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แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2564) 

 
 
 

แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

อ าเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุร ี
 
 
 
 
 

                                 



                                 บันทึกหลักการและเหตุผล 
ค าชี้แจงประกอบการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - 2564) ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  

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

ระเบียบและข้อปฏิบัติ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ        
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ 3  ให้แก้ไขค าว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขค าว่า แผนพัฒนา เป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 21  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาพต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาพต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี 
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาพต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

เหตุผลและความจ าเป็นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้อนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 และได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม ครั้ งที่  1 เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2560 และได้อนุมัติ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปี                
(2561-2564)  แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนา และเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยภายหลัง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีโครงการพัฒนาบางโครงการที่ไม่สามารถน าไป
จัดท าเป็นงบประมาณได้จ าเป็น ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง และบางโครงการเป็นโครงการก่อสร้างที่ใช้งบประมาณ
ก่อสร้างสูงเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จ าเป็นต้องแก้ไขแบบแผนโครงการพัฒนาเป็น
ส าหรับประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทน และมีบางโครงการที่ตั้งงบประมาณในแผนไว้ไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพ้ืนที่ จึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการให้ถูกต้อง หรือใกล้เคียง
โครงการ และมีรายการครุภัณฑ์ของหน่วยงานที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงปีครุภัณฑ์และจ านวนที่ก าหนดให้ถูกต้อง
ตามปีงบประมาณที่จะด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นๆ เพ่ือน าสู่การบริหารจัดการงบประมาณของ           
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  



 
 

เหตุผลและความจ าเป็น ในการเพิ่มเติม  
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 และได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 และได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  
แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการ
พัฒนา และเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยภายหลัง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า มีบางหมู่บ้านได้เสนอโครงการพัฒนาที่จ าเป็นขอให้
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวพิจารณาแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน และมีบางโครงการที่จ าเป็นต้องบรรจุโครงการ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ เพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโครงการที่ต้อง        
วางแนวทางไว้เพ่ือให้เกิดการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล และตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และมีรายการครุภัณฑ์บางรายการที่
จ าเป็นต้องใช้เพ่ือความพร้อมรองรับการปฏิบัติราชการของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว และใช้เป็น
แนวทางการการจัดท างบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม และการประสาน
แผนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้โครงการต่างๆ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

 
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือยกร่างแผนโครงการงบประมาณที่ใช้ 
(2) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่างแผนงานโครงการงบประมาณท่ีใช้ 
(3) ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(4) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นพิจารณา ตามมาตรา 46                    
     แห่งพระราชบัญญัติสภาพต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
(5) เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นแล้ว  
     ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งได้ประกาศใช้ 
     ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ 
 
แบบ ผ.ต่างๆ ที่ก าหนด ดังนี้ 
แบบ ผ.01  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  
แบบ ผ.02  ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
แบบ ผ.03  ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แบบ ผ.04  ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ของ อบจ.) 
แบบ ผ.05  ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด (ส่งตรงจังหวัด ไม่ซ้ ากับ ผ.03) 
แบบ ผ.06  ส าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 
แบบ ผ.07  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   
แบบ ผ.08  บัญชีครุภัณฑ์  



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวดัราชบุรี 
 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา  รวม  7  โครงการ 
แยกเป็นรายประเด็นยุทธศาสตร์ และแบบแผนของ ผ. ต่างๆ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
แบบ ผ.01 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ     
จ านวน  2  โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 1-2   
แบบ ผ.03 ส าหรับประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
จ านวน  2  โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 3-4  

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
3.1 แผนงานการศึกษา 
แบบ ผ.01 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ     
จ านวน  1  โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 5 
แบบ ผ.05 ส าหรับประสานแผนพัฒนาจังหวัด     
จ านวน  1  โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 6  
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
แบบ ผ.05 ส าหรับประสานแผนพัฒนาจังหวัด     
จ านวน  1  โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 7  

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  บญัชีครุภัณฑ์ 
แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์  จ านวน  5  รายการ     ปรากฏอยู่หน้าที่ 8-12  
 
ขอเพ่ิมเติมโครงการพัฒนา  รวม  23  โครงการ 
แยกเป็นรายประเด็นยุทธศาสตร์ และแบบแผนของ ผ. ต่างๆ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
แบบ ผ.01 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
จ านวน  10  โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 13-19 
แบบ ผ.03 ส าหรับประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
จ านวน  3  โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 20-22 
แบบ ผ.05 ส าหรับประสานแผนพัฒนาจังหวัด     
จ านวน  3  โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 23-24  



 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
แบบ ผ.01 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
จ านวน  1  โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 25 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
แบบ ผ.01 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
จ านวน  2  โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 26 
4.3  แผนงานการเกษตร 
แบบ ผ.01 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
จ านวน  1  โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 27 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แบบ ผ.01 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
จ านวน  3 โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 28-29 
 
ขอเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ ์
แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์  จ านวน  5  รายการ     ปรากฏอยู่หน้าที่ 30-32 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 
ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 

 
(แบบรายละเอียดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ) 



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ขยายท่อเมนประปา จาก 6 นิว้ เพือ่เพิม่ความแรงของน้้า วางท่อเมนประปา จากขนาด 6 นิว้ 500,000 700,000 จ้านวนประปาที่ การส่งน้้าทีเ่พิม่ขึน้ กองช่าง

เป็น 12 นิว้  ต่อจากหมูท่ี ่4 ใหห้มนุเวียนเร็วขึน้ เป็นขนาด 12 นิว้ ทีข่ยายขึน้และได้ สามารถใหบ้ริการ อบต.คูบัว

ไปหมูท่ี ่5 ตามความต้องการใช้น้้า ระยะทางยาว  414  เมตร รับการบ้ารุงรักษา น้้าประปาทีส่ะดวก

ประปาของประชาชน จดุพิกดั เร่ิมต้นโครงการ ทัว่ถงึ และทันต่อ

N 13.49342  E 99.83683 ความต้องการผู้ใช้น้้า

จดุพิกดั ส้ินสุดโครงการ

N 13.49194  E 99.82224

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที ่5

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการขยายทอ่เมนประปา  ต่อจากหมูท่ี่ 4 เพือ่เชื่อมต่อกบัท่อเมนเดิมทีว่างไว้ วางท่อเมนประปา ขนาด 8 นิว้ 500,000 460,000 จ้านวนประปา การส่งน้้าทีเ่พิม่ขึน้ กองช่าง

ไปหมูท่ี ่5  เชื่อมต่อ หมูท่ี ่6 หมูท่ี ่6 และเชื่อมต่อกบัท่อเมนของ เพือ่เชื่อมต่อเมนเดิม (หมูท่ี ่6) ขนาด 8 นิว้ ทีข่ยายขึน้และ สามารถใหบ้ริการ อบต.คูบัว

อบต.คูบัว ทีด้่าเนินการผลิตเองเพือ่ใหม้นี้้า ระยะทางยาว  414  เมตร ได้รับการบ้ารุงรักษา น้้าประปาทีส่ะดวก

ใหป้ระชาชนใช้ยามฉกุเฉนิ/ขาดแคลน จดุพิกดั เร่ิมต้นโครงการ ทัว่ถงึ และทันต่อ

N 13.49362  E 99.83683 ความต้องการผู้ใช้น้้า

จดุพิกดั ส้ินสุดโครงการ

N 13.49194  E 99.83224

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

หน้าที่ 1

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

                                                                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด ที ่2  เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิการค้า  การบริการ  การท่องเทีย่ว ด้วยนวัตกรรมและบริการทีม่มีลูค่าสูง 

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิม่เติม คร้ังที ่2  หน้าที ่5  ล้าดับที ่2

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

เหตผุลทีข่อแก้ไขเปลีย่นแปลง

เนือ่งด้วยเป้าหมายโครงการทีจ่ะด้าเนินการขยายท่อเมนประปา จาก 6 นิว้ เป็น 12 นิว้ ไมส่ามารถจะด้าเนินการวางท่อเมนขนาดเท่ากนัได้ทัง้หมด เพราะท่อเมนประปาทีจ่ะเชื่อมต่อถงึหมูท่ี ่6 มขีนาดบังคับ ต้องใช้ท่อเมนขนาด 8 นิว้ ดังนัน้จากหมูท่ี ่5 ถงึหมูท่ี ่6 จะต้องลดขนาดของท่อลง 

จากการขยายท่อเมนประปามาทัง้หมดกจ็ะพร้อมเชื่อมต่อระบบประปาของหมูท่ี ่6 และจะสามารถขยายการใหบ้ริการน้้าประปา เทศบาลเมอืงราชบุรีในพืน้ทีไ่ด้อยา่งทัว่ถงึ เพือ่รองรับความต้องการของผู้ใช้น้้า กรณีน้้าประปาขาดแคลน ท่อเมนประปาช้ารุด เกดิสาธารณภยั 

ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว จงึมคีวามประสงค์ทีจ่ะขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงโครงการดังกล่าว เพือ่ใหส้อดรับกบัการบริหารงบประมาณรายจา่ยประจ้าปี งบประมาณรายจา่ยเพิม่เติม หรือการจา่ยขาดเงินสะสม

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีต เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้้า  คสล. พร้อมท่อ 275,400 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง
พร้อมท่อ ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่ 9 และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม ขนาดกว้างภายใน  0.20 เมตร ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
บริเวณจากบ้านนายสายนัต์ไปทางบ้าน ภายในหมูบ่้าน ยาวรวม  102  เมตร แกไ้ขปัญหาได้
ร้อยตรีชุมพล  หมูท่ี ่ 9 ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย จดุพิกดั เร่ิมต้น

N 13.486862   E 99.810485
จดุพิกดั ส้ินสุด
N 13.486049   E 99.810834

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที่  9

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีต เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้้า ขนาดปากรางกว้าง 330,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง
ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่ 9 และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม 0.20 เมตร ลึกเฉล่ีย  0.60-0.65  เมตร ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
บริเวณจากบ้านนายสายนัต์ไปทางบ้าน ภายในหมูบ่้าน ยาวรวม  102  เมตร แกไ้ขปัญหาได้
ร้อยตรีชุมพล  หมูท่ี ่ 9 ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย จดุพิกดั เร่ิมต้น จากบ้านนายสายนัต์

ทีพ่ิกดั  N 13.486862   E 99.810485
จดุพิกดั ส้ินสุด ทางบ้านร้อยตรี ชุมพล
ทีพ่ิกดั  N 13.486049   E 99.810834

(ของใหม่ที่แก้ไข)

หน้าที ่2
                                                                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด ที ่2  เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิการค้า  การบริการ  การท่องเทีย่ว ด้วยนวัตกรรมและบริการทีม่มีลูค่าสูง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)   แกไ้ขเปล่ียนแปลง เพิม่เติม คร้ังที ่2 หน้าที ่9  ล้าดับที ่49

