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อ าเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุร ี
 
 
 
 
 

                                 



                                 บันทึกหลักการและเหตุผล 
ค าชี้แจงประกอบการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - 2564) ฉบับ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

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

ระเบียบและข้อปฏิบัติ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และท่ีแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม (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 าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต 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  
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 และได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 และได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                
(พ.ศ. 2561-2564)  แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  4 พฤษภาคม 2561 และได้อนุมัติ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2564)  แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้งที่  3 เมื่อวันที่                 
4 มกราคม 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา และเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยภายหลังประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามี
โครงการพัฒนาบางโครงการต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความและรายละเอียดเป้าหมายที่ปรากฏให้สมบูรณ์        
ทั้งโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง (ผ.01) และโครงการประสานแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ผ.03) และมีบางโครงการที่ต้องปรับช่องเป้าหมายปีที่ตั้งไว้เพ่ือรองรับการวางแผนให้
ตรงตามปีที่จะด าเนินการ จึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง และมีรายการครุภัณฑ์ของหน่วยงานที่ต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงปีครุภัณฑ์และจ านวนที่ก าหนดให้ถูกต้องตามปีงบประมาณที่จะด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นๆ 
เพ่ือให้การจัดท าแผนงาน/โครงการสามารถรองรับการบริหารจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว
ภายใตแ้ผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้อย่างครบถ้วน 



 

เหตุผลและความจ าเป็น ในการเพิ่มเติม  
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต 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 และได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2564)  แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนด
แนวทางการพัฒนา และเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562           
โดยภายหลังประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า จากกาลงท าประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
ถึงหมู่ที่ 15 มีหมู่บ้านได้เสนอโครงการพัฒนาที่จ าเป็นขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวพิจารณาแก้ไข
ปัญหาต่างๆในพ้ืนที่ และมีบางโครงการที่จ าเป็นต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ         
เพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโครงการที่ต้องวางแนวทางไว้เพ่ือให้เกิดการด าเนินการ      
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล และตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และมีรายการครุภัณฑ์บางรายการที่จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือความพร้อมรองรับการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว และใช้เป็นแนวทางการการจัดท างบประมาณ 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม และการประสานแผนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
โครงการต่างๆ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีความเชื่อมโยงกันและเกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป 

 
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 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวดัราชบุรี 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา   รวม  18  โครงการ 
แยกเป็นรายประเด็นยุทธศาสตร์ และแบบแผนของ ผ. ต่างๆ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
แบบ ผ.01 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ     
จ านวน  12  โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 1-13   
แบบ ผ.03 ส าหรับประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
จ านวน  6  โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 14-19  

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  บญัชีครุภัณฑ์ 
แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์  จ านวน  4  รายการ     ปรากฏอยู่หน้าที่ 20-22  
 
ขอเพ่ิมเติมโครงการพัฒนา  รวม  36  โครงการ 
แยกเป็นรายประเด็นยุทธศาสตร์ และแบบแผนของ ผ. ต่างๆ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
แบบ ผ.01 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
จ านวน  29  โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 23-37 
แบบ ผ.03 ส าหรับประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
จ านวน  2  โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 38  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แบบ ผ.01 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
จ านวน  1  โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 39 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
4.3  แผนงานการเกษตร 
แบบ ผ.01 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
จ านวน  3  โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 40-41 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
5.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
แบบ ผ.01 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
จ านวน  1 โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 42 

ขอเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ ์
แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์  จ านวน  9 รายการ     ปรากฏอยู่หน้าที่ 43-45 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)
ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

(รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง)



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. พร้อม เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 308,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง

บ่อพักน้้าภายในหมูบ่้าน  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
จดุเร่ิมต้นโครงการ ทีพ่ิกดั           
N 13.510326  E 99.831246
จดุส้ินสุดโครงการ ทีพ่ิกดั 
N 13.477523 E 99.829638  

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที่ 14

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

3 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 308,000 308,000 308,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง
พร้อมบ่อพักน้้าภายในหมูบ่้าน  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 ไขม่กุข ์ ไปส้ินสุดบ้าน พร้อมใหม้ถีนนมาตรฐานส้าหรับ ระยะทางยาวรวม  84 เมตร ความสะดวกในการสัญจร
นางมณี  วงษ์วิจติต์  เชื่อมต่อ ประชาชนใช้ในการคมนาคม และกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่อระบายน้้าเดิมในซอย 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 13.509934   E 99.831070

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข) หน้าที่ 1

เหตผุลทีข่อแก้ไขเปลีย่นแปลง
ขอแกไ้ขชื่อบุคคลในสายทางทีจ่ะกอ่สร้างใหช้ื่อตรงตามทะเบียนราษฎร์ และขอแกไ้ขยา้ยช่วงปีงบประมาณในช่องงบประมาณและทีผ่่านมา จากเดิม ช่วงปี พ .ศ.2562 แกไ้ขเป็น ช่วง ปี พ.ศ.2563  และ ปี พ.ศ.2564  เพือ่รองรับการด้าเนินงานตามโครงการพัฒนาในหมูบ่้าน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิม่เติม คร้ังที ่3  หน้าที ่14  ล้าดับที ่3

