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บันทกึหลกัการและเหตุผล 
การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 

หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5  การน าแผนไปปฏิบัติ   

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นๆ                
ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น  
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

      เหตุผล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว         
ได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ตามท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายท่ีอยู่ในรายจ่ายหมวดต่างๆ            
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยสภาองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลคูบัวได้พิจารณาอนุมัติโครงการ ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2561  
เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2561 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค รวมจ านวน  8 โครงการ งบประมาณ 1,408,000 บาท และต้ังรายจ่ายใหม่ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 1 รายการ            
งบประมาณ 100,000 บาท  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 1 รายการ  งบประมาณ 17,000 บาท  และแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 1 รายการ งบประมาณ  250,000  บาท   
 จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ขึ้น
นับแต่วันท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2561 รายการต้ังจ่ายใหม ่
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แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

ส่วนที่ 1 บทน า 

 
1.1  บทน า 
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบ ัวนี ้ ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5  
(ข้อ 26 และข้อ 27) 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณเพื่อให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ         
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น           
เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
      3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
ด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพฒันา ท่ีจะบรรจุใน
แผนการด าเนินงานจะมีท่ีมาจาก 
 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอืน่ด าเนินการ) 
 3.2 โครงการ กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ท่ีด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3 โครงการ/กิจกรรมการพฒันาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมี
ลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาท่ีมีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นท่ี  
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1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ   

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ                
ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น  
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 รายละเอียดการจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ 
 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 บทน า 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย บทน า วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนการจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน โดยน าเสนอ ดังนี้ 
 1.1 บทน า 
 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.3 ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  และบัญชีสรุป
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ โดยน าเสนอ  ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
 แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ............ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ        
คิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด /จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด/หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
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 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ท้ังหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงาน
รับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผล
ในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
 การลงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยภาพรวมท้ังหมด ผลการคิดเป็นร้อยละ         
ของโครงการท้ังหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
 แบบ ผด. 02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ............ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแนวทางการพัฒนา โดยมีล าดับท่ี/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีด าเนินการ/
หน่วยงานรับผิดชอบ/ปีงบประมาณและเดือน/ โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยายน
อีกปีหนึ่ง 

        แบบ ผด. 02/1 เป็นแบบบัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น   

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1 แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนท่ัวไปทราบถึง
กิจกรรม วิธีการด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ได้ อย่างชัดเจน  
 2 แผนการด าเนินงานประจ าปี ท าให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
สามารถน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น  
 3 แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้ ผู้มีหน้าท่ีก ากับดูแลโครงการ หรือผู้ท่ีรับผิดชอบ
โครงการสามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายข้ึน  
 4 แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบ 
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมท้ังสามารถน า
ข้อมูลท่ีได้รับไปรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบถึงความก้าวหน้า รวมท้ังปัญหา และอุปสรรคในการ         
ด าเนินงานต่อไป 
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ส่วนท่ี  2 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ท่ีจะเกิดขึ้นจริงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน 
และการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อีกท้ังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) โดยก าหนดรายละเอียดลงในแบบ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
ท่ีจะด าเนินการจริงเพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนตามล าดับต่อไป 
   

 

 
 
 
 
 

 
 



จ ำนวนโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำร

 คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงกำรทัง้หมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

 รอ้ยละของ
งบประมำณ

หน่วยงำนรบัผิดชอบ

1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน โครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 8 100                   1,408,000                 100                กองช่าง

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 อบต.คูบัว
8 100                 1,408,000               100              

2. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0
2.3 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0
2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0
2.5 แผนงานงบกลาง 0 0 0 0
2.6 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0

0 0 0 0
3.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม และกำรกีฬำ

3.1 แผนงานการศึกษา 0 0 0 0
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 0 0

0 0 0 0

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0
4.2 แผนงานบริหารทั่วไป 0 0 0 0
4.3 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0

0 0 0 0

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0

5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 0 0 0 0
0 0 0 0
8 100                 1,408,000               100              