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

เหตผุลทีข่อแก้ไขเปลีย่นแปลง
เนื่องจากงบกอ่สร้างข้างต้นที่ประมาณการไว ้ในปี 2561 มีความคาดเคล่ือนซ่ึงพืน้ที่รางระบายน้้าที่จะกอ่สร้างลึกกวา่ของเดิม ท้าให้ประมาณการ ปร.4,ปร.5  มีความคาดเคล่ือนในตัวเงินที่ต้องใช้งบประมาณสูงขึ้น จึงต้องขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพือ่ให้งบประมาณสอดคล้องกบัคาวมเป็นจริงตามโครงการ 
และเพือ่น้าไปสู่การจัดท้างบประมาณรายจ่ายจริงในปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ได้ผ่านการรับรู้และพิจารณาความเห็นชอบจากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านฟากห้วย หมู่ที่ 9 เมื่อวนัที่ 18 กนัยายน 2561 เรียบร้อยแล้ว ทดแทนกล้องวงจรปิด CCTV เมื่อคร้ังที่แล้ว 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.03

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

39 โครงการวางทอ่ระบายน้้าริมทางสาธารณะ เพื่อระบายน้้าได้สะดวกและ วางทอ่ระบายน้้า  คสล. มอก.  ชัน้ 3 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง
รอบหมูบ่า้น หมูท่ี่  5 และปอ้งกันปญัหาน้้าทว่ม ขนาด  ⌀  1  เมตร  พร้อมบอ่พักน้้า ที่ด้าเนนิการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบวั

ภายในหมูบ่า้น และถมดินหลังทอ่บริเวณริมถนน สาย  3338  แก้ไขปญัหาได้
ไม่ใหชุ้มชนได้รับความเสียหาย ป ี 2561

จุดเร่ิมต้น  N 13.490565   E 99.838209
จุดส้ินสุด  N 13.490276   E 99.837931
ป ี 2562
จุดเร่ิมต้น  N 13.489868   E 99.827968
จุดส้ินสุด  N 13.489868   E 99.837968
ป ี 2563
จุดเร่ิมต้น  N 13.489868   E 99.837968
จุดส้ินสุด  N 13.89507   E 99.837793
ป ี 2564
จุดเร่ิมต้น  N 13.489501  E 99.837703
จุดส้ินสุด  N 13.489225   E 99.837472

(เปรียบเทียบของเดิม)

ยกเลิกโครงการใน ผ.01 ซ่ึงเป็นโครงการส้าหรับ อปท.ด้าเนินการ มาบรรจุใน ผ.03 ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนา อบจ. เนื่องจากงานกอ่สร้างใช้งบประมาณมาก อบต.มีข้อจ้ากดัด้านงบประมาณเพือ่แกไ้ขดังกล่าวได้ด้าเนินการเร็วขึ้นทั้งสามารถแกไ้ขปัญหาในการด้าเนินงาน

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงการวางท่อระบายน้้าริมถนนสาย 3339 เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้้า  คสล. มอก. ชั้น 3 3,312,000 3,312,000 3,312,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า อบจ.ราชบุรี
หมูท่ี ่5  ต้าบลคูบัว  อ้าเภอเมอืงราชบุรี และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม ขนาด ⌀ 1  เมตร  พร้อมบ่อพักน้้า ที่ด้าเนนิการ ได้สะดวกรวดเร็ว
จงัหวัดราชบุรี ไมใ่หชุ้มชน/หมูบ่้านได้รับความเสียหาย และถมดินหลังท่อบริเวณริมถนน สาย  3339 แก้ไขปญัหาได้

ตามแบบมาตรฐาน อบจ.ราชบุรีก้าหนด
จุดเร่ิมต้น บริเวณทางเข้าหมูบ่า้นตะโก  หมูท่ี่ 5

จุดเร่ิมต้น  N 13.490565   E 99.838209

จุดส้ินสุด บริเวณทางหวัโค้ง ปา้ย อบต.คูบวั

ตรงข้ามร้านเจ๊ออน
จุดส้ินสุด  N 13.89507   E 99.837793

(ของใหม่ที่แก้ไข)

หน้าที่ 3

เหตผุลทีข่อแก้ไขเปลีย่นแปลง

หน้าที ่100

และด้านงบประมาณ ประชาคมหมูบ่้าน บ้านตะโก หมูท่ี ่5 ต้องการใหป้ระสานโครงการเกนิศัยภาพขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจงัหวัดราชบุรี เพือ่ใหเ้กดิการแกไ้ขปัญหาส้าหรับปีงบประมาณ ไมม่ผีลกระทบต่อการกอ่สร้าง ตามสถานะงบประมาณ
ดังนัน้จงึขอเปล่ียนแปลงโครงการเพือ่ประโยชน์สาธารณะในการประสานและบูรณาการแผน หรือจดัท้าค้าของบประมาณประจ้าปีในการน้าเสนอโครงการแกไ้ขปัญหาทีเ่กนิศักยภาพของ อบต.คูบัว

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้าที ่100 ล้าดับที ่39

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

                                                                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด ที ่2  เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิการค้า  การบริการ  การท่องเทีย่ว ด้วยนวัตกรรมและบริการทีม่มีลูค่าสูง 



แบบ ผ.03

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนใช้เส้นทางถนน ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4,300,000 ร้อยละหรือจ้านวน ประชาชนได้รับ อบจ.ราชบุรี
สายทางถนนดอนแจง-ท่าช้าง ที่ได้มาตรฐานในการคมนาคม กว้าง  8  เมตร  ยาว  1,467  เมตร  ครัวเรือน/ประชาชนที่มี ความสะดวก รวดเร็ว

หมู่ที่ 9  ต้าบลคูบวั ไป-มา อย่างสะดวก และแกไ้ข และไหล่ทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต การคมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา

อา้เภอเมืองราชบรีุ  จงัหวัดราชบรีุ ปญัหาการระบายน้้า กว้างข้างละ 1 เมตร   และบล๊อคคอนกรีต รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

จดุพิกดั เร่ิมต้น

N 13.50296   E 99.80952

จดุพิกดั ส้ินสุด

N 13.49040  E 99.81102

(เปรียบเทียบของเดิม)

เนื่องจากเส้นทางสายดังกล่าวต้องกันเขตพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดข้อพิพาท และท้าการย้ายแนวเสาไฟฟ้าที่อยู่ริมทางออกนอกเขตพื้นที่เป้าหมายโครงการทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อน 

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

5 โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนใช้เส้นทางถนน ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4,300,000 4,300,000 4,300,000 ร้อยละ หรือจ้านวน ประชาชนได้รับ อบจ.ราชบุรี
สายทางถนนดอนแจง-ท่าช้าง ที่ได้มาตรฐานในการคมนาคม กว้าง  8  เมตร  ยาว  1,467  เมตร  ครัวเรือน/ประชาชนที่มี ความสะดวก รวดเร็ว
หมู่ที่ 9  ต้าบลคูบวั ไป-มา อย่างสะดวก และแกไ้ข และไหล่ทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต การคมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา
อา้เภอเมืองราชบรีุ  จงัหวัดราชบรีุ ปญัหาการระบายน้้า กว้างข้างละ  1 เมตร  และบล๊อคคอนกรีต รวดเร็วเพิม่มากขึ้น

จดุพิกดั เร่ิมต้น
N 13.50296   E 99.80952
จดุพิกดั ส้ินสุด

N 13.49040  E 99.81102

(ของใหม่ที่แก้ไข)

หน้าที่ 4

เหตุผลที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หน้าที่ 17

ดังนั้น ส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมความพร้อมของโครงการให้สอดคล้องตามข้อก้าหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงจะประสานโครงการเกินศัยภาพขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไปได้ ด้วยเหตุนี้
จึงต้องบรรจุโครงการส้าหรับประสานแผนและบูรณาการย้ายเสาไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการด้าเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่ยังไม่สามารถจะคาดการณ์ได้ว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในห้วงปีงบประมาณใด

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ขเปล่ียนแปลง เพิม่เติม คร้ังที ่๒ หน้าที ่17 ล้าดับที ่5

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

                                                                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด ที ่2  เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิการค้า  การบริการ  การท่องเทีย่ว ด้วยนวัตกรรมและบริการทีม่มีลูค่าสูง 



แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการบริหารจดัการสถานศึกษา เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนได้รับ เด็กกอ่นวัยเรียนของศูนยพ์ัฒนา 460,000 460,000 460,000 460,000 จ านวนนักเรียน เด็กนักเรียน ศพด.

เช่น  อาหารกลางวัน อาหารถกูต้องตามหลักโภชนา เด็กเล็ก ในสังกดั อบต.คูบัว ทีม่สุีขภาพ มพีัฒนาการทาง ร.ร.วัดหนามพุงดอ

เพือ่ใหเ้ด็กมพีัฒนาการ จ านวน  100  คน แขง็แรงเติบโต ร่างกายทีแ่ขง็แรง ศพด.

ครบถว้นทุกด้าน ตามวัยเพิม่ขึน้ สมบูรณ์เจริญเติบโต ร.ร.วัดแคทราย

ตามวัย ศพด.

ร.ร.ชุมชนวัดคูบัว

(เปรียบเทียบของเดิม)

หนา้ที่ 165

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการบริหารจดัการสถานศึกษา เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนได้รับ เด็กกอ่นวัยเรียนของศูนยพ์ัฒนา 460,000 460,000 460,000 460,000 จ านวนนักเรียน เด็กนักเรียน กองการศึกษา
เช่น  อาหารกลางวัน  ค่าใช้จา่ยใน อาหารถกูต้องตามหลักโภชนาการ เด็กเล็ก ในสังกดั อบต.คูบัว ทีม่สุีขภาพ มพีัฒนาการทาง อบต.คูบัว
การจดัการศึกษา เพือ่ใหเ้ด็กมพีัฒนาการ จ านวน  3  ศูนย์ แขง็แรงเติบโต ร่างกายทีแ่ขง็แรง

ครบถว้นทุกด้าน ตามวัยเพิม่ขึน้ สมบูรณ์เจริญเติบโต
ตามวัย

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

หน้าที่ 5

เหตผุลทีข่อแก้ไขเปลีย่นแปลง

เพือ่ใหส้อดคล้องกบัหนังสือ ที ่มท. 0816/ว 3274 ลงวันที ่19 มถินุายน 2561 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรับเงินอดุหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ทีก่รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จดัสรรเงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

3. ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกฬีา

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับเดิม  หน้าที ่165  ล าดับที ่2

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

3.1 แผนงานการศึกษา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด  ที ่2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูปิัญญาท้องถิน่

                                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด  ที ่3  พัฒนาคุณภาพประชาชน และความมัน่คงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง



แบบ ผ.05

3.1  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดัต้ังศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพือ่กระจายการบริการศูนย์ กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 1,983,000 มอีาคาร ศพด. เด็กเล็กในชุมชนได้รับ กรมส่งเสริมการ

พัฒนาเด็กเล็กสู่ชุมชน (สถ.ศพด. ๑)  ประจ า อบต.คูบัว ทีไ่ด้มาตรฐาน การพัฒนาอยา่งทัว่ถงึ ปกครองท้องถิน่
อยา่งทัว่ถงึและมสีถานที่ จ านวน  1  แหง่ ถกูต้อง เหมาะสม
พร้อมรองรับเด็กตามมาตรฐาน

