงบประมาณ   
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงมีความประสงค์ท่ีจะขอเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว  
เพ่ือในการตั้งโครงการรองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีที่ต้องการจะด าเนินการในอนาคต 
(รายละเอียด ตาม แบบ ผ.03)  ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หน้าที่ 11  

 

โครงการที่  2  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. สายเลียบถนน  3339 บ้านใหม่ หมู่ที่ 7  ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 

เหตุผลและความจ าเป็นในการขอเพิ่มเติมโครงการพัฒนา 
เนื่องด้วยมติที่ประชาคมหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 7  ประชุมเม่ือวันที่  28 กันยายน 2560  
ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวด าเนินการเพ่ิมเติมโครงการพัฒนาดังกล่าว  
เนื่องจากมีประชาชนเดือดร้อน ให้ช่วยแก้ไขในเรื่องน้ าเพ่ือการระบายในพ้ืนที่ซึ่งปัญหาเกิดจากทางน้ าไหล ไหลผ่านใน
ที่ดินซึ่งมีเจ้าของ ไม่ใช่เป็นที่สาธารณะประโยชน์  เป็นปัญหายากล าบากทั้งการดูแล ความขัดแย้ง น้ าท่วมเกิดขึ้นตลอด  
โดยการแก้ไขปัญหาเรื่องการระบายน้ าแบบยั่งยืนให้สามารถระบายน้ าไหลออกตามท่อ คสล.ลงสู่คลองราชินี           
ตามแบบมาตรฐานงานวางท่อระบายน้ ากรมทางหลวง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงมีความประสงค์          
ที่จะขอเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว เพ่ือในการตั้งโครงการส าหรับประสานแผนพัฒนาด าเนินการตามโครงการต่อไป 
(รายละเอียด ตาม แบบ ผ.03)  ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หน้าที่ 11 
 
 
 
 
 



หน้าที่  5 
 
 

โครงการที่  3  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการงานซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALT CONCRETE โดยวิธี Pavement – IN Place Recycling 
สายเลียบคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านตากแดด  ต าบลคูบัว  ไปทางต าบลบ้านไร่  

เหตุผลและความจ าเป็นในการขอเพิ่มเติมโครงการพัฒนา 
เนื่องด้วยโครงการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ประสงค์ที่จะน าโครงการที่เกินศักยภาพส าหรับ  
ประสานโครงการพัฒนาเพ่ือบรรจุลงไว้ตามแบบประสานโครงการเพ่ือให้เกิดการแก้ไขประสานแผน  
ตามร้องขอขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงมีความประสงค์ท่ีจะ 
ขอเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว เพ่ือในการตั้งโครงการส าหรับประสานแผนพัฒนาจังหวัด ด าเนินการตาม 
โครงการและความเป็นไปได้ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สาธารณะในการประสาน 
และบูรณาการแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงมีความประสงค์ที่จะขอเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว  
เพ่ือในการตั้งโครงการส าหรับประสานแผนพัฒนาและรองรับภารกิจของหน่วยงานที่จะต้องเขา้มาด าเนินการพ้ืนที ่
(รายละเอียด ตาม แบบ ผ.05)  ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด  หน้าที่ 13 
 
 

โครงการที่  4 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการงานซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALT CONCRETE โดยวิธี Pavement – IN Place Recycling 
สายสายบ้านฟากห้วย-บ้านท่าช้าง-บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 11 ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี  ไปทางต าบลอ่างทอง 
เหตุผลและความจ าเป็นในการขอเพิ่มเติมโครงการพัฒนา 
เนื่องด้วยโครงการนี้เป็นโครงการที่ หมู่ที่ 10 บ้านท่าช้าง ในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
เมื่อวันพุธที่  16  พฤศจิกายน  2559  เสนอโครงการส าหรับให้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวประสาน
โครงการจากหน่วยงานราชการ จึงจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) 
เพ่ือให้มีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ ตามบริบทหมู่บ้านเพื่อขยายถนนให้กว้างมาตรฐาน การจราจร ไป-มา อย่าง
สะดวก และปลอดภัย ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงมีความประสงค์ที่จะขอเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว เพื่อในการ
ตั้งโครงการส าหรับประสานแผนพัฒนาด าเนินการตามโครงการต่อไป 
(รายละเอียด ตาม แบบ ผ.05)  ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด  หน้าที่ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่  6 