-7

รวม

รวม
4.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม

รวม
5.  ยทุธศำสตรก์ำรบรหิำรและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร

รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม

2.1  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ  (แบบ ผด.01)
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมอืงรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี

ยทุธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพัฒนำ



จ ำนวนโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำร

 คิดเป็นรอ้ยละ
ของโครงกำรทัง้หมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

 รอ้ยละของ
งบประมำณ

หน่วยงำนรบัผิดชอบ

1                 33.33                     100,000             27.25
1                 33.33                       17,000               4.63 ส านักงานปลัด อบต.
1                 33.33 250,000 68.12             
3 100                   367,000 100               

หมำยเหตุ  (แบบ ผด.02/1)  เปน็บญัชีจ านวนครุภัณฑ์ แยกเฉพาะส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น
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รวมทัง้สิ้น

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมอืงรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี

2.1  บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด.02/1)

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ประเภทครภัุณฑ์  (แบบ ผ.08)



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเจาะวางท่อประปาท่อลอด เจาะวางท่อประปาขนาด Ø 4 นิ้ว โดยใช้ปลอก ปี พ.ศ. รายการต้ังจา่ย หมูท่ี่ 2 กองช่าง
ถนน 3339 หมู่ที่ 2 ต าบลคูบัว ท่อเหล็กอาบสังกะสีคาดน้ าเงิน  ขนาด Ø 4 นิ้ว 2561 ถึง เป็นรายจา่ยใหม่ ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวัดราชบุรี พร้อมเดินท่อประปาชั้น 13.5   Ø 3 นิ้ว 2564 ประจ าปงีบประมาณ

ยาวไม่น้อยกว่า 14 เมตร บริเวณหน้าบ้าน หน้าที่ พ.ศ.2561

นายพัน สระเกตุ ที่พิกดั N 13.496730 116 จ านวนเงิน

E 99.822525 ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน ล าดับที่ 60,000

ต าบลคูบัวก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 65 บาท

โครงการจ านวน 1 ป้าย (ฉบับเดิม)

2 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปี พ.ศ. รายการต้ังจา่ย หมูท่ี่ 3 กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉล่ีย 2561 ถึง เป็นรายจา่ยใหม่ ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 450 2564 ประจ าปงีบประมาณ

จงัหวัดราชบุรี ตารางเมตร จดุเร่ิมต้นที่พิกดั N 13.49593 หน้าที่ พ.ศ.2561
(สายเลียบคันคลองชลประทานฝ่ังตะวันออก) E  99.83562  จดุส้ินสุดที่พิกดั N 13.49578 79 จ านวนเงิน

E  99.83632 ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน ล าดับที่ 200,000

ต าบลคูบัวก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 3 บาท

โครงการจ านวน 1 ป้าย (ฉบับเดิม)
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2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 4 กอ่สร้างรางระบายน้ า ขนาดปากรางกว้าง ปี พ.ศ. รายการต้ังจา่ย หมูท่ี่ 4 กองช่าง
ต าบลคูบัว   อ าเภอเมืองราชบุรี 0.30 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 - 0.60 เมตร 2561 ถึง เป็นรายจา่ยใหม่ ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
จงัหวัดราชบุรี ยาว 70 เมตร  จากคลองระบายน้ าทิ้ง 2564 ประจ าปงีบประมาณ

(จากคลองระบายน้ าทิ้งไปทาง ที่พิกดั N 13.491676   E 99.838523 หน้าที่ พ.ศ.2561

ศาลาอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน) ไปทางศาลาเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน 8 จ านวนเงิน

ที่พิกดั  N13.492323  E99.838537 ล าดับที่ 243,000

ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวก าหนด 37 บาท

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ฉบับแก้ไข/เปล่ียนแปลง/

เพิม่เติม คร้ังที่ 1)