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที ่185

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพือ่กระจายการบริการศูนย์ อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดไมเ่กนิ 50 คน 1,582,200 1,582,200 1,582,200 มอีาคาร ศพด. เด็กเล็กในชุมชนได้รับ กรมส่งเสริมการ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว พัฒนาเด็กเล็กสู่ชุมชน (แบบ สถ.ศพด. ๑)   แบบตอกเสาเขม็ ทีไ่ด้มาตรฐาน การพัฒนาอยา่งทัว่ถงึ ปกครองท้องถิน่

ใหม้คีวามเหมาะสมทีต้่องการ จ านวน  1  หลัง ถกูต้อง เหมาะสม

กอ่สร้างตามแบบมาตรฐาน (ตามบัญชีราคามาตรฐานส่ิงกอ่สร้าง

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ส านักงบประมาณ)

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

หน้าที่ 6

เหตผุลที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และมีความต้องการได้รับการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส าหรับเด็กไม่เกิน 50 คน จึงจ าเป็นต้องบรรจุโครงการไว้ในปีงบประมาณ
เพื่อรองรับการเสนอของบประมาณให้ได้มาซ่ึงโครงการ ซ่ึงไม่สามารถจะคาดการณ์ได้ว่าจะได้รับการจัดสรรโครงการในห้วงปีงบประมาณใด

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการเดิม ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 185 ล าดับที่ 1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 3  พัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวดั

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี



แบบ ผ.05

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขอรับเงินอดุหนุนจดัซ้ือ เพือ่ใหม้รีถบรรทุกขยะ จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คัน  2,400,000 2,400,000 จ านวนยานพาหนะ ไมม่ขียะตกค้าง กรมส่งเสริมการ

รถบรรทุกขยะ  จ านวน  2  คัน มลูฝอยทีม่ปีระสิทธิภาพ ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ ทีต้่องใช้ในการ ไมม่โีรคทีเ่กดิจาก ปกครองท้องถิน่

เพิม่ประสิทธิภาพการเกบ็รวบรวม ในการเกบ็ขนขยะและ ปริมาตรกระบอกสูบ ก าจดัขยะเพิม่ขึน้ แหล่งก าเนิดขยะ

ขยะมลูฝอย  อบต.คูบัว จดัการส่ิงแวดล้อม  ไมต่่ ากว่า 6,000 ซีซี แบบอดัท้าย 

ทางกายภาพใหส้ะอาด (คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภณัฑ์)
ถกูสุขลักษณะมาตรฐาน

(เปรียบเทียบของเดิม)

หนา้ที่ 187

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

187 โครงการจดัซ้ือรถบรรทุกขยะ เพือ่ใหม้รีถบรรทุกขยะ จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คัน  2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ านวนยานพาหนะ ไมม่ขียะตกค้าง กรมส่งเสริมการ

แบบอดัท้าย  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มลูฝอยทีม่ปีระสิทธิภาพ ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ ทีต้่องใช้ในการ ไมม่โีรคทีเ่กดิจาก ปกครองท้องถิน่

เพิม่ประสิทธิภาพการจดัการ ในการเกบ็ขนขยะและ ปริมาตรกระบอกสูบ ก าจดัขยะเพิม่ขึน้ แหล่งก าเนิดขยะ

ขยะมลูฝอย ของ อบต.คูบัว จดัการส่ิงแวดล้อม ไมต่่ ากว่า 6,000 ซีซี แบบอดัท้าย 

ทางกายภาพใหส้ะอาด (คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภณัฑ์)
ถกูสุขลักษณะมาตรฐาน

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

หน้าที่ 7
                                                                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด
องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ก.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมที่สมดุลและใช้ประโยชนอ์ย่างยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สมดุลและใช้ประโยชนอ์ย่างยั่งยืน
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4.1  แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับเดิม  หน้าที ่187  ล าดับที ่1

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

เหตผุลทีข่อแก้ไขเปลีย่นแปลง

เนื่องจากโครงการจ าเป็นต้องบรรจุไว้ในปีงบประมาณรองรับการขอรับการสนับสนุนโครงการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านอ าเภอ และจังหวัด ในการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะใช้งาน เพื่อในการจัดเก็บขยะอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และในกรณีที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรจากกรมฯได้พิจารณาทบทวนการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม) และขอบรรจุโครงการไว้โดยที่ยังไม่สามารถจะคาดการณ์ได้ว่าจะได้รับการจัดสรรโครงการในห้วงปีงบประมาณใด

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.08

บัญชีครุภณัฑ์เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิม่เติม  คร้ังที ่2  หน้าที ่41 ล าดับที ่1   

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพือ่ใหร้ถเกบ็ขนขยะสามารถ เปล่ียนตู้ขยะมลูฝอย 600,000 700,000 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์ ใช้งานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ หมายเลขทะเบียน  82-9101  ราชบุรี ปลัด อบต.คูบัว

ขนาดความจขุองตู้ 

ไมต่่ ากว่า 6 ลูกบาศกเ์มตร

พร้อมติดต้ังอปุกรณ์ต่างๆ พร้อมใช้งาน

เปล่ียนตู้ขยะมลูฝอย

หมายเลขทะเบียน 82-7756  ราชบุรี

ขนาดความจขุองตู้ 

ไมต่่ ากว่า 8 ลูกบาศกเ์มตร

พร้อมติดต้ังอปุกรณ์ต่างๆ พร้อมใช้งาน

หนา้ที่ 41

เหตผุลทีข่อแก้ไขเปลีย่นแปลง

เนื่องจากข้อจ ากัดงบประมาณไม่เพียงพอในการเปล่ียนตู้ขยะมูลฝอยยกลูก โดยรายการส่วนประกอบที่ช ารุดตัวถังผุ และชุดบีบอัดขยะที่ผุ เส่ือมสภาพ สามารถตัดซ่อมแซมเพือ่ให้รถบรรทุกขยะสามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามสถานะงบประมาณใช้จา่ยอยา่งประหยดัและคุ้มค่า 

ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เป็น
เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพือ่ซ่อมแซมถงัเกบ็ขยะและ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ อบต.คูบัว 250,000 250,000 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์ ชุดบีบอดัขยะรถยนต์บรรทุกขยะ ปี 2561 จ านวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน 82-9101 ปลัด อบต.คูบัว

ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ราชบุรี  รหสัครุภณัฑ์  011560003

ปี 2562 จ านวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน 82-7756

ราชบุรี  รหสัครุภณัฑ์  011540002

เพือ่ใหค้รุภณัฑ์มปีระสิทธิภาพในการใช้งานและเกดิ

ประโยชน์สูงสุดแกท่างราชการ และประชาชนผู้ใช้บริการ

หน้าที่ 8
                                                                                                                                                 บัญชีครภุัณฑ์                                                                                         (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3 

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

(เปรียบเทียบของเดิม)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.08

บัญชีครุภณัฑ์เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิม่เติม  คร้ังที ่2 หน้าที ่25  ล าดับที ่35   

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 22,000 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ประมวลผล แบบที ่๑ อบต.คูบัว

(ส าหรับบุคลากรใหม)่ จอขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิว้

จ านวน  1  เคร่ือง

หนา้ที่ 25

เหตผุลที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้น าไปสู่การบริหารจัดการงบประมาณ และเพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงานต้องใช้เคร่ืองมือ ครุภัณฑ์ในการด าเนินงาน จึงจ าเป็นต้องบรรจุลงไว้ในบัญชีครุภัณฑ์ ส าหรับน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ 

ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เป็น
เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 44,000 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ประมวลผล แบบที ่๑ อบต.คูบัว

(ส าหรับบุคลากรใหม)่ จอขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิว้

จ านวน  2  เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์)

หน้าที ่9

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(เปรียบเทียบของเดิม)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

                                                                                                                                                 บัญชีครภุัณฑ์                                                                                         (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3 

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.08

บัญชีครุภณัฑ์เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิม่เติม  คร้ังที ่2  หน้าที ่26  ล าดับที ่36  

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์สี 8,600 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน จ านวน  2  เคร่ือง อบต.คูบัว

(งานพัฒนารายได้และงานการเงิน)

หนา้ที่ 26

เหตผุลที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้น าไปสู่การบริหารจัดการงบประมาณ และเพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงานต้องใช้เคร่ืองมือ ครุภัณฑ์ในการด าเนินงาน จึงจ าเป็นต้องบรรจุลงไว้ในบัญชีครุภัณฑ์ ส าหรับน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ 

ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เป็น
เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 7,900 7,900 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ชนิด Netwoek แบบที ่1 (27 หน้า/นาที) อบต.คูบัว

(งานพัฒนารายได้และงานการเงิน จ านวน  2  เคร่ือง

และบัญช)ี (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์)

หน้าที ่10

(เปรียบเทียบของเดิม)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

                                                                                                                                                 บัญชีครภุัณฑ์                                                                                         (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3 



แบบ ผ.08

บัญชีครุภณัฑ์เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิม่เติม  หน้าที ่ 27  ล าดับที ่37  

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 89,000 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ขนาด 13,000 BTU อบต.คูบัว

(น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม) จ านวน  1  เคร่ือง

ขนาดไมต่่ ากว่า 24,000 BTU

จ านวน  2 เคร่ือง

หนา้ที่ 27

เหตผุลที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้น าไปสู่การบริหารจัดการงบประมาณ และเพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงานต้องใช้เคร่ืองมือ ครุภัณฑ์ในการด าเนินงาน จึงจ าเป็นต้องบรรจุลงไว้ในบัญชีครุภัณฑ์  ส าหรับน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ 

ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เป็น
เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 89,000 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ขนาด 13,000 BTU อบต.คูบัว

(น ามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิม) จ านวน  1  เคร่ือง

ขนาดไมต่่ ากว่า 24,000 BTU

จ านวน  2 เคร่ือง

หน้าที ่11

งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

(เปรียบเทียบของเดิม)

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

                                                                                                                                                 บัญชีครภุัณฑ์                                                                                         (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3 



แบบ ผ.08

บัญชีครุภณัฑ์เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิม่เติม  คร้ังที ่2  หน้าที ่ 21  ล าดับที ่30 

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์พาหนะ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ 76,000 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง และขนส่ง การปฏบิัติงาน ขนาด  110  ซีซี อบต.คูบัว

(รองรับการปฏบิัติงานทีเ่พิม่ขึน้) แบบเกยีร์ธรรมดา

จ านวน  2  คัน

หนา้ที่ 21

เหตผุลที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้น าไปสู่การบริหารจัดการงบประมาณ และเพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงานต้องใช้เคร่ืองมือ ครุภัณฑ์ในการด าเนินงาน จึงจ าเป็นต้องบรรจุลงไว้ในบัญชีครุภัณฑ์  ส าหรับน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ 

ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เป็น
เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์พาหนะ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ 40,800 40,800 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง และขนส่ง การปฏบิัติงาน ขนาด  110  ซีซี อบต.คูบัว