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

                                                                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด ที ่2  เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิการค้า  การบริการ  การท่องเทีย่ว ด้วยนวัตกรรมและบริการทีม่มีลูค่าสูง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 458,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง

ขา้งถนน  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

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที่ 15

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

4 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 245,000 245,000 245,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง
ขา้งถนนหมูท่ี ่1  (ในหมูบ่้านกฤษณะราช) และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร  ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
เร่ิมจากคลองอูเ่รือผ่านบ้านร้อยตรีศุภชัย ภายในหมูบ่้าน ลึกเฉล่ีย 0.40-0.60 เมตร  ยาว  146  เมตร แกไ้ขปัญหาได้
ไปทางบ้านนางพรพรรณ  รักษาจติมัน่ ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย จดุพิกดั เร่ิมต้น

N 13.51795   E 99.82761
จดุพิกดั ส้ินสุด
N 13.515617   E 99.828161

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข) หน้าที่ 2

ขอแกไ้ขยา้ยช่วงปีงบประมาณในช่องงบประมาณและทีผ่่านมา จากเดิม ช่วงปี พ .ศ.2562  แกไ้ขเป็น ช่วง ปี พ.ศ.2563  และ ปี พ.ศ.2564  เพือ่รองรับการด้าเนินงานตามโครงการพัฒนาในหมูบ่้าน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิม่เติม คร้ังที ่3  หน้าที ่15  ล้าดับที ่4

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

เหตผุลทีข่อแก้ไขเปลีย่นแปลง

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4
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

                                                                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
86 โครงการก่อสร้างก้าแพงกันดินริมคลอง เพื่อปอ้งกันการทรุดตัวของดิน ก่อสร้างก้าแพงกันดิน ขนาดสูง 245,000 จ้านวนที่ดิน สามารถช่วยปอ้งกัน กองช่าง

ชลประทานสาธารณะ บริเวณหวันา ใหก้ารสัญจรสะดวก ปลอดภยั 2.5  เมตร  ยาว  65  เมตร ทางสาธารณะ กันดินไสลน ์เสริมดิน อบต.คูบวั
นางวรรณา  ก้าลังหาญ  หมูท่ี่  2 พร้อมเปล่ียนทอ่ระบายน้้า ได้รับการดูแลรักษา ไฟลลงคลอง

ขนาด ⌀ 0.60  เมตร  จ้านวน 3 จุด
จุดพิกัด เร่ิมต้น
N 13.494516   E 99.825489
จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.494498   E 99.826158

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที ่3

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

86 โครงการก่อสร้างก้าแพงกันดินริมคลอง เพื่อปอ้งกันการทรุดตัวของดิน ก่อสร้างก้าแพงกันดิน ขนาดสูง 245,000 245,000 จ้านวนที่ดิน สามารถช่วยปอ้งกัน กองช่าง
ชลประทานสาธารณะ บริเวณหวันา ใหก้ารสัญจรสะดวก ปลอดภยั 2.5  เมตร  ยาว  65  เมตร ทางสาธารณะ กันดินไสลน ์เสริมดิน อบต.คูบวั
นางวรรณา  ก้าลังหาญ  หมูท่ี่  2 พร้อมเปล่ียนทอ่ระบายน้้า ได้รับการดูแลรักษา ไฟลลงคลอง

ขนาด ⌀ 0.60  เมตร  จ้านวน 3 จุด
จุดพิกัด เร่ิมต้น
N 13.494516   E 99.825489
จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.494498   E 99.826158

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข) หน้าที่ 3
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด ที ่2  เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิการค้า  การบริการ  การท่องเทีย่ว ด้วยนวัตกรรมและบริการทีม่มีลูค่าสูง 

โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

                                                                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

เหตผุลทีข่อแก้ไขเปลีย่นแปลง
ขอแกไ้ขยา้ยช่วงปีงบประมาณในช่องงบประมาณและทีผ่่านมา จากเดิม ช่วงปี พ .ศ.2562  แกไ้ขเป็น ช่วง ปี พ.ศ.2563  และ ปี พ.ศ.2564  เพือ่รองรับการด้าเนินงานตามโครงการพัฒนาในหมูบ่้าน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิม่เติม คร้ังที ่2  หน้าที ่3  ล้าดับที ่86

ที่

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. เพือ่ระบายน้้าออกจากบริเวณ กอ่สร้างรางระบายน้้า ขนาดปากราง 250,000 250,000 250,000 250,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง

ภายใน หมูท่ี ่4  เร่ิมจากคลองน้้าทิง้ ทีท่่วมขงัในหมูบ่้านลงสู่แหล่งน้้า กว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 70 เมตร ทีไ่ด้ด้าเนินการ ได้สะดวก อบต.คูบัว
เลียบถนนสาย 3338 เขา้มาถงึ สาธารณะ ลึกเฉล่ีย  0.60 - 0.80 เมตร  แกไ้ขปัญหาได้
ศาลาเอนกประสงค์ในหมูบ่้าน โดยแบ่งท้าเป็นช่วงๆ

ปี 2561
จดุเร่ิมต้น N 13.470617  E 99.838388
จดุส้ินสุด  N 13.491057  E 99.838607
ปี 2562
จดุเร่ิมต้น  N 13.491057  E 99.838607
จดุส้ินสุด  N 13.491676  E 99.838523
ปี 2563
จดุเร่ิมต้น  N 13.491676  E 99.838523
จดุส้ินสุด  N 13.472323  E 99.838537

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที ่8

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

37 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. เพือ่ระบายน้้าออกจากบริเวณ กอ่สร้างรางระบายน้้า ขนาดปากราง 250,000 250,000 250,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง
ภายใน หมูท่ี ่4 เร่ิมจากคลองน้้าทิง้ ทีท่่วมขงัในหมูบ่้านลงสู่แหล่งน้้า กว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 310 เมตร ทีไ่ด้ด้าเนินการ ได้สะดวก อบต.คูบัว
เลียบถนนสาย 3338  เขา้มาถงึ สาธารณะ ลึกเฉล่ีย  0.60 - 0.80 เมตร  แกไ้ขปัญหาได้
ศาลาอเนกประสงค์ในหมูบ่้าน ด้าเนินการตามงบประมาณเป็นระยะ

จดุเร่ิมต้น
N  13.491676   E 99.838523
จดุส้ินสุด 
N  13.493312   E 99.838084

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

หน้าที ่4

ด้วยเกีย่วกบัการส้ารวจออกแบบ การตรวจสอบการกอ่สร้างโครงการในพืน้ทีม่กีารก้าหนดจดุพิกดัเร่ิมต้นโครงการใหม ่จงึมคีวามคลาดเคล่ือนในแนวพิกดัจงึต้องตรึงระยะใกล้เคียงปรับแกจ้ดุต้ังพิกดัใหม ่เพือ่ใหร้ะยะของความยาวส่ิงกอ่สร้างทีจ่ะกอ่สร้างปรากฎอยูใ่นระยะจากจดุทีก่อ่สร้างจริง
เพือ่ใหง้านกอ่สร้างด้าเนินการต่อไปครบตามเป้าหมายผลผลิตโครงการ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

                                                                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

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) แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิม่เติม คร้ังที ่1  หน้าที ่8  ล้าดับที ่37 และแกไ้ขโครงการโดยผู้บริหารท้องถิน่ อนุมติั เมือ่วันที ่8 สิงหาคม 2561

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

เหตผุลทีข่อแก้ไขเปลีย่นแปลง



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการขยายท่อเมนประปา  ต่อจากหมูท่ี ่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 ที่ด้าเนินการผลิตเองเพือ่ให้มีน้้า 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

(เปรียบเทียบของเดิม)

หนา้ที่ 1

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 500,000 460,000 230,000 จ้านวนประปา การส่งน้้าทีเ่พิม่ขึน้ กองช่าง
ไปหมูท่ี ่5  เชื่อมต่อ หมูท่ี ่6 หมูท่ี ่6 และเชื่อมต่อกบัท่อเมนของ เพือ่เชื่อมต่อเมนเดิม (หมูท่ี ่6) ขนาด 8 นิว้ ทีข่ยายขึน้และ สามารถใหบ้ริการ อบต.คูบัว

อบต.คูบัว ทีด้่าเนินการผลิตเองเพือ่ใหม้นี้้า ระยะทางยาวรวม  882  เมตร ได้รับการบ้ารุงรักษา น้้าประปาทีส่ะดวก
ใหป้ระชาชนใช้ยามฉกุเฉนิ/ขาดแคลน จดุพิกดัเร่ิมต้นโครงการ  N 13.49509  E 99.83550 ทัว่ถงึ และทันต่อ

จดุพิกดั ส้ินสุดโครงการ  N 13.49194  E 99.83224 ความต้องการผู้ใช้น้้า
เป้าหมายด้าเนินการตามงบประมาณเป็นระยะ
ช่วงที ่1 เป้าหมายวางท่อไมน่้อยกว่า 254 เมตร
จดุพิกดั เร่ิมต้น    N 13.49509  E 99.83550

จดุพิกดั ส้ินสุด    N 13.49342 E 99.83683

ช่วงที ่2 เป้าหมายวางท่อไมน่้อยกว่า 414 เมตร
จดุพิกดั เร่ิมต้น    N 13.49342  E 99.83683

จดุพิกดั ส้ินสุด    N 13.49285  E 99.833357

ช่วงที ่3 เป้าหมายวางท่อไมน่้อยกว่า 214 เมตร
จดุพิกดั เร่ิมต้น   N 13.49285  E 99.833357

จดุพิกดั ส้ินสุด   N 13.49194  E 99.83224

(โครงการทีด้่าเนินการต่อเนือ่งจาก ปี 2560)