โครงการที่  5  
 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.3  แผนงานสาธารณสุข 
โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เหตุผลและความจ าเป็นในการขอเพิ่มเติมโครงการพัฒนา 
เกี่ยวเนื่องด้วยหนังสือแนวทางงบประมาณรายรับและการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 รายการจัดสรรเงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข มีความส าคัญโดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2559 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงมีความประสงค์ท่ีจะขอเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว เพื่อในการต้ัง
โครงการส าหรับรายการเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนตามแนวทางดังกล่าว 
(รายละเอียด ตาม แบบ ผ.02)  ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
องค์กรประชาชน  หน้าที่  10 

 
โครงการที่  6  
 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา 
3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีชุมชนพอเพียงในพ้ืนที่ต าบลคูบัว 

เหตุผลและความจ าเป็นในการขอเพิ่มเติมโครงการพัฒนา 
เกี่ยวเนื่องด้วยการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลคูบัว มีนกัท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ความโดดเด่น
และความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวภายในต าบลคูบัว ส่งผลให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนรวมถึง
การเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงมีความ
ประสงค์ที่จะขอเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว เพ่ือในการตั้งโครงการประสานแผนพัฒนาเสนอให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราชบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีพอเพียงและการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
ปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในต าบลคูบัวหลายๆอย่าง 
(รายละเอียด ตาม แบบ ผ.03)  ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หน้าที่ 12 
 
โครงการที่  7  
 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา 
3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

เหตุผลและความจ าเป็นในการขอเพิ่มเติมโครงการพัฒนา 
เกี่ยวเนื่องด้วยการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลคูบัว มีนกัท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ความโดดเด่น
และความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวภายในต าบลคูบัว ส่งผลให้ เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
สูงขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงมีความประสงค์ที่จะขอเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว เพ่ือในการประสาน
แผนพัฒนาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลคูบัว 
ปรับภูมทัศน์ ภาพลักษณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนสามารถ
ตอบสนองนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น 
(รายละเอียด ตาม แบบ ผ.05)  ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด  หน้าที่ 14 



                      เปลี่ยนแปลง โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก เพื่อระบายน้้าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 440,000 440,000 356,400 จา้นวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  4 และป้องกันปัญหาน้้าท่วม กวา้ง  0.30  เมตร  ลึก  0.30   เมตร ที่ด้าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
บริเวณต้ังแต่สะพานทางเข้าหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน ยาว  120  เมตร แก้ไขปัญหาได้
(ศาลา) ไปจนสุดถนน หมายเลข  3339 ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย จุดพิกัด เร่ิมต้น

N 13.4960   E 99.83697
จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.49149   E 99.83888

ช่วงท่ี 1  =    ปี 2561

ยาว   200   เมตร

ช่วงท่ี 2  =    ปี 2562

ยาว   200  เมตร

ช่วงท่ี 3  =    ปี 2563

ยาว  200  เมตร

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที่ 99

หน้าที่ 7

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561 - 2564)  ครั้งที่  1

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้าท่ี  99   ล้าดับท่ี   37
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เปน็
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. เพื่อระบายน้้าออกจากบริเวณ ก่อสร้างรางระบายน้้า ขนาดปากราง 200,000 250,000 250,000 250,000 จ้านวนสถานท่ี สามารถระบายน้้า กองช่าง
ภายใน หมู่ท่ี 4  เร่ิมจากคลองน้้าท้ิง ท่ีท่วมขังในหมู่บ้านลงสู่แหล่งน้้า กว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 70 เมตร ท่ีได้ด้าเนินการ ได้สะดวก อบต.คูบัว
เลียบถนนสาย 3338 เข้ามาถึง สาธารณะ ลึกเฉล่ีย  0.60 - 0.80 เมตร  แก้ไขปัญหาได้
ศาลาเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน โดยแบ่งท้าเป็นช่วงๆ