(รองรับการปฏบิัติงานทีเ่พิม่ขึน้) แบบเกยีร์ธรรมดา

จ านวน  2  คัน

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

หน้าที่ 12

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(เปรียบเทียบของเดิม)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3 

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

                                                                                                                                                 บัญชีครภุัณฑ์                                                                                         (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 
ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 

 
(แบบรายละเอียดขอบรรจุเพิ่มเติมโครงการ) 



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

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

1 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. พร้อมบ่อพักน้้า เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 126,000 126,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง

บริเวณบ้านหวัสนาม หมูท่ี ่8 และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม พร้อมบ่อพักน้้า ขนาด 0.90 X0.90 เมตร ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

จากบ้านนายละมดุ สะอาดแกว้  ผ่านหลังบ้าน ภายในหมูบ่้าน จ้านวน  8  บ่อ แกไ้ขปัญหาได้

นายทองหล่อ ชมโลก  ลงคลองชลประทาน ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย ระยะทางยาวรวม 71 เมตร 

จดุเร่ิมต้นโครงการทีพ่ิกดั           
N 13.478192  E 99.829503

จดุส้ินสุดโครงการ ทีพ่ิกดั 
N 13.477523  E 99.829638  

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิ่มเติม
เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจุในปีงบประมาณเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองยายแก้ว  หมู่ที่ 8  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  ได้เห็นชอบกับแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมายนี้แล้ว เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนน้้าท่วม จากสาเหตุบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ต้่ากว่าระดับถนน
ไม่มีท่อระบายน้้า ฝนตกลงมาอย่างหนัก ท้าให้การระบายน้้าไม่ทัน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการปักเสาพาดสายพร้อมติดต้ังโคมไฟส่องสวา่ง เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาพาดสายไฟและติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 42,000 จ้านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ริมถนนเลียบถนนคลองชลประทาน เขต หมูท่ี ่11  เพือ่ป้องกนัความปลอดภยั ระยะทาง 200 เมตร ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก ปลอดภยั อบต.คูบัว

ติดต่อกบัต้าบลอา่งทอง ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ จดุพิกดั เร่ิมต้น N 13.471394  E 99.807575 สาธารณะไฟฟ้า ในการใช้เส้นทาง

(แยกหน้าร้านค้านางมะลิ) ประชาชน จดุพิกดั ส้ินสุด  N 13.470356  E 99.806032 แสงสว่างทัว่ถงึ สัญจรในยามค้่าคืน

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิ่มเติม
เนื่องจากในพื้นที่ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 11 เขตติดต่อกับต้าบลอ่างทอง  ในเวลากลางคืนไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ ท้าให้ผู้ขับขี่รถมองเห็นระยะไกลไม่ชัดเจน และประชาชนมีความต้องการเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้มีความปลอดภัย
ทั้งจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ และปัญหายาเสพติด เพื่อลดปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม จึงมีความจ้าเป็นจะต้องบรรจุในแผนพัฒนาเพื่อด้าเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

หน้าที่ 13

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิ่มเติม)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

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

3 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. พร้อมบ่อพักน้้า เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 308,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง

ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่1 และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม จ้านวน 77 ท่อน พร้อมบ่อพักน้้าขนาด ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ทางแยกบ้านป้าเงิน วงพรม ผ่านบ้าน ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย 0.90 X090 เมตร จ้านวน 7 บ่อ แกไ้ขปัญหาได้ และประชาชนได้รับ

นายอรุณ ไขม่กุ ไปส้ินสุดบ้าน พร้อมใหม้ถีนนมาตรฐานส้าหรับ ระยะทางยาวรวม  84 เมตร ความสะดวกในการสัญจร

นางสุนีย ์วงศ์วิจติร เชื่อมต่อท่อ ประชาชนใช้ในการคมนาคม และกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระบายน้้าเดิมในซอย ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั ขนาดกว้าง  3  เมตร   ยาว 84 เมตร

และกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา  0.15  เมตร 

รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า 252 ตารางเมตร

จดุเร่ิมต้นโครงการทีพ่ิกดั           

N 13.510326  E 99.831246

จดุส้ินสุดโครงการ ทีพ่ิกดั 

N 13.477523 E 99.829638  

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิ่มเติม
เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจุในปีงบประมาณเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและด้านการจัดท้างบประมาณ
โดยที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านตากแดด หมู่ที่ 1  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561  ได้พิจารณาเสนอเร่ืองการระบายน้้าแก้ปัญหาน้้าท่ววมขังที่อยู่บริเวณนี้ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มการระบายน้้าภายในชุมชนยังไม่สมบูรณ์
และความสัมพันธ์ต่อเนื่องด้านการสัญจร ประชาชนต้องการให้ด้าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ได้รอบชุมชน

หน้าที่ 14

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิ่มเติม)



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

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

4 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. ขา้งถนน เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 458,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง
หมูท่ี ่1  (ในหมูบ่้านกฤษณะราช) และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร  ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
ทางบ้านนางพรพรรณ  รักษาจติมัน่ ภายในหมูบ่้าน ลึกเฉล่ีย 0.40-0.60 เมตร  ยาว  146  เมตร แกไ้ขปัญหาได้
เชื่อมต่อจดุส้ินสุดเดิม ทางบ้านร้อยตรีศุภชัย ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย จดุพิกดั เร่ิมต้น
ลงคลองอูเ่รือ N 13.51561   E 99.82816

จดุพิกดั ส้ินสุด
N 13.51683   E 99.82799

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิ่มเติม
เนื่องจากโครงการก่อสร้างรางระบายน้้าในพื้นที่ดังกล่าว ยังก่อสร้างไม่ตลอดพื้นที่ ฤดูฝนน้้าท่วมขังประจ้า เพราะเป็นพื้นที่ลุ่ม และเป็นจุดอ่อนในหมู่บ้าน เมื่อฝนตกจะท้าให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนน้้าไหลเข้าบ้าน 
ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบปัญหาน้้าท่วมขัง  ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นจะต้องบรรจุเพิ่มในแผนพัฒนาและด้านงบประมาณ เพื่อด้าเนินการแก้ไขปัญหาให้ต่อเนื่อง

หน้าที่ 15

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิ่มเติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

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

5 โครงการติดต้ังมเิตอร์น้้าประปา ขนาด 6 นิว้ เพือ่เป็นเคร่ืองมอืวัดปริมาณการใช้ มเิตอร์น้้าประปา ขนาด 6 นิว้ 150,000 จ้านวนเคร่ืองมอื เกดิมาตรฐานตรวจสอบน้้าทีใ่ช้ กองช่าง
(หมูบ่้านโรสกาเด้นท์) หมูท่ี ่9 ต้าบลคูบัว น้้าของผู้ใช้บริการและผู้ใหบ้ริการ หรือ 150 mm วัดปริมาณการใช้น้้า รวมทัง้น้้าทีร่ั่วไหล หมดเปลือง อบต.คูบัว
อ้าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี และเป็นเคร่ืองเมอืประเมนิผล พร้อมอปุกรณ์ครบชุด ของ อบต. และเกดิ ความเป็นธรรม ต่อผู้ให้

ปรับปรุงต้นทุนการผลิตน้้าประปา ตามมาตรฐานระบบงานประปา และผู้ใช้บริการน้้าประปา

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิ่มเติม
เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับภารกิจด้านการบริหารกิจการประปา โดยที่ประชุมการก้าหนดการด้าเนินการของการประปาเทศบาลเมืองราชบุรี
อันเกิดจากหลักการและวตัถุประสงค์เง่ือนไขของการใช้น้้าประปา ขอให้ติดต้ังมิเตอร์ประปาจา่ยน้้าของการประปาเทศบาลเพือ่ประโยชน์จากมิเตอร์วดัปริมาณการใช้น้้าและการจดัเก็บรายได้ค่าน้้าประปาตามที่การประปาเทศบาลเมืองราชบุรีก้าหนดให้ติดต้ัง

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 9  ถึง หมู่ที่ 11 เพือ่ขยายเขตประปาเทศบาลเมืองราชบุรี วางท่อเมนประปา โดยใช้ท่อประปา PE 1,000,000 1,800,000 460,000 จ้านวนประปาที่ ยกระดับคุณภาพน้้าประปา กองช่าง

ต้าบลคูบัว อ้าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี ส้าหรับรองรับน้้าประปาสู่ชุมชนหมู่บ้าน  ขนาด ⌀  6 นิว้  ระยะทางยาว 3,040 เมตร ทีข่ยายขึน้และ เพือ่การบริโภค ทัง้ประชาชน อบต.คูบัว
และรองรับความความเจริญ เร่ิมต้นจากหมูบ่า้นกรีนเวย์ หมูท่ี่ 4 เขตต้าบลดอนตะโก ร้อยละของการ เกดิความพึงพอใจในฐานะ
ความต้องการใช้น้้าประปาคุณภาพ แบ่งช่วงด้าเนินการ 3 ช่วง ใหบ้ริการผู้ใช้น้้า ผู้บริโภคน้้าใช้
ระบบประปาของเทศบาล ปี 2562  ด้าเนินการ 700 เมตร

จุดเร่ิมต้นที่พิกัด  N 13.506502  E 99.809479
จุดส้ินสุดที่พิกัด   N 13.500593  E 99.810180

ปี 2563  ด้าเนินการ 1,314 เมตร
จุดเร่ิมต้นที่พิกัด  N 13.500593  E 99.810180
จุดส้ินสุดที่พิกัด   N 13.486070  E 99.810090
ปี 2564  ด้าเนินการ 320 เมตร
จุดเร่ิมต้นที่พิกัด  N 13.486070  E 99.810090
จุดส้ินสุดที่พิกัด   N 13.483428  E 99.810800

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิ่มเติม
เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการด้าเนินการและด้านงบประมาณ  โดยมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านฟากห้วย หมู่ที่ 9 และบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 11 
ประชุมเมื่อวนัที่ 18 กันยายน 2561 เห็นชอบโครงการด้วยทั้งสองหมู่บ้าน เพือ่ประโยชน์ต่อการขยายเขตบริการน้้าประปาจากเทศบาลเพือ่ให้ประชาชนได้มีน้้าประปาที่สะอาด ส้าหรับอุปโภค-บริโภค และมีระบบรองรับเชื่อมโยงระบบประปาของหมู่บ้าน

หน้าที่ 16

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิ่มเติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

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

7 โครงการเปล่ียนท่อเมนประปา จากท่อเดิมใยหนิ เพือ่เปล่ียนท่อเมนประปาใหมแ่ทน เปล่ียนท่อเมนประปาจากท่อเมนใยหนิ 1,887,657 จ้านวนท่อประปา ระบบประปามปีระสิทธิภาพ กองช่าง

ขนาด 300 มม. เป็นท่อ PE ขนาด 300 มม. ท่อเมนเดิมใหม้สีภาพพร้อมใช้งาน ขนาด  ⌀ 300 มลิลิเมตร เปล่ียนเป็นท่อ PE ทีป่รับปรุงและ อบต.คูบัว