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

หน้าที่ 5

เหตผุลทีข่อแก้ไขเปลีย่นแปลง
เนือ่งจากการส้ารวจวางท่อเมนประปาทีจ่ะเชื่อมต่อถงึ หมูท่ี ่6 ระยะทางยงัขาดอยู ่จงึต้องขอแกไ้ขเป้าหมายผลผลิตโครงการใหส้ามารถขยายการใหบ้ริการน้้าประปาเทศบาลเมอืงราชบุรี ได้อยา่งทัว่ถงึในท้องที ่หมูท่ี ่5 
เพือ่รองรับความต้องการของผู้ใช้น้้า กรณีน้้าประปาขาดแคลน ท่อเมนประปาช้ารุด เกดิสาธารณภยั และเพือ่ใหต้รงตามความคาดหวังของผู้ใช้น้้าต่อปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

                                                                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

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   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิม่เติม คร้ังที ่3 หน้าที ่1 ล้าดับที ่2

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)
50 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต เพื่อระบายน้้าได้สะดวกและ ก่อสร้างรางระบายน้้า  คสล. พร้อมทอ่ 345,600 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง

พร้อมทอ่ ภายในหมูบ่า้น  หมูท่ี่  9 และปอ้งกันปญัหาน้้าทว่ม ขนาดกวา้งภายใน  0.20 เมตร ที่ด้าเนนิการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบวั
บริเวณบา้นนางจ้้า สวสัดี  ภายในหมูบ่า้น ยาวรวม  128  เมตร แก้ไขปญัหาได้
ไปทางบา้นคุณประภา ศรีนวล  ไม่ใหชุ้มชนได้รับความเสียหาย จุดพิกัด เร่ิมต้น
หมูท่ี่  9 N 13.487182   E 99.808332

จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.487662   E 99.807924

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที ่ 10

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

50 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต เพื่อระบายน้้าได้สะดวกและ ก่อสร้างรางระบายน้้า  คสล. พร้อมทอ่ 250,000 250,000 250,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง
พร้อมทอ่ ภายในหมูบ่า้น  หมูท่ี่  9 และปอ้งกันปญัหาน้้าทว่ม ขนาดกวา้งภายใน  0.20 เมตร ที่ด้าเนนิการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบวั
บริเวณบา้นนางจ้้า สวสัดี  ภายในหมูบ่า้น ยาวรวม  140  เมตร แก้ไขปญัหาได้
ไปทางบา้นคุณประภา ศรีนวล  ไม่ใหชุ้มชนได้รับความเสียหาย จุดพิกัด เร่ิมต้น
หมูท่ี่  9 N 13.487608   E 99.808520

จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.486818   E 99.808736

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

หน้าที ่6

                                                                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

เหตผุลทีข่อแก้ไขเปลีย่นแปลง
เนือ่งจากงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2562 ทีด้่าเนินการกอ่สร้างตามโครงการ ยงัไมบ่รรลุเป้าหมายผลิตโครงการทีจ่ะช่วยแกไ้ขปัญหาดังกล่าวได้หมด จงึต้องแกไ้ขช่วงปีงบประมาณและทีผ่่านมา เพือ่ใหส้อดคล้องกบัด้านงบประมาณทีจ่ะด้าเนินการกอ่สร้างในปีถดัปี 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

จะต้องปรากฎงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิน่เพือ่ใหง้านกอ่สร้างด้าเนินการต่อไปครบตามเป้าหมายผลผลิตโครงการ

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด ที ่2  เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิการค้า  การบริการ  การท่องเทีย่ว ด้วยนวัตกรรมและบริการทีม่มีลูค่าสูง 

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิม่เติม คร้ังที ่2  หน้าที ่10  ล้าดับที ่50

ที่ โครงการ

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
55 โครงการเปล่ียนท่อระบายน้้า  หมูท่ี ่ 11 เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ เปล่ียนท่อระบายน้้า  จ้านวน   2   จดุ 82,500 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง

และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม จดุที ่1  ทางเขา้บ้านนายอ้านวย ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
ภายในหมูบ่้าน จดุที ่2  ทางเขา้ซุ้มวัดบ้านโพธิ์ แกไ้ขปัญหาได้
ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย ขนาดท่อ   ⌀   0.80  เมตร 

ยาวรวม   55   เมตร

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที ่109

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

55 โครงการเปล่ียนท่อระบายน้้า  หมูท่ี ่ 11 เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ ยา้ยจดุท่อระบายน้้าเดิม ขนาด  ⌀    0.80 เมตร 100,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง
และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม ใหเ้ขา้มาอยูใ่นแนวคลองบ่อยมืชลประทาน ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
ภายในหมูบ่้าน พร้อมก่อสร้างบอ่พักน้้าขนาด 1.20 X 1.20 เมตร แกไ้ขปัญหาได้
ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย จ้านวน 5 จดุ  ความยาวรวม  45  เมตร