ปี 2561
จดุเร่ิมต้น N 13.470617  E 99.838388

จดุส้ินสุด  N 13.491057  E 99.838607

ปี 2562
จดุเร่ิมต้น  N 13.491057  E 99.838607

จดุส้ินสุด  N 13.491676  E 99.838523

ปี 2563
จดุเร่ิมต้น  N 13.491676  E 99.838523

จดุส้ินสุด  N 13.472323  E 99.838537

(ของใหม่ที่แก้ไข)

หนา้ที่ 8

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้าท่ี  99   ล้าดับท่ี   37

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561 - 2564)  ครั้งที่  1

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส้าหรับ ก่อสร้างปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 210,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

รอบหมู่บ้านหนามพุงดอ  หมู่ท่ี 14 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว   200  เมตร   ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณบ้าน หน้าบ้านนางสวาท ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา  0.05  เมตร สัญจร
ถึง บ้านนางจ๊อด รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า   600   ตร.ม.

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที่ 94

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เปน็
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส้าหรับ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 385,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน ประชาชนใช้ในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 385 เมตร ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บ้านหนามพุงดอ  หมู่ท่ี  14 ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  หนา  0.05 เมตร  หรือมีพืน้ที่รวม สัญจร
ต้าบลคูบัว จากบ้านนางจ้าปา ทองอยู่ ไม่น้อยกว่า 1,155 ตารางเมตร

ถงึบา้นนางสวาท  องคเชษฐ จุดเร่ิมต้นท่ีพิกัด  
N 13.451715   E 99.818051
จุดส้ินสุดท่ีพิกัด  
N 13.451855   E 99.819836

(ของใหม่ที่แก้ไข)

หน้าที่ 9

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าท่ี 94   ล้าดับท่ี  28

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561 - 2564)  ครั้งที่  1

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว



                    เพิ่มเติม  โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน  15  หมู่บ้าน 300,000 300,000 มีการสนับสนุนภารกิจ ประชาชนมีสุขภาพ ส านักงานปลัด

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข สาธารณสุข ภารกิจท่ีต้องด าเนินการ ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ด้านสาธารณสุข ดีถ้วนหน้า อบต.
เสริมสร้างสุขภาพ สร้างคุณภาพชีวติ ท่ีเข้มแข็งร่วมมือกัน
ด้านสุขภาวะท่ีดี เพือ่สุขภาพของ ทุกภาคส่วน
ประชาชนท่ีสมบูรณ์ท้ังกาย จติ

และสังคม

หน้าที่ 10

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
เพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)  ครั้งที่  1

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  สว่นราชการ  รัฐวสิาหกิจ  องค์กรประชาชน
องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2.3  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,000,000 2,000,000 ความยาวของถนน ประชาชน อบจ.ราชบุรี
สายเลียบคลองชลประทาน ร.8 ขวา แม่กลอง ในการสัญจร ไป-มา ได้สะดวก ขนาดผิวจราจร กวา้ง  6  เมตร ที่ได้รับการก่อสร้าง ได้รับความสะดวก

(ฝ่ังขวา) หมู่ท่ี 1 บ้านตากแดด  ต าบลคูบัว และสามารถขนส่งผลผลิต ยาว  700  เมตร  หนา  0.05  เมตร         

เช่ือมต่อต าบลบ้านไร่   อ าเภอเมืองราชบุรี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้ หรือรวมพืน้ที่ไม่น้อยกวา่  4,200  ตารางเมตร