ชั้น 10 หมูท่ี ่12  ต้าบลคูบัว ตลอดเวลา และเพือ่ความสะดวกในการ ขนาด  ⌀ 300 มลิลิเมตร ชั้น 10 ร้อยละของการ

ซ่อมเซมระบบประปาเมือ่เกดิปัญหา ระยะทาง 450 เมตร ใหบ้ริการผู้ใช้น้้า

จุดเร่ิมต้นที่พิกัด  สุดถนน คสล. เลียบคลองส่งน้้า

N 13.472940   E 99.830541

ส้ินสุดบ้านนายทองหล่อ ชมโลก

N 13.477018   E 99.829941

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิ่มเติม
เนื่องจากระบบประปา อบต.คูบัว หมู่ที่ 12 ได้วางท่อเมนใยหิน ขนาด 300  มิลลิเมตร เมื่อประมาณ 10 ปีมาแล้ว ปัจจบุันระบบวางท่อประปามีปัญหาอยูบ่่อยๆ เช่น ท่อร่ัว ข้อต่อหลุด และเสาเข็ม คสล.รับท่อเมนใยหินซ่ึงต้ังในพืน้ที่ลุ่มแหล่งน้้า เอนอียงล้ม 
เสาเข็มเกิดการเล่ือนตัว อันเป็นสาเหตุให้ท่อใยหินแตกเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ถาวรได้  และเพือ่ป้องกันการพังทลายของตล่ิง และลดภาระซ่อมแซม  จงึมีความจ้าเป็นต้องบรจโุครงการเปล่ียนท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ PE ซ่ึงมีคุณสมบัติในการส่งน้้า
ที่ยดืหยุน่ เหมาะส้าหรับงานประปา คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย วสัดุท่อไม่มีการเจอืปนส่วนประกอบของใยหิน อีกทั้งประชาชนตระหนักถึงอันตรายใส่ใจสุขภาพ จงึเพิม่เติมแผนเพือ่น้าสู่การพัฒนาระบบประปาของ อบต.คูบัว ให้มีประสิทธภิาพ

หน้าที่ 17

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิ่มเติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

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

8 โครงการปักเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาพาดสายไฟและติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 17,000 จ้านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
โคมไฟส่องสว่าง  บ้านตะโก หมูท่ี ่5 ส่องสว่าง เพิม่ความปลอดภยั ระยะทาง 74 เมตร ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว
จากสามแยกขา้งบ้าน นายสมหมาย  จลุเจมิ ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ จดุพิกดั เร่ิมต้น N 13.491767 E 99.833994 สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภยั
ไปทางทิศตะวันออก ประชาชน จดุพิกดั ส้ินสุด  N 13.491775 E 99.834654 แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง
ระยะทาง 74 เมตร ทัว่ถงึ สัญจรในยามค้่าคืน

เหตุผลและความจ้าเปน็ในการเพิ่มเติม
เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบวั แต่จ้าเปน็จะต้องบรรจุในปงีบประมาณเพื่อรองรับการแกไ้ขปญัหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของที่ประชุมประชาคมหมู่บา้น บา้นตะโก หมู่ที่ 5 เมื่อวันที่ 18 กนัยายน 2561 เหน็ชอบใหม้กีารจัดท้าโครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะไฟส่องสว่างตามที่เสนอ
เพื่อประโยชนบ์ริการไฟฟา้สาธารณะในพื้นที่ ใหม้ไีฟส่องสว่างเข้าทั่วถึง

หน้าที่ 18

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                             (เพิ่มเติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

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

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนสาย รบ 4124 เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาจ้านวน 60 ต้น พร้อมพาดสายดับ 530,000 530,000 จ้านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

สะพานหมูท่ี ่9  ไปทางรางรถไฟ  หมูท่ี ่2 เพือ่ป้องกนัความปลอดภยั ยาวไมน่้อยกว่า 2,360 เมตร ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ ติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง  จ้านวน 30 ชุด สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภยั

ประชาชน จุดเร่ิมต้นที่พิกัด  N 13.490209  E 99.811073 แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง

จุดส้ินสุดที่พิกัด   N 13.504156  E 99.826423 ทัว่ถงึ ออกก้าลังกาย

สัญจรในยามค้่าคืน

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิ่มเติม
เนื่องจากถนนสายนี้ ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในพื้นที่ ในช่วงเย็นจะมีประชาชนมาออกก้าลังกาย และมีการสัญจร อาจท้าให้เกิดอันตรายต่อผู้มาออกก้าลังกายในพื้นที่ ซ่ึงการคมนาคมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอาชญกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น 
หรือร้องเรียนต่อการเกิดอันตรายต่างๆ จึงจ้าเป็นต้องบรรจุโครงการนี้ เพื่อประโยชน์สาธารณะไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนเลียบคลองชลประทาน เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาจ้านวน 56 ต้น พร้อมพาดสายดับ 502,000 จ้านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบ้านท่าช้าง หมูท่ี ่10  ถงึบ้านทุง่นา หมูท่ี ่2 เพือ่ป้องกนัความปลอดภยั ยาวไมน่้อยกว่า 1,600 เมตร ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

ต้าบลคูบัว  อ้าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ ติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง  จ้านวน  27  ชุด สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภยั

ประชาชน จุดเร่ิมต้นที่พิกัด  N 13.486456  E 99.812312 แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง

จุดส้ินสุดที่พิกัด   N 13.493272  E 99.823092 ทัว่ถงึ ออกก้าลังกาย

สัญจรในยามค้่าคืน

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิ่มเติม
เนื่องจากถนนสายนี้ ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างถนนในพื้นที่ การสัญจรไปมายามคืน จ้าเป็นต้องไฟส่องสว่างเพื่อการคมนาคม ป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้น 
หรือร้องเรียนต่อการเกิดอันตรายต่างๆ จึงจ้าเป็นต้องบรรจุโครงการนี้ เพื่อประโยชน์สาธารณะไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยามค้่าคืน

หน้าที่ 19

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                             (เพิ่มเติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 



แบบ ผ.03

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

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

1 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพักริมถนน เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้้า  ขนาด  ⌀  1  เมตร  2,032,000 2,032,000 2,032,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า อบจ.ราชบุรี

และขยายผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม พร้อมบ่อพักน้้า ตามแบบมาตรฐานที ่อบจ.ราชบุรี ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว

หมูท่ี ่11  บ้านโพธิ์  ต้าบลคูบัว อ้าเภอเมอืงราชบุรี ไมใ่หชุ้มชน/หมูบ่้านได้รับความเสียหาย ก้าหนด   ยาว  254  เมตร  แกไ้ขปัญหาได้

จงัหวัดราชบุรี จุดเร่ิมต้นก่อสร้าง บริเวณข้างทางโรงเรียนวดับา้นโพธิ์

ทีพ่ิกดัเร่ิมต้น  N 13.480213  E 99.810328
ไปส้ินสุดทางวงเวียน  หมูท่ี ่10 
จุดส้ินสุดบริเวณบ่อพักเดิมริมถนนสายหนองยายแกว้

บ้านท่าช้าง

ทีพ่ิกดัส้ินสุด  N 13.481778  E 99.812010

และขยายผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ขนาดกว้าง   2  เมตร  ยาว  235   เมตร 

รวมพืน้ทีล่าดยางไมน่้อยกว่า  470  ตารางเมตร

ทีพ่ิกดัเร่ิมต้น  N 13.481587  E 99.811853

ทีพ่ิกดัส้ินสุด  N 13.479737   E 99.810422

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฎในแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านโพธิ์ หมูท่ี ่11  เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2561  เหน็ชอบต้องการใหป้ระสานโครงการเกนิศัยภาพขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ .ราชบุรี
ในการแกไ้ขปัญหาการระบายน้้าใหม้ีประสิทธภิาพและขยายถนนทางสัญจรภายในชุมชนใหม้ีความสะดวก และปลอดภยั

หน้าที่ 20
                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                             (เพิ่มเติม)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุี
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.03

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

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

2 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพักและ เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้้า  ขนาด ⌀ 1 เมตร พร้อมบ่อพักน้้า 2,442,000 2,442,000 2,442,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า อบจ.ราชบุรี
ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม ระยะทางยาว  407  เมตร ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว
หมูท่ี ่1 บ้านตากแดด  ต้าบลคูบัว ไมใ่หชุ้มชน/หมูบ่้านได้รับความเสียหาย และปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แกไ้ขปัญหาได้
อ้าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี ขนาดกว้างเฉล่ีย  4  เมตร  ยาว  407  เมตร 

รวมพืน้ทีล่าดยางไมน่้อยกว่า  1,628  เมตร
ตามแบบมาตรฐานที ่อบจ.ราชบุรี ก้าหนด
ช่วงที ่ 1   ยาว  275  เมตร
จดุเร่ิมต้นกอ่สร้าง  บริเวณข้างบา้นนายอดุม ปราะวิงทรัพย์

ทีพ่ิกดัเร่ิมต้น  N 13.510973  E 99.830769
ไปส้ินสุดทาง สระน้้าวัดตากแดด
ทีพ่ิกดัส้ินสุด  N 13.509441  E 99.830160
ช่วงที ่ 2   ยาว  105  เมตร
จดุเร่ิมต้นกอ่สร้าง  บริเวณข้างบา้นนายวิชัย  ร่มเกตุ

ทีพ่ิกดัเร่ิมต้น  N 13.509903  E 99.830874
ไปส้ินสุดทาง นางนงค์เยาว์ พ่วงรักษ์
ทีพ่ิกดัส้ินสุด  N 13510781  E 99.830537
ช่วงที ่ 3   ยาว  27  เมตร
จดุเร่ิมต้นกอ่สร้าง  บริเวณข้างบา้นนายธนสิทธิ ์ มาตกจิ

ทีพ่ิกดัเร่ิมต้น  N 13.510530  E 99.830963
ไปส้ินสุดทาง บริเวณขา้งบ้านนางพเยาว์  ศักดาคาร
ทีพ่ิกดัส้ินสุด N 13.510620 E 99.831809

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากท่อเดิมมีขนาดเล็ก และระดับของท่อระบายน้้าแต่ละช่วง มีความต้ืนลึกแตกต่างกนั อกีทัง้มีส่ิงหมักหมมตกค้างในท่อเป็นเวลานานจากการอดุต้นของเศษขยะ ดินตะกอนอดุตันในท่อ การระบายน้้าในฤดูฝนไม่คล่องตัว 
ท้าใหเ้กดิน้้าท่วมขงั  อกีทัง้ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส่ือมสภาพช้ารุดหลายจดุ จงึมีความจ้าเป็นต้องบรรจโุครงการเพือ่ประสานโครงการเกนิศัยภาพขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ .ราชบุรี
แกไ้ขปัญหาการระบายน้้าใหม้ีประสิทธภิาพและปรับปรุงถนนทางสัญจรภายในชุมชนใหม้ีความสะดวก ปลอดภยั