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี พ.ศ. รายการต้ังจา่ย หมูท่ี่ 6 กองช่าง
หมู่ที่ 6 ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร หนาเฉล่ีย 2561 ถึง เป็นรายจา่ยใหม่ ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
จงัหวัดราชบุรี 0.15 เมตร พร้อมหชู้าง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2564 ประจ าปงีบประมาณ

(จากจดุส้ินสุดเดิมถึงสามแยกบ้าน 54 ตารางเมตร จากจดุส้ินสุดเดิมถึงสามแยก หน้าที่ พ.ศ.2561

นายสุกฤษ) บ้านนายสุกฤษ จดุเร่ิมต้นที่พิกดั N 13.475288 81 จ านวนเงิน

E 99.833115 ถึงบ้านนายสุกฤษจดุส้ินสุดที่พิกดั ล าดับที่ 36,000

N 13.475621 E 99.834107  ตามแบบที่ 6 บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวก าหนด พร้อม

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ฉบับเดิม)

-10

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเที่ยว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการปักเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง ปักเสาไฟฟ้า ซอย 7   จ านวน  3 ต้น ปี พ.ศ. รายการต้ังจา่ย หมูท่ี่ 8 กองช่าง
โคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 8 ต าบลคูบัว พร้อมพาดสายดับ ยาวไม่น้อยกว่า 35  เมตร 2561 ถึง เป็นรายจา่ยใหม่ ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวัดราชบุรี และติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง จ านวน 1 ชุด 2564 ประจ าปงีบประมาณ

(ซอย 7) จดุเร่ิมต้นที่พิกดั N 13.478195 E 99.829423 หน้าที่ พ.ศ.2561

ไปทางท้ายซอยที่พิกดั N 13.478483 121 จ านวนเงิน

E 99.828925  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน ล าดับที่ 17,000

ต าบลคูบัวก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 77 บาท

โครงการ  จ านวน 1 ป้าย (ฉบับเดิม)

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ขนาดปากรางกว้าง  0.20 เมตร ปี พ.ศ. รายการต้ังจา่ย หมูท่ี่ 11 กองช่าง
หมู่ที1่1 ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี ลึกเฉล่ีย 0.30-0.50  เมตร  ยาว 90 เมตร 2561 ถึง เป็นรายจา่ยใหม่ ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
(จากจดุส้ินสุดเดิมไปทางสระน้ าวัดบ้านโพธ์ิ) จากจดุส้ินสุดเดิมที่พิกดั 2564 ประจ าปงีบประมาณ

N 13.483060 E 99.809504 หน้าที่ พ.ศ.2561

ไปทางสระวัดบ้านโพธ์ิ ที่พิกดั N 13.483120 108 จ านวนเงิน

E 99.810302 ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน ล าดับที่ 256,000

ต าบลคูบัวก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 53 บาท

โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ฉบับเดิม)
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2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเที่ยว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงศูนย์ กอ่สร้างเสาโครงถักเพื่อวางล าโพง ขนาดฐาน ปี พ.ศ. รายการต้ังจา่ย หมูท่ี่ 15 กองช่าง
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร 2561 ถึง เป็นรายจา่ยใหม่ ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
 ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี ข้างศาลาเอนกประสงค์ริมถนนสายคูบัว -ห้วยชินสีห์ 2564 ประจ าปงีบประมาณ

 จงัหวัดราชบุรี ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวก าหนด หน้าที่ พ.ศ.2561
(ปรับปรุง/ติดต้ังชุดกระจายเสียง/ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 152 จ านวนเงิน
หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน) ล าดับที่ 1 200,000

(ฉบับเดิม) บาท
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร จดุที่ 1 ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 3 เมตร ปี พ.ศ. รายการต้ังจา่ย หมู่ที่ 14 กองช่าง

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 14 ยาว 73 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมี 2561 ถึง เป็นรายจา่ยใหม่ ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี พื้นที่รวมกนัไม่น้อยกว่า 219 ตารางเมตร 2564 ประจ าปงีบประมาณ
จงัหวัดราชบุรี จดุที่ 2 ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร หน้าที่ พ.ศ.2561
(จากบ้านนางจ าปา ทองอยู่ ไปถึงทาง ยาว 147 เมตร หนาเฉล่ีย0.05 เมตร หรือมี 13 จ านวนเงิน
บ้านนางสวาท  องคเชษฐ) พื้นที่รวมกนัไม่น้อยกว่า 514.50 ตารางเมตร ล าดับที่ 396,000