จุดพิกัด เร่ิมต้น
N 13.482376   E 99.808695
จุดพิกัด ส้ินสุด
N 13.482804   E 99.808750

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข) หน้าที่ 7

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

เหตผุลทีข่อแก้ไขเปลีย่นแปลง
ขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงเป้าหมายผลผลิตโครงการ และยา้ยช่วงปีงบประมาณในช่องงบประมาณและทีผ่่านมา จากเดิม ช่วงปี พ .ศ.2564  แกไ้ขเป็น ช่วง ปี พ.ศ.2563 เพือ่รองรับการด้าเนินงานตามโครงการพัฒนาในหมูบ่้าน

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)  ฉบับเดิม  หน้าที ่109  ล้าดับที ่55

ที่ โครงการ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

                                                                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ถีนนมาตรฐานส้าหรับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 60,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่ 11 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  2.50  เมตร  ยาว  40  เมตร   ทีไ่ด้รับการกอ่สร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณบ้านครูหน่อย  ต่อจากของเดิม ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั หนา  0.15  เมตร สัญจร
บ้านนางเอมอร รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  100  ตร.ม.

จดุพิกดั เร่ิมต้น
N 13.484417    E 99.807704
จดุพิกดั ส้ินสุด
N 13.484417    E 99.807704

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที ่87

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

16 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ถีนนมาตรฐานส้าหรับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 60,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่ 11 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  2.50  เมตร  ยาว  40  เมตร   ทีไ่ด้รับการกอ่สร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณบ้านนางเกศิณี ประกอบปราณ ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั หนา  0.15  เมตร สัญจร
ต่อจากของเดิม บ้านนางเอมอร รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  100  ตร.ม.

จดุพิกดั เร่ิมต้น
N 13..484562    E 99.809696
จดุพิกดั ส้ินสุด
N 13.844443    E 99.809307

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข) หน้าที่ 8
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

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

เหตผุลทีข่อแก้ไขเปลีย่นแปลง

ที่ โครงการ

                                                                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับเดิม  หน้าที ่87  ล้าดับที ่16

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงเป้าหมายผลิตโครงการ และยา้ยช่วงปีงบประมาณในช่องงบประมาณและทีผ่่านมา จากเดิม ช่วงปี พ .ศ.2562  แกไ้ขเป็น ช่วง ปี พ.ศ.2563  เพือ่รองรับการด้าเนินงานตามโครงการพัฒนาในหมูบ่้าน

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ถีนนมาตรฐานส้าหรับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 450,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมูบ่้าน   หมูท่ี ่ 11 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  250  เมตร   ทีไ่ด้รับการกอ่สร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณบ้าน ส.อบต.บังเอญิ - บ้านยายสม ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั หนา  0.15  เมตร สัญจร

รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  750  ตร.ม.
จดุพิกดั เร่ิมต้น
จดุพิกดั ส้ินสุด

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที ่87

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

17 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ถีนนมาตรฐานส้าหรับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 225,000 225,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ภายในหมูบ่้าน   หมูท่ี ่ 11 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  3  เมตร  ยาว  125  เมตร   ทีไ่ด้รับการกอ่สร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณบ้าน ส.อบต.บังเอญิ - บ้านยายสม ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั หนา  0.15  เมตร สัญจร

รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  375  ตร.ม.
จดุพิกดั เร่ิมต้น
N 13.477440    E 99.809068
จดุพิกดั ส้ินสุด
N 13.476373   E 99.809326

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข) หน้าที่ 9

ขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงเป้าหมาย ผลผลิตโครงการ และยา้ยช่วงปีงบประมาณในช่องงบประมาณและทีผ่่านมา จากเดิม ช่วงปี พ .ศ.2562  แกไ้ขเป็น ช่วง ปี พ.ศ.2563  เพือ่รองรับการด้าเนินงานตามโครงการพัฒนาในหมูบ่้าน
เหตผุลทีข่อแก้ไขเปลีย่นแปลง

ที่ โครงการ

                                                                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับเดิม  หน้าที ่87  ล้าดับที ่17

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

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



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ถีนนมาตรฐานส้าหรับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 14,400 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่ 12 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  4  เมตร  ยาว  6  เมตร   ทีไ่ด้รับการกอ่สร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่ปรีชา  พรหมจนัทร์ ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั หนา  0.15  เมตร สัญจร
(ต่อจากของเดิม) รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  24  ตร.ม.