หน้าที่ 21
                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                             (เพิ่มเติม)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุี
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.03

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

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

3 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพักและปรับปรุง เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้้า  ขนาด ⌀ 0.80  เมตร  5,306,000 5,306,000 5,306,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า อบจ.ราชบุรี

ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมูท่ี ่15 และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม พร้อมบ่อพักน้้า ตามแบบมาตรฐานที ่อบจ.ราชบุรี ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว

บ้านไร่โรงเจ  ต้าบลคูบัว  อ้าเภอเมอืงราชบุรี ไมใ่หชุ้มชน/หมูบ่้านได้รับความเสียหาย ก้าหนด  ยาว  797  เมตร  แกไ้ขปัญหาได้

จงัหวัดราชบุรี จดุเร่ิมต้นกอ่สร้าง  บริเวณศาลารอรถโดยสารประจ้าทาง

บ้านไร่โรงเจ หมูท่ี ่15

ทีพ่ิกดัเร่ิมต้น  N 13.463004  E 99.815864

ไปส้ินสุดลงทาง ล้าหว้ยชินสีห์

ทีพ่ิกดัส้ินสุด  N 13.466098  E 99.811066

และปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ขนาดกว้าง   4   เมตร  ยาว  758   เมตร 

รวมพืน้ทีล่าดยางไมน่้อยกว่า  3,032  เมตร

ทีพ่ิกดัเร่ิมต้น  N 13.463004  E 99.815864

ทีพ่ิกดัส้ินสุด  N 13.465848  E 99.810887

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
ในฤดูฝน ฝนตกน้้าจะท่วมพืน้ทีบ่้านของประชาชนเนือ่งจากพืน้ทีบ่้านส่วนใหญ่สองขา้งทางอยู่ต้่ากวา่ระดับถนน และมีน้้าล้นเขา้ท่วมพืน้ทีเ่กษตรกรรมในหมูบ่้าน เมือ่ถงึฤดูน้้าหลากน้้าท่วมขงัทุกคร้ัง และการระบายน้้าตามธรรมชาติ
เป็นไปได้ช้า เพราะคันถนนสูง ไม่มีทางน้้าไหลลงสู่คลอง ดังนัน้เพือ่การระบายน้้าในพืน้ทีเ่ป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ เหมาะสมในพืน้ทีก่วา้งใหพ้ืน้ทีม่ีท่อระบายน้้าและเพือ่การปรับปรุงพืน้ทีใ่หม้ีความน่าอยู่ จงึมีความจ้าเป็นต้องบรรจโุครงการ
ประสานแผนพฒันาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรี

หน้าที่ 22

                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                             (เพิ่มเติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุี
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.05

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์คอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนใช้เส้นทางถนน ปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์คอนกรีต 2,936,000 2,936,000 2,936,000 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับ แขวงทางหลวง

ถนนซอยบุญประชารังสรรค์ บ้านต้นแหน   หมูท่ี ่13  ทีไ่ด้มาตรฐานในการคมนาคม กว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว  1,468  เมตร  ครัวเรือน/ประชาชนทีม่ี ความสะดวก รวดเร็ว ชนบทจังหวดัราชบรีุ

ซอย 4  ถงึส้ินสุดถนนซอยบุญประชารังสรรค์ ไป-มา อยา่งสะดวก และความปลอดภยั รวมพืน้ทีเ่ฉล่ียไมน่้อยกว่า 7,340 ตารางเมตร การคมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา

บ้านต้นแหน หมูท่ี ่13  ซอย 1  ต าบลคูบัว จดุพิกดั เร่ิมต้น ถนนซอยบญุประชาสรรค์ ราษฎรร่วมใจ รวดเร็วเพิม่มากขึน้ และหรือหนว่ยงานอืน่

อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี บา้นต้นแหน ซอย 4  N 13.475470   E 99.823616 ที่เกีย่วข้อง

จดุพิกดั ส้ินสุด ถนนซอยบญุประชาสรรค์ ราษฎรร่วมใจ

บา้นต้นแหน ซอย 1 N 13.468138   E 99.819222

เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มเติม
เนื่องจากถนนซอยบุญประชาสรรค์ บ้านต้นแหน หมู่ที่ 13 ซอย 4 เป็นถนนที่มีการสัญจรไปมาในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน และมีสวนโคตรเหง้าจุดท่องเที่ยวส าคัญ ปัจจุบันผิวถนนมีสภาพช ารุด ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ
เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงจ าเป็นที่ต้องบรรจุเข้าแผนรองรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงผิวทางให้มีความปลอดภัย  ยานพาหนะในการขนส่ง และรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวภายในต าบลคูบัว เพื่อการเดินทางสัญจรของประชาชน
และนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างสะดวก และท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์คอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนใช้เส้นทางถนน ปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์คอนกรีต 4,154,920 4,154,920 4,154,920 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับ กรมส่งเสริม

สายบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 10  ถึงทางสถานีรถไฟ  หมู่ที่ 2 ที่ได้มาตรฐานในการคมนาคม ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง  6 เมตร ยาว 1,027 เมตร ครัวเรือน/ประชาชนที่มี ความสะดวก รวดเร็ว การปกครองท้องถิ่น

ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวดัราชบุรี ไป-มา อย่างสะดวก และความปลอดภัย หรือมีพืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่ 6,162 เมตร การคมนาคมสะดวก ในการสัญจรไปมา
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง  4 เมตร ยาว 1,193 เมตร รวดเร็วเพิม่มากขึ้น และหรือหน่วยงานอืน่

หรือมีพืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่  4,772  เมตร ที่เกีย่วขอ้ง

มีพืน้ที่รวมทั้งส้ิน   10,934   ตารางเมตร
จุดพิกดั เร่ิมต้น
N 13.486456   E 99.812312
จุดพิกดั ส้ินสุด
N 13.493344   E 99.827877

เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มเติม
ด้วยผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และผิวถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน ล าห้วยท่าช้าง เส่ือมสภาพ เนื่องจากถนนสายนี้เป็นเส้นทางผ่านระหว่างหมู่บ้านและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด 
การสัญจรเร่ิมมีแนวโน้มไม่สะดวก สุ่มเส่ียงให้เกิดอุบัติเหตุ ผิวถนนทรุดตัว  เป็นหลุมเป็นบ่อ จึงจ าเป็นที่ต้องบรรจุเข้าแผน เพื่อปรับปรุงผิวทางให้มีความปลอดภัย  ยานพาหนะในการขนส่ง และรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวิถีธรรมชาติพอเพียง

หน้าที่ 23

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิ่มเติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั ที่ 2  เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว ด้วยนวตักรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 

งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์โครงการที่

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.05

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

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

3 โครงการกอ่สร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก  หมูท่ี ่6 เพือ่บริการสาธารณะด้านโครงการพืน้ฐาน วางทอ่ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร   จ านวน 101 ทอ่น 752,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า ที่ท าการอ าเภอเมือง

 ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวดัราชบุรี ทางระบายน้ า แกป้ัญหาน้ าท่วมขงั บอ่พัก ขนาด  1.34X1.34 เมตร  11 บอ่ ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว /จังหวดัราชบรีุ

(จดุเร่ิมต้นสระน้ าวัดโขลงสุวรรณคีรี  ภายในบริเวณวดัโขลงสุวรรณคีรี ความยาวรวมไม่นอ้ยกวา่ 114 เมตร แกไ้ขปัญหาได้ ไมม่นี้ าท่วมขงัภายในบริเวณ
ไปทางทิศเหนือจดุส้ินสุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ า และลดขอ้ร้องทุกข/์ร้องเรียน จดุเร่ิมต้นสระน้ าวัดโขลงสุวรรณคีรี  รอบโบราณสถาน และหรือหน่วยงานอืน่

ลอดถนนลาดยาง) ของประชาชน ทีพ่ิกดั N 13.487109  E 99.836068  หมายเลข 18  วัดโขลงสุวรรณคีรี ที่เกีย่วขอ้ง

ไปทางทิศเหนือจดุส้ินสุด 

เชื่อมต่อท่อระบายน้ าลอดถนนลาดยาง  

ทีพ่ิกดั N 13.4.87661 E 99.835117 

เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มเติม
ปัญหาความเดือดร้อนของสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์เมืองโบราณบ้านคูบัว โบราณสถานหมายเลข 18  ต้ังอยู่ด้านในวัดโขลงสุวรรณคีรี หมู่ที่ 6 บ้านสระโบสถ์ กรณีวัดและประชาชนร้องขอให้ช่วยแก้ไขปัญหา เร่ือง น้ าท่วม  
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวพิจารณา ด าเนินการแก้ไขปัญหาเนื่องจากในช่วงฤดูฝนในเขตโบราณสถานยังไม่มีการวางระบบระบายน้ าเพื่อรองรับในช่วงฤดูฝนจึงเป็นเหตุให้โบราณสถานดังกล่าว มีน้ าท่วมขัง เป็นจ านวนมาก 
ประกอบกับโบราณสถาน หมายเลข 18  เป็นเพียงอิฐเก่าที่วางซ้อนกันเกรงว่า เมื่อน้ าท่วมขังหลายวัน ได้รับความชื้นสูง  อาจท าให้ตัวอิฐและผนังปูน พังทลายลงมาได้ จึงเห็นว่า มีความจ าเป็นต้องเร่งรัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพื่อลดผลกระทบไม่ให้สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์เส่ือมโทรม เสียหาย จากปัญหาน้ าท่วมขังซ้ าซาก เดือดร้อน เพื่อจะได้ท าให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว กาดวิถีชุมชนคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี พัฒนาพื้นที่ดีขึ้น  

หน้าที่ 24

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิ่มเติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 



แบบ ผ.01

2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

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

1 โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และ เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและ เกิดกิจกรรมขับเคล่ือนการท างานอยา่งเข้มแข็ง 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ 60 ผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ส านักงานปลัด
พัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ บริการให้ผู้สูงอายตุาม มาตรฐาน สามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีครอบครัว อบต.