จดุที่ 3 ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 3 เมตร 28 บาท
ยาว 165 เมตร หนาเฉล่ีย0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมกนัไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร (ฉบบัแก้ไข/เปล่ียนแปลง/

ทั้งหมดรวมกนัไม่น้อยกว่า 1,228.50 ตารางเมตร เพิ่มเติม คร้ังที ่2)

จดุเร่ิมต้นที่ 1 ที่พิกดั N 13.45234 E 99.81852
จดุส้ินสุดที่พิกดั N 13.45182 E 99.81869

จดุเร่ิมต้นที่ 2 ที่พิกดั N 13.45182 E 99.81869
จดุส้ินสุดที่พิกดั N 13.45240 E 99.81898

จดุเร่ิมต้นที่ 3 ที่พิกดั N 13.45240 E 99.81898

จดุส้ินสุดที่พิกดั N 13.45185 E 99.81981 -12

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ก.  ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเที่ยว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จดัซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองถ่ายเอกสาร ปี พ.ศ. รายการต้ังจา่ย อบต.คูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ระบบดิจติอล (ขาว-ด า) 2561 ถึง เป็นรายจา่ยใหม่ อบต.คูบัว
(ครุภัณฑ์ส านักงาน) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2564 ประจ าปงีบประมาณ

คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคา หน้าที่ พ.ศ.2561

มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 43 จ านวนเงิน

ประจ าปี พ.ศ. 2561 ล าดับที่ 100,000
4 บาท

(ฉบับแก้ไข/เปล่ียนแปลง/

เพิม่เติม คร้ังที่ 2)

2 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ ปี พ.ศ. รายการต้ังจา่ย อบต.คูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ประมวลผล แบบที ่๑ 2561 ถึง เป็นรายจา่ยใหม่ อบต.คูบัว
(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ 2564 ประจ าปงีบประมาณ

จ านวน  1  เคร่ือง หน้าที่ พ.ศ.2561

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 192 จ านวนเงิน

พื้นฐานคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ล าดับที่ 17,000
ประจ าปี พ.ศ. 2561 1 บาท

(ฉบับเดิม)
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2.3  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  (แบบ ผด 02/1)

ประเภทครุภัณฑ์  

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมอืงรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี



รายละเอยีดของกจิกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ แผน 4 ปี ข้อบัญญัติ เงินสะสม ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ซ่อมบ ารุงปรับปรุงตู้ขยะมูลฝอย ซ่อมบ ารุงปรับปรุงตู้ขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. รายการต้ังจา่ย อบต.คูบัว ส านักงานปลัด อบต.

หมายเลขครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ อบต.คูบัว 2561 ถึง เป็นรายจา่ยใหม่ อบต.คูบัว
หมายเลขทะเบียน 82-7756 ราชบุรี หมายเลขทะเบียน  82-7756  ราชบุรี 2564 ประจ าปงีบประมาณ

(คันสีฟ้า) หน้าที่ พ.ศ.2561

แผนงานเคหะและชุมชน 41 จ านวนเงิน

งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู ล าดับที่ 250,000
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ 1 บาท

ปรับปรุงครุภัณฑ์ (ฉบับแก้ไข/เปล่ียนแปลง/

เพิม่เติม คร้ังที่ 2)

หมำยเหตุ
ค่าใช้จ่ายตามรายการครุภัณฑ์ข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวัได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2561 ที่ต้งจ่ายรายการใหม่ทั้ง 3 รายการไว้แล้ว
เพื่อใหก้ารใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าป ี2561 เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
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2.3  บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  (แบบ ผด 02/1)
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมอืงรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี

ประเภทครุภัณฑ์  

ที่ โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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