จงัหวดัราชบุรี อยา่งสะดวก และเพือ่เป็นการ ไหล่ทางข้างละ  1 เมตร      ในการสัญจร

ลดมลพิษทางอากาศให้กับ จดุเร่ิมต้น  กม.ที่ 4+344

ประชาชนได้มีคุณภาพชีวติ พิกัด  N 13.521488  E 99.831374

ท่ีดีขึ้น จุดส้ินสุด  กม.3+644
พิกัด  N 13.524596  E 99.836269

2 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ าตามแบบมาตรฐาน 2,200,000 2,200,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า อบจ.ราชบุรี
สายเลียบถนน 3339 และป้องกันปัญหาน้ าท่วม กรมทางหลวง  ขนาดยาวรวม 450 เมตร ที่ด าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว

บ้านใหม่  หมู่ท่ี 7  ต าบลคูบัว ภายในหมู่บ้าน จดุเร่ิมต้นโครงการ 0+000 แก้ไขปัญหาได้

อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย N 13.4833512  E 99.8246034

(เช่ือมต่อท่อระบายน้ าเดิม)

จดุส้ินสุดโครงการ 0+450

N 13.485963  E 99.827313

(เช่ือมต่อบ่อพักเดิม)

หน้าที่ 11
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เพ่ิมเตมิ แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561 - 2564)  ครั้งที่  1
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุี
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความรู้ 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีการจัดต้ังเชื่อมโยง อบจ.ราชบุรี

ในรูปแบบวิถีชุมชนพอเพียงในพื้นท่ี ด้านการท่องเท่ียวชุมชน และความเข้าใจในเร่ืองการท่องเที่ยวชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ เครือข่ายชุมชน
ต าบลคูบัว ปฏิบัติร่วมกันเพือ่เสริมสร้างทักษะ การสร้างมัคคุเทศน์ในชุมชน ในการมีส่วนร่วม ท่องเท่ียว

ทางด้านการจดัการท่องเที่ยวทั้ง การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ของตนและมีความ ระหว่างท้องถิ่น
เชิงวฒันธรรม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ชุมชนเพือ่่ศึกษาการบริหารจดัการ พร้อมในการจดัการ

การตลาดชุมชนท่ีเหมาะสมเ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ท่องเที่ยวเชิง

ส าหรับการท่องเท่ียวโดยชุมชน บูรณาการแก่ชุมชน

เพือ่พัฒนาศักยภาพและมูลค่าเพิม่

เพิม่ด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

หน้าที่ 12
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เพ่ิมเตมิ แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561 - 2564)  ครั้งที่  1
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุี
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา
3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.05

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการงานซ่อมสร้างผิวทาง เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4,702,672 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กรมทางหลวง

ASPHALT CONCRETE โดยวิธี ประชาชนใช้ในการคมนาคม สายเลียบคันคลองชลประทาน หมู่ท่ี 1 ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

Pavement – IN Place Recycling ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ไปทางต าบลบ้านไร่  ขนาดกวา้ง  6  เมตร สัญจร จังหวัดราชบุรี

สายเลียบคันคลองชลประทาน หมู่ท่ี 1 ยาว 2,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือ

บ้านตากแดด  ต าบลคูบัว มีพืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่ 12,000 ตารางเมตร อบต คูบวั
 ไปทางต าบลบ้านไร่  อ าเภอเมืองราชบุรี จดุเร่ิม่ต้นที่พิกัด 

จังหวัดราชบุรี N 13.503877  E 99.831946

จดุส้ินสุดที่พิกัด   

N 13.518468   E 99.842143

2 โครงการงานซ่อมสร้างผิวทาง เพื่อให้มีถนนมาตรฐานส าหรับ ซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 5,525,655 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กรมทางหลวง

ASPHALT CONCRETE โดยวิธี ประชาชนใช้ในการคมนาคม สายบ้านฟากห้วย-บ้านท่าช้าง-บ้านโพธิ์ ที่ได้รับการก่อสร้าง ความสะดวกในการ