การด าเนินการด้านผู้สูงอาย ุ ให้มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล ผู้สูงอายเุข้ามามี มีหน่วยงานราชการ 
เพือ่การพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ การจดับริบาลชุมชนดูแลผู้สูงอายุ ส่วนร่วมในการ สถานบริการสาธารณสุข และบูรณาการ
และสุขภาพผู้สูงอายุ ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ท ากิจกรรม วดั โรงเรียน ชมรมและชุมชน ร่วมกับหน่วยงาน

1 ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากร เป็นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เกี่ยวข้อง 
  เพือ่วยัผู้สูงอาย ุ เป็นต้น
2. ด้านส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ส านักงานพัฒนา
3. ด้านการคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ความมั่นคง
4. ด้านการบริหารจดัการเพือ่พัฒนางานด้าน และความมั่นคง

  ผู้สูงอายแุละการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ของมนุษย์

5. ด้านการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ จงัหวดัราชบุรี

  ผู้สูงอายแุละการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ

เหตุผลและความจ าเปน็ในการเพิ่มเติม
เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว แต่จ าเป็นจะต้องบรรจุในปีงบประมาณเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและด้านงบประมาณ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางาน
ด้านผู้สูงอายุระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ  ที่จะพัฒนากุล่มผู้สูงอายุในระดับต าบลได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับแผนการด าเนินงานของรัฐบาล และจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ 25

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                             (เพิ่มเติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  พัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม



แบบ ผ.01

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

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

1 โครงการส่งเสริมการบริหารจดัการขยะมลูฝอย เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการบริหาร เกิดกระบวนการ กิจกรรม วธิกีารในการจดัการ 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะมลูฝอย ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ส านักงานปลัด

แบบมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลคูบัว จดัการและบูรณาการความร่วมมือ ขยะที่ต้นทางของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รายเดือนที ่อบต.คูบัว พืน้ที่ชุมชนใความสะอาด อบต.
ในการจดัการขยะมูลฝอย เก็บขนไปก าจดั การบริหารจดัการขยะมูลฝอย

แต่ละประเภทได้อยา่งเหมาะสม โดยเฉล่ีย ลดลง มีประสิทธภิาพมากขึ้น

ต่อเนื่อง

2 โครงการจดัท ากรงเหล็กคัดแยกขยะ เพือ่รณรงค์และขยายผลสู่การสร้าง จดัท าตะแกรงคัดแยกขยะ 4 ช่องทิ้ง 100,000 100,000 100,000 มีสถานที่น าร่อง เกิดกิจกรรมสร้างวนิัย ส านักงานปลัด

กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน ขนาด  160X40X120 เซนติเมตร บริการกรง เสริมสร้างการมีส่วนร่วม อบต.

ในการคัดแยกขยะ ดูแลรักษา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ คัดแยกขยะ ของประชาชนในการคัดแยก

ส่ิงแวดล้อมถิ่นเกิด และบูรณาการ วางไวต้รงจดุศูนยก์ลางรวบรวมภายในหมู่บ้าน ใช้คัดแยก ขยะก่อนทิ้ง
ความร่วมมอืในการจดัการขยะมลูฝอย อยา่งน้อยหมู่บ้านละ 1 ตะแกรง ในหมู่บ้าน สามารถลดปริมาณขยะ

สอดคล้องตามหลักการของ 3 ช. โดยความร่วมมือของสมาชิกในหมู่บ้าน ที่เกิดขึ้นได้

(ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม)่ ช่วยกันจดัการขยะที่เกิดขึ้น ซ่ึงใช้ระบบผู้ทิ้ง

ให้ทุกส่วนมาร่วมกันส่งเสริมและ เป็นผู้คัดแยกประเภทขยะให้ถูกต้อง

สนับสนุน จดัการขยะเพือ่เป็นตัวอยา่ง และด าเนินกิจกรรมการขายขยะ

การปฏิบัติ และการขยายผลต่อไป ในรูปแบบของสวสัดิการชุมชนเพือ่น ามาซ่ึง

ยงัครอบครัว และหมู่บ้าน กจิกรรมต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ในชุมชน/หมูบ่้าน

เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มเติม
เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว แต่จ าเป็นจะต้องบรรจุโครงการลงในปีงบประมาณเพื่อรองรับการการด าเนินงานและด้านงบประมาณ
ในการเตรียมพร้อมด าเนินโครงการ ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของรัฐบาลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ครัวเรือน สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการภาคเอกชน และศาสนสถาน 
ตามกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามหลัก 3 ช. : คือ ใช้น้อยลง  ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่  (3Rs : Reduce Reuse Recycle)

หน้าที่ 26

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                             (เพิ่มเติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมที่สมดุลและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.01

4.3  แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงาน

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

1 โครงการขดุลอกคลองระบายน้ า เพือ่ขดุลอกคลองเปิดทางน้ า ขุดลอกบริเวณไหล่ทางหลวงหมายเลข 3339 32,000 จ านวนสถานที่ เป็นการแกไ้ขปัญหาความ ส านักงานปลัด

เพือ่ป้องกนัน้ าท่วมพืน้ที ่ ใหก้ารระบายน้ าได้สะดวก เร่ิมต้นจากบริเวณ ล ารางสาธารณะ หมู่ที่ 4-5 ทีด่ าเนินการ เดือดร้อนใหก้บัประชาชน อบต.คูบัว
หมูท่ี ่5  บ้านตะโก ป้องกนัน้ าท่วม ป้ายประชาสัมพันธ ์อบต.คูบัว ทางทิศใต้ แกไ้ขปัญหาได้ ในเขตพืน้ที ่หมูท่ี ่5 

ขุดลอกขึ้นไปทาทางทิศเหนืองบริเวณโค้งร้านเจ๊ออน

ถึงทางสะพาน หมู่ที่ 4 (ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์)

ช่วงที่ 1 ปากรางเดิมกวา้งเฉล่ีย 2.50 เมตร

ท้องรางกวา้งเฉล่ีย 1.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

ยาว 194 เมตร ท าการขุดลอกให้มีขนาดปากราง

กวา้งเฉล่ีย 3.50 เมตร ทอ้งรางกวา้งเฉล่ีย 2.00 เมตร

ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร   ยาว 194 เมตร

ช่วงที่ 2 ปากรางเดิมกวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร

ทอ้งรางกวา้งเฉล่ีย 2.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

ยาว  192 เมตร ท าการขุดลอกให้มีขนาดปากราง
กว้างเฉล่ีย  5.00  เมตร  ท้องรางกว้างเฉล่ีย  3.00 เมตร

ลึกเฉล่ีย   2.00  เมตร    ยาว  192  เมตร
รวมยาว  386  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุด
รวมกนัไม่น้อยกวา่  894   ลบ.ม. 
จุดเร่ิมต้นที่พิกดั           
N 13.492656   E 99.836848
จุดส้ินสุดพิกดั 
N 13.495055  E 99.835322

เหตุผลและความจ าเปน็ในการเพิ่มเติม
เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว แต่จ าเป็นจะต้องบรรจุในปีงบประมาณเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและด้านจัดท างบประมาณ
โดยมติของที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านตะโก หมู่ที่ 5 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบต้องการให้ อบต.คูบัว ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามที่เสนอแนวทางและวิธีการป้องกัน
น้ าท่วมพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่คลองสาธารณะต้นทางน้ าไหลที่ต้ืนเขิน และมีส่ิงอุดตันท่อ ยังไม่เคยมีการด าเนินการขุดลอกมานานแล้ว ส่งผลให้มีปริมาณวัชพืชขึ้นหนาแน่น ปิดทางน้ าไหล 
และกองขยะเศษวัสดุก่อสร้างที่ประชาชนน ามาทิ้งทับถมไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องขุดลอกปรับปรุงฟื้นฟูที่สาธารณะริมถนน เพื่อเปิดทางน้ าไหล ให้ระบายน้ าจากชุมขนลงคลองชลประทานได้อย่างสะดวก หน้าที่ 27

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                             (เพิ่มเติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ที่ 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมที่สมดุลและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.01

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย เพือ่ปรับปรุงระบบสัญญาณเสียง ชุดเคร่ืองกระจายเสียงเชื่อมโยงสัญญาณ 750,000 750,000 ร้อยละ 90 ระบบสัญญาณเสียงมี ส านักงานปลัด

พร้อมติดต้ัง ใหม้ปีระสิทธิภาพ มคุีณภาพคุ้มค่า ความถี ่UHF 420.200 MHZ ของประชาชนได้ยนิ ประสิทธิภาพ ประชาชน อบต.คูบัว
ดีกว่าสัญญาณเดิม เพือ่ใหป้ระชาชน จ านวน 15 ชุด สัญญาณเสียงชัดเจน ได้รับขอ้มลูขา่วสารของ
ได้รับรู้ขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ ทางราชการอยา่งทัว่ถงึ
อยา่งชัดเจนไปยงัทีต่่างๆ ทัง้ต าบล

เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มเติม
เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจ าเป็นจะต้องบรรจุในปีงบประมาณเพื่อรองรับแผนด้านงบประมาณ และการด าเนินงานปรับปรุงระบบสัญญาณเสียงไร้สายขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เพราะระบบเสียงสัญญาณที่ใช้มาเป็นเวลานาน
ประสิทธิภาพของสัญญาณเสียงไม่ชัดเจน ขัดข้อง เสียงไม่แน่นอน เสียงสัญญาณแทรก เสียงเบา จึงท าให้การส่ือสารทางด้านเสียงให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง จึงมีผลต่อผู้รับข่าวสารต่างๆที่จะได้รับทราบข่าวสารการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ดังนั้นจึงมีความประสงค์ที่จะขอบรรจุโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบเสียงไร้สายให้มีประสิทธิภาพต่อการได้ยินอย่างชัดเจนไปยังที่ต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกันในทุกหมู่บ้าน

หน้าที่ 28

                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                             (เพิ่มเติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุพาณิชยกรรม และการทอ่งเที่ยว
5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร
5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.01

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการต่อเติมอาคารห้องเกบ็เอกสาร เพือ่ขยายพืน้ที่ห้องกองคลัง ก่อสร้างต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 90,000 มกีารปรับปรุง ห้องท างานได้รับการต่อเติม กองคลัง

กองคลัง อบต.คูบัว ให้มีขนาดกวา้งขึ้นเพียงพอ ห้องกองคลัง  ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร ห้องสภาพใชง้านได้ ให้มีสภาพเอื้อต่อการใช้สอย

ต่อการจดัเก็บเอกสาร ยาว 3.60 เมตร สูงเฉล่ีย 3.35 เมตร ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน

บริเวณด้านข้างห้องกองคลัง (ทิศใต้)

2 โครงการต่อเติมอาคารห้องเกบ็เอกสาร เพือ่ขยายพืน้ที่ห้องกองช่าง ก่อสร้างต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 150,000 มกีารปรับปรุง ห้องท างานได้รับการต่อเติม กองช่าง

กองชา่ง อบต.คูบัว ให้มีขนาดกวา้งขึ้นเพียงพอ ห้องกองช่าง  ขนาดกวา้ง 2.20 เมตร ห้องสภาพใชง้านได้ ให้มีสภาพเอื้อต่อการใช้สอย

ต่อการจดัเก็บเอกสาร ยาว 7.00 เมตร สูงเฉล่ีย 3.35 เมตร ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน

บริเวณด้านข้างห้องกองช่าง (ทิศตะวนัออก)

เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มเติม
เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว แต่จ าเป็นจะต้องบรรจุในปีงบประมาณเพื่อรองรับการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ด้วยพื้นที่ห้องท างานของกองคลัง และกองช่าง มีจ ากัด ทั้งบุคลากร อุปกรณ์ของใช้ และตู้เก็บเอกสาร ด้วยความจุของห้องที่จ ากัด  จึงส่งผลให้พื้นที่ท างานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่และเป็นการเพิ่มภาระ
ในการจัดการและขาดความเป็นเอกภาพในการจัดการใช้สอย ดังนั้นทั้งสองกองจึงได้จัดท าโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องเก็บของ เพื่อท าการทะลุผนังห้องรวมให้มีพื้นที่กว้างสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ
จึงมีความประสงค์ที่จะขอเพิ่มโครงการเพื่อบรรจุไว้รองรับด้านงบประมาณและการด าเนินงาน