จดุพิกดั เร่ิมต้น
N 13.476630    E 99.824655
จดุพิกดั ส้ินสุด
N 13.476679    E 99.824646

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที ่90

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการปู เพือ่ใหม้ถีนนมาตรฐานส้าหรับ ปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติก 182,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิวจราจร ประชาชนใช้ในการคมนาคม คอนกรีตผิวจราจร  กว้าง  4   เมตร ทีไ่ด้รับการกอ่สร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
ถนนสายบ้านผู้ใหญ่ปรีชา พรหมจนัทร์ ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั ยาว  124  เมตร   หนา  0.05  เมตร สัญจร
หมูท่ี ่12 หรือมพีืน้ทีร่วมไมน่้อยกว่า  496  ตารางเมตร

จดุพิกดั เร่ิมต้น
N 13.475584    E 99.824734
จดุพิกดั ส้ินสุด
N 13.476679    E 99.824646

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข) หน้าที่ 10

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

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ขอเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการเพือ่ใหส้อดคล้องกบัความต้องการและแกไ้ขปัญหาทีต้่องการในปัจจบุัน เพือ่รองรับการบริหารจดัการงบประมาณ โดยยา้ยช่วงปีมาเป็นกรอบแนวทางการด้าเนินงานตามโครงการ

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับเดิม  หน้าที ่90  ล้าดับที ่21

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

เหตผุลทีข่อแก้ไขเปลีย่นแปลง

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

                                                                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
59 โครงการวางท่อระบายน้้า  คสล. เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้้า  คสล. มอก.  ชั้น 3 280,000 280,000 280,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง

พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม ขนาด  ⌀  1   เมตร  พร้อมถมดิน ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่ 14  ภายในหมูบ่้าน หลังท่อ  ยาว  300 เมตร แกไ้ขปัญหาได้
บริเวณบ้านน นางสาวอรุณี  หบีทอง ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย ปี  2562 =  ยาว  50  เมตร
ถงึบ้านนายสวงศ์  ศิลภมร และกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4  เมตร    ยาว  50   เมตร
จดุพิกดั เร่ิมต้น
N 13.453407 E 99.819744
จดุพิกดั ส้ินสุด
N 13.453233  E 99.820184
ปี  2563  =  ยาว  50  เมตร
จดุเร่ิมต้น  N 13.453253  E 99.820184
จดุส้ินสุด  N 13.452824  E 99.820816
ปี  2564  =  ยาว  50  เมตร
จดุเร่ิมต้น  N 13.452824   E 99.820216
จดุส้ินสุด  N 13.482717   E 99.820622

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที ่ 112

เพือ่จะได้แนวเขตทีช่ัดเจนตลอดจนสภาพพืน้ทีก่ารถมดิน การบดอดัแน่น ตลอดคลองในเขตโครงการ กองช่างจงึจะวางแผนด้าเนินการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตามทีป่ระชาคมหมูบ่้านต้องการในล้าดับต่อไป

หน้าที่ 11

ขอเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการเพือ่ใหส้อดคล้องกบัรูปแบบรายการส่ิงกอ่สร้าง กรอบแนวทางในการจดัท้างบประมาณและการจดัท้าโครงการวางท่อระบายน้้า และถมดินลงไปตามแนวคลองระบายน้้าได้ตามปกติใหเ้รียบร้อยกอ่น

                                                                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

เหตผุลทีข่อแก้ไขเปลีย่นแปลง

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4
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

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที ่112  ล้าดับที ่59  และทีแ่กไ้ขโดยผู้บริหารท้องถิน่ คร้ังที ่1/2562 ลงวันที ่8 กมุภาพันธ์ 2562



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

59 โครงการกอ่สร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้้า เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ วางทอ่ระบายน้้า คสล. ชัน้  3  ขนาด Ø 1.00 เมตร  300,000 300,000 300,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง
หมูท่ี ่14  ต้าบลคูบัว และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม พร้อมบ่อพัก ขนาด  1.50X1.50  เมตร ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
บริเวณบ้าน  นางสาวอรุณี  หบีทอง ภายในหมูบ่้าน จ้านวน  6  บ่อ  ความยาว  300  เมตร แกไ้ขปัญหาได้
ถงึบ้าน นายสวงศ์ ศิลภมร ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย พร้อมถมดินหลังท่อ

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัว ก้าหนด
จดุพิกดั  เร่ิมต้น
N  13.453407    E 99.819744
จดุพิกดั  ส้ินสุด
N  13.452717    E 99.820622
ปี 2562 = 50 เมตร
ถมดินหลังท่อ  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ปี 2563 = 50 เมตร
ถมดินหลังท่อ  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ปี 2564 = 54 เมตร
ถมดินหลังท่อ  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

หน้าที่ 12

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

                                                                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

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)  หน้าที ่112  ล้าดับที ่59   และทีแ่กไ้ขโดยผู้บริหารท้องถิน่ คร้ังที ่1/2562  ลงวันที ่8 กมุภาพันธ์ 2562



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 โครงการวางท่อระบายน้้า ต้ังแต่บ้าน เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 413,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง
นายยงั  บุริพันธ์   ถงึบริเวณบ้าน และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม ขนาด   40   เซนติเมตร  ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
นางผูก  แตงออ่น   ภายในหมูบ่้าน จ้านวน   295  ท่อน แกไ้ขปัญหาได้
หมูท่ี ่ 15 ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที ่115

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้้า คสล. ชั้น 3 200,000 200,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง

ต้ังแต่บ้าน  นางผูก แตงออ่น   และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม ขนาด Ø 0.40 เมตร  จ้านวน  91  ท่อน ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ไปทางบ้าน นายยงั บุริพันธ์ ภายในหมูบ่้าน พร้อมบ่อพักน้้าขนาด 0.90X0.90 เมตร แกไ้ขปัญหาได้

หมูท่ี ่ 15 ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย จ้านวน  9  บ่อ  ระยะทางยาวรวม  295  เมตร
จดุพิกดั  เร่ิมต้น
N   13.466056    E 99.816078

จดุพิกดั  ส้ินสุด

N   13.464767    E 99.815225
(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

หน้าที่ 13

วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

                                                                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

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)  ฉบับเดิม  หน้าที ่115  ล้าดับที ่63

ตามล้าดับความต้องการของประชาคมหมูบ่้าน บ้านไร่ต้นมะมว่ง หมูท่ี ่15

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ

เหตผุลทีข่อแก้ไขเปลีย่นแปลง

ขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการเพือ่ใหถ้กูต้องสอดคล้องกบัความต้องการและปัญหาทีต้่องการแกไ้ขในปัจจบุัน และเพือ่รองรับการด้าเนินงานตามโครงการพัฒนาในหมูบ่้าน โดยด้าเนินการยา้ยช่วงปีมาเป็นกรอบในการจดัท้างบประมาณรายจา่ยประจ้าปี พ.ศ.2563 



แบบ ผ.03
                                                                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด ที ่2  เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิการค้า  การบริการ  การท่องเทีย่ว ด้วยนวัตกรรมและบริการทีม่มีลูค่าสูง 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,000,000 2,000,000 ความยาวของถนน ประชาชน อบจ.ราชบุรี

สายเลียบคลองชลประทาน ร.8 ขวา แมก่ลอง ในการสัญจร ไป-มา ได้สะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง  6  เมตร ทีไ่ด้รับการกอ่สร้าง ได้รับความสะดวก
(ฝ่ังขวา)  หมูท่ี ่1  บ้านตากแดด  ต าบลคูบัว และสามารถขนส่งผลผลิต ยาว  700  เมตร  หนา  0.05  เมตร         ในการสัญจร
เชื่อมต่อต าบลบ้านไร่ อ าเภอเมอืงราชบุรี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้ หรือรวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  4,200  ตารางเมตร
จงัหวัดราชบุรี อยา่งสะดวก และเพือ่เป็นการ ไหล่ทางขา้งละ  1 เมตร      

ลดมลพิษทางอากาศใหก้บั จดุเร่ิมต้น  กม.ที ่4+344
ประชาชนได้มคุีณภาพชีวิต พิกดั  N 13.521488  E 99.831374
ทีดี่ขึน้ จดุส้ินสุด  กม.3+644

พิกดั  N 13.524596  E 99.836269

เหตผุลทีข่อแก้ไขเปลีย่นแปลง

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที่ 11

ต้องการเปล่ียนแปลงลักษณะขอบเขตงานในพืน้ที ่และส่ิงทีก่อ่สร้างใหส้อดคล้องกบัโครงการแนวทางประสานแผน และเพือ่น าไปสู่การจดัท างบประมาณรายจา่ยจริงต่อไป
เพือ่การแกไ้ขปัญหาการระบายน้ าใหม้ปีระสิทธิภาพและขยายถนนทางสัญจรภายในชุมชนใหม้คีวามสะดวก และปลอดภยั เพือ่ใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิตทีดี่
ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาวของถนน ประชาชน อบจ.ราชบุรี

สายเลียบคลองชลประทาน ร.8 ขวา แมก่ลอง ในการสัญจร ไป-มา ได้สะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง  6  เมตร ทีไ่ด้รับการกอ่สร้าง ได้รับความสะดวก
หมูท่ี ่1 บ้านตากแดด  ต าบลคูบัว และสามารถขนส่งผลผลิต ยาว  700  เมตร  หนา  0.05  เมตร         ในการสัญจร
อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี ทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้ หรือรวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  4,200  ตารางเมตร

อยา่งสะดวก และเพือ่เป็นการ จดุเร่ิมต้น  
ลดมลพิษทางอากาศใหก้บั พิกดั  N 13.521488  E 99.831374
ประชาชนได้มคุีณภาพชีวิต จดุส้ินสุด  
ทีดี่ขึน้ พิกดั  N 13.524596  E 99.836269

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

หน้าที่  14

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ขเปล่ียนแปลง เพิม่เติม คร้ังที ่1 หน้าที ่11 ล าดับที ่ 1

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.03
                                                                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ าตามแบบมาตรฐาน 2,200,000 2,200,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า อบจ.ราชบุรี

สายเลียบถนน 3339 และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม กรมทางหลวง  ขนาดยาวรวม 450 เมตร ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านใหม ่ หมูท่ี ่7  ต าบลคูบัว ภายในหมูบ่้าน จดุเร่ิมต้นโครงการ 0+000 แกไ้ขปัญหาได้
อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย N 13.4833512  E 99.8246034