Pavement – IN Place Recycling ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ไปทางต าบลอ่างทอง  ขนาดกวา้ง  6  เมตร สัญจร จังหวัดราชบุรี

สายบ้านฟากห้วย-บ้านท่าช้าง-บ้านโพธิ์ ยาว 2350 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือ

หมู่ท่ี 9 - หมู่ท่ี 10 - หมู่ท่ี 11 มีพืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่ 14,100 ตารางเมตร 

ต าบลคูบ ว  อ าเภอเมืองราชบุรี จดุเร่ิม่ต้นที่พิกัด อบต คูบวั
จงัหวัดราชบรีุ N 13.490217  E 99.811026

ไปทางต าบลอา่งทอง จดุส้ินสุดที่พิกัด   

N 13.468719   E 99.807911

หน้าที่ 13

รายละเอียดโครงการพัฒนา
เพ่ิมเตมิ แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561 - 2564)  ครั้งที่  1

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.05

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการ เพือ่ส่งเสริมให้ท้องถิ่น ชุมชน พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ศักยภาพชุมชน ต าบลคูบัวมีภาพลักษณ์ การท่องเท่ียวฯ

ท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบลคูบัว และหน่วยงานทุกภาคส่วน แหล่งท่องเที่ยวส าคัญตามเส้นทางท่องเที่ยว ท่องเที่ยวมีความ ด้านการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น จังหวัดราชบุรี
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน เชิงวฒันธรรม วถิีเกษตร เส้นทางท่องเที่ยว พร้อมในการ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่น่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานก่อสร้างอาคาร ท่องเที่ยวหลาย ในการพัฒนาการท่องเทีย่ว

ท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ ์พัฒนา ตกแต่งสถานที่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบ ของชุมชน เป็นแหล่งสร้าง

แหล่งท่องเท่ียว เส้นทางท่องเที่ยว จดัท าโปรแกรมน าเที่ยว  สินค้าบริการ งานสร้างรายได้ของท้องถิน่

วฒันธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จกั และปัจจยัสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่น

อยา่งกวา้งขวาง ดึงดูดนักท่องเที่ยว ตามวถิีไทย

หน้าที่ 14

เพ่ิมเตมิ แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561 - 2564)  ครั้งที่  1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมอืงราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ท่ี 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา
3.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ



แบบ ผ. 07

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

(1) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
     สำธำรณปูโภค  และสำธำรณปูกำร 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 585,000        1 250,000           1 250,000           1 250,000          5 1,335,000         

รวมทั้งสิ้น 2 585,000        1 250,000           1 250,000           1 250,000          5 1,335,000         

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

(1) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
     สำธำรณปูโภค  และสำธำรณปูกำร 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  -  - 4 14,428,327       2 4,200,000          -  - 6 18,628,327       

(2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม
     2.3 แผนงานสาธารณสุข 1 300,000        1 300,000            -  -  -  - 2 600,000            

(3) กำรพัฒนำดำ้นกำรศึกษำ  
     ศำสนำ วัฒนธรรม และกีฬำ
     3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 2 1,600,000     2 1,600,000         2 1,600,000         2 1,600,000       8 6,400,000         
          และนันทนาการ

รวมทั้งสิ้น 3 1,900,000     7 16,328,327      4 5,800,000        2 1,600,000      16 25,628,327      

หน้าที่ 15

   บญัชสีรุปโครงกำรพัฒนำ
เปลี่ยนแปลง     แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี  (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมอืงรำชบรุี  จังหวัดรำชบรุี

ยุทธศำสตร์
ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4 ปี

บญัชสีรุปโครงกำรพัฒนำ
  เพ่ิมเตมิ    แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี  (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมอืงรำชบรุี  จังหวัดรำชบรุี

ยุทธศำสตร์
ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  4 ปี