หน้าที่ 29

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุพาณิชยกรรม และการทอ่งเที่ยว

                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                             (เพิ่มเติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารงานและการปฏบิติังานของบคุลากรในองค์กร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่บันทึกเวลาเขา้ออกงาน จดัซ้ือเคร่ืองสแกนลายนิว้มอื 29,100 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง (งานบริหารงานบุคคล) ชนิดบันทึกเวลาเขา้ออกงาน ปลัด อบต.คูบัว
จ านวน 3 เคร่ือง
คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ 
1) รองรับลายนิว้มอื 3,000 ลายนิว้มอื
2) สามารถบันทึกขอ้มลูได้ 100,000 รายการ
3) หน้าจอ LED
4) สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
5) มาพร้อมโปรแกรมบริหารจดัการเวลาท างาน
6) ราคาไมร่วมค่าติดต้ัง

เหตุผลและความจ าเปน็ในการเพ่ิมเติม
เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว แต่จ าเป็นจะต้องบรรจุในปีงบประมาณเพื่อรองรับการพัฒนาองค์กร เคร่ืองมือเทคโนโลยี และด้านงบประมาณ
ต้องการพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคลโดยการน าเทคโนโลยีเคร่ืองแสกนลายนิ้วมือมาใช้ส าหรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน เพื่อให้ระบบงานมีประสิทธิภาพมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ที่ชี้วัดความมีศักยภาพขององค์กรที่มีความทันสมัยช่วยเพิ่มความสะดวก ในการลงเวลาเข้างานและยังป้องกันการทุจริตเวลา การท างานต าแหน่งต่างๆการตรวจสอบการลงเวลาการท างานมีรายการแสดงผลที่รัดกุม
ช่วยลดภาระการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับการบันทึกสถิติข้อมูลการท างาน  ข้อมูลการท างาน สรุปเวลาการท างาน ขาด ลา มาสาย และการท างานล่วงเวลา ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล
สามารถรวบรวมข้อมูลและใช้เวลาในการสรุปรายงานข้อมูลการท างานได้รวดเร็วเพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานภายในองค์กร ช่วยประหยัดต้นทุนทรัพยากร กระดาษในการท าเอกสารบันทึก 
รวมการท างานของบุคลากร  จึงมีความประสงค์ที่จะขอเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองแสกนลายนิ้วมือส าหรับบันทึกเวลาการเข้าออกงานของพนักงานผ่านระบบ
computer Network  จ านวน  3  เคร่ือง ดังนี้  เคร่ืองที่ 1 บันทึกเวลาการท างานของพนักงาน ที่ส านักงาน อบต.คูบัว   เคร่ืองที่ 2 บันทึกเวลาการท างานของพนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดหนามพุงดอ และเคร่ืองที่ 3 บันทึกเวลาการท างานของพนักงานครู ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแคทราย 

หน้าที่ 30
                                                                                                                                                               บัญชคีรุภัณฑ์                                                                                         (เพิ่มเติม)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่แรงดันใหน้้ า เคร่ืองปัม๊น้ าแบบอตัโนมติั แรงดันคงที ่ 8,500 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง และส่งน้ าไปตามท่อภายใน ขนาด 300 วัตต์ ปลัด อบต.คูบัว
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ใหเ้พียงพอต่อการใช้งาน

เหตุผลและความจ าเปน็ในการเพ่ิมเติม
เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว แต่จ าเป็นจะต้องบรรจุในปีงบประมาณเพื่อรองรับการพัฒนาองค์กร เคร่ืองมือเทคโนโลยี และด้านงบประมาณ
เนื่องด้วยเคร่ืองปั๊มน้ าแรงดัน ของเดิมที่ใช้ส่งน้ าภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวเส่ือมสภาพ ส่งน้ าไม่ดีเท่าที่คว รไม่สามารถให้แรงดันจ่ายน้ าส่งขึ้นชั้นบนอาคารส านักงาน และตามเส้นท่อต่างๆได้ตามต้องการ
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงมีความประสงค์ที่จะขอเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่เพื่อทดแทนเคร่ืองเดิมที่เส่ือมสภาพ  

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์อืน่ เพือ่น าไปใช้ประโยชน์ในกจิกรรม เคร่ืองยอ่ยสลายกิง่ไม ้ จ านวน 1 เคร่ือง 98,000 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง ส่งเสริมการจดัการขยะทีต้่นทาง (ขนาด XXL ชนิดรถลาก)  บดสับยอ่ยวัสดุได้หลายประเภท  ปลัด อบต.คูบัว
โดยการมส่ีวนร่วมของประชาชน เช่น  กิง่ไม ้ พุม่ไม ้ แกนกระดาษแขง็  รองรับกิง่ไมส้ด
ต าบลคูบัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ  2-4 นิ้ว รองรับทางมะพร้าว 

ลูกมะพร้าว  ขนาด เส้นผ่าศูนยก์ลาง ประมาณ  8 นิว้
โครงสร้างผลิตจากเหล็ก มล้ีอรวม  3  ล้อ แบ่งเป็น  
ล้อหลัง 2 ล้อ ลักษณะเหมอืนล้อรถยนต์ 
ล้อหน้า 1 ล้อ  ล้อเล็กขนาดพับได้  
ใส่เคร่ืองยนต์ดีเซล ก าลังเคร่ืองยนต์ 12  HP  
(จัดหากรณีนอกเหนือบัญชีมาตรฐานเป็นคุณลักษณะของที่ใช้ 
งานตามความต้องการเพือ่ให้เหมาะสมกบังานภารกจิ ต่าง )ๆ

เหตุผลและความจ าเปน็ในการเพ่ิมเติม
เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว แต่จ าเป็นจะต้องบรรจุในปีงบประมาณเพื่อรองรับการการแก้ไขปัญหาในงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
เพราะด้วยยังมีประชาชนขาดจิตส านึกในการบริหารจัดการตนเองในการคัดแยกขยะ โดยขยะที่พบบริเวณจุดที่ทิ้งขยะมีการน ากิ่งไม้ ใบ้ไม้ พืชต่างๆ มาทิ้งกองไว้ข้างถังขยะ ซ่ึงชุมชนหมู่บ้านไม่ก ากัดก็จะสุ่มกองไว้ต้องเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ในการขนไป
ก าจัด ดังนั้นเพื่อให้มีเคร่ืองมือช่วยแก้ไขปัญหาในด้านการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ลดภาระ ลดเวลาในขั้นตอนการย่อยสลายวัตถุดิบจ าพวก กิ่งไม้ ใบไม้ ข้างถังและนอกถังขยะ ลดภาวะที่เกิดจากการเผาไหม้ กิ่งไม้ ใบไม้  และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหมู่บ้าน
โดยเฉพาะการไม่นึกถึงประโยชน์ของเศษกิ่งไม้ หรือพืชต่างๆ และทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ และการท าลายโดยการเผาก่อให้เกิดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเกิดปัญหามลภาวะ จากเหตุผลดังกล่าว 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงมีความประสงค์ที่จะขอเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อในการน าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลคูบัว

หน้าที่ 31
                                                                                                                                                               บัญชคีรุภัณฑ์                                                                                         (เพิ่มเติม)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์การเกษตร เพือ่ใช้งานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ 95,000 ส านักงาน

สงบภายใน ส่ิงกอ่สร้าง การใช้สอย ประโยชน์ของระบบสูบน้ า ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล สูบน้ าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที ปลัด อบต.คูบัว
(งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) เตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉนิ ขนาดท่อส่งไมน่้อยกว่า 6 นิว้  (150 มลิลิเมตร)

แกไ้ขปัญหาได้ทันสถานการณ์ สูบน้ าได้ไมน่้อยกว่าปริมาณทีก่ าหนด

ส่งน้ าได้สูงไมน่้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต

อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าและของเคร่ืองยนต์

ต้องมคีรบชุด พร้อมทีจ่ะใช้งานได้

(จดัหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

5 แผนงานการรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์การเกษตร เพือ่ใช้งานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั เคร่ืองสูบน้ าแบบท่อพญานาค  จ านวน  1  เคร่ือง 85,000 ส านักงาน

สงบภายใน ส่ิงกอ่สร้าง การใช้สอย ประโยชน์ของระบบสูบน้ า เป็นท่อสูบน้ าแบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิว้ ชนิดเพลาใน ปลัด อบต.คูบัว
(งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) เตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉนิ หวัโต ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ แบบสูบนอน 

แกไ้ขปัญหาได้ทันสถานการณ์ ระบายความร้อนด้วยน้ า มกี าลังไมน่้อยกว่า 11 แรงมา้ 

ที ่2,400 รอบต่อนาที ขนาดท่อสูบน้ ามเีส้นผ่าศูนยก์ลาง

ไมน่้อยกว่า 8 นิว้ ความยาวไมน่้อยกว่า 6 เมตร  

(จดัหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

เหตุผลและความจ าเปน็ในการเพ่ิมเติม
เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว แต่จ าเป็นจะต้องบรรจุในปีงบประมาณเพื่อรองรับความต้องการครุภัณฑ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ให้เพียงพอตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน เหตุการณ์ด่วนที่เกิดขึ้น จะได้กระท าการป้องกัน หรือบรรเทาผลเสียหายได้ทันท่วงที
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงมีความประสงค์ที่จะขอเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาครุภัณฑ์ความพร้อมในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุฉุกเฉิน/เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อส่ิงแวดล้อมต าบลคูบัว

หน้าที่ 32
                                                                                                                                                               บัญชคีรุภัณฑ์                                                                                         (เพิ่มเติม)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3
องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เนื่องจากจังหวัดราชบุรี ได้จัดท าทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2562  
เพ่ือให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
ภายใต้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของปีที่ผ่านมา 
วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี 
“เมืองเกษตรสีเขียว  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมมีความสุข” 
และปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาจากเดิม  5 ยุทธศาสตร์ เป็น 4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์เดิม 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
4)  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5)  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง 
1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง 
2)  ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรม  
                          และบริการที่มีมูลค่าสูง 
3)  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4)  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท่ีสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด     (องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี) 
“เมืองน่าอยู่  เกษตรสู่สากล คนและชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  การศึกษาสาธารณสุขเด่น  การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พ.ศ. 2561-2564  (ยังคงตามยุทธศาสตร์เดิม) 
1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
2)  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
3)  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4)  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
5)  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6)  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
“ต าบลน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  พ.ศ. 2561-2564   (ยังคงตามยุทธศาสตร์เดิม) 
1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
2)  ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
3)  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา 
4)  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5)  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
 
ดังนั้นเพื่อให้การจัดท าประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องเชื่อมโยงตามทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรอบการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดราชบุรี  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงขอใช้แนวทางยุทธศาสตร์ที่ก าหนด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น  
สู่การพัฒนาที ่“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 