(เชื่อมต่อท่อระบายน้ าเดิม)
จดุส้ินสุดโครงการ 0+450
N 13.485963  E 99.827313
(เชื่อมต่อบ่อพักเดิม)

เหตุผลทีข่อแกไ้ขเปล่ียนแปลง

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที่ 11

ต้องการเปล่ียนแปลงลักษณะขอบเขตงานในพืน้ที ่และส่ิงทีก่อ่สร้างใหส้อดคล้องกบัโครงการแนวทางประสานแผน และเพือ่น าไปสู่การจดัท างบประมาณรายจา่ยจริงต่อไป
เพือ่การแกไ้ขปัญหาการระบายน้ าใหม้ปีระสิทธิภาพและขยายถนนทางสัญจรภายในชุมชนใหม้คีวามสะดวก และปลอดภยั เพือ่ใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิตทีดี่

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

2 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ าตามแบบมาตรฐาน 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า อบจ.ราชบุรี
สายเลียบถนน 3339 และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม กรมทางหลวง  ขนาดยาวรวม 450 เมตร ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านใหม ่ หมูท่ี ่7  ต าบลคูบัว ภายในหมูบ่้าน จดุเร่ิมต้นโครงการ แกไ้ขปัญหาได้
อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย N 13.4833512  E 99.8246034

(เชื่อมต่อท่อระบายน้ าเดิม)
จดุส้ินสุดโครงการ 
N 13.485963  E 99.827313
(เชื่อมต่อบ่อพักเดิม)

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

หน้าที่ 15

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ขเปล่ียนแปลง เพิม่เติม คร้ังที ่1 หน้าที ่11 ล าดับที ่ 2

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.03
                                                                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนใช้สัญจร กอ่สร้างสะพาน ค.ส.ล. ขา้มคลอง 1,500,000 จ านวนความยาว สะพานได้มาตรฐาน อบจ.ราชบุรี

หมูท่ี ่ 9  ต าบลคูบัว ได้อยา่งสะดวก ความกว้าง  7  เมตร  ยาว  10  เมตร ของสะพาน เพิม่ความสะดวกและ
จดุพิกดัทีต้ั่งโครงการ ความคล่องตัวในการ
N 13.48592   E 99.81008 สัญจร

เหตุผลทีข่อแกไ้ขเปล่ียนแปลง

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที่ 170

เนือ่งด้วยโครงการนีอ้งค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้เคยเสนอขอประสานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดราชบุรี ส าหรับแกไ้ขปัญหาความต้องการของประชาชน หมูท่ี ่9 บ้านฟากหว้ย ซ่ึงเป็นโครงการเกนิศักยภาพได้บรรจเุขา้แผนการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
ได้แล้ว แต่ทางปฏบิัตินัน้ไมส่ามารถ ด าเนินการได้ เนือ่งจากในหน่วยงานรับผิดชอบเจา้ของงบประมาณ คือ องค์การบริหารส่วนจงัหวัดราชบุรี จะต้องเป็นหน่วยขออนุญาตการกอ่สร้างจากหน่วยงาน ส านักชลประทาน ใหไ้ด้รับการอนุญาตเสียกอ่นจงึจะด าเนินการได้ โดยติดเง่ือนไขด้วยเร่ืองของ
การลงทุนส่ิงกอ่สร้างในฐานะหน่วยเจา้ของงบประมาณ  ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จงึมคีวามประสงค์ทีจ่ะขอแกไ้ขโครงการ ช่องปีงบประมาณ จากเดิม ปี 2561 เพิม่ช่องงบประมาณในปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ใหป้รากฎในแผนพัฒนาท้องถิน่และด้านงบประมาณ เพือ่การประสานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดราชบุรีใหก้ารจดัท าโครงการด าเนินการต่อไปตามแผนทีป่ระชาคมหมูบ่้านเสนอความต้องการ
ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนใช้สัญจร กอ่สร้างสะพาน ค.ส.ล. ขา้มคลอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนความยาว สะพานได้มาตรฐาน อบจ.ราชบุรี

หมูท่ี ่ 9  ต าบลคูบัว ได้อยา่งสะดวก ความกว้าง  7  เมตร  ยาว  10  เมตร ของสะพาน เพิม่ความสะดวกและ
จดุพิกดัทีต้ั่งโครงการ ความคล่องตัวในการ
N 13.48592   E 99.81008 สัญจร

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

หน้าที ่16

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเดิม หน้าที ่170  ล าดับที ่ 4

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.03
                                                                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

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 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก อบจ.ราชบุรี

สายทางถนนดอนแจง-ท่าช้าง หมูท่ี ่9 ต าบลคูบัว ทีไ่ด้มาตรฐานในการคมนาคม กว้าง 8 เมตร ยาว 1,467  เมตร ครัวเรือน/ประชาชนมี รวดเร็วในการสัญจรไปมา
อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี ไป-มาอยา่งสะดวก และแกไ้ข และไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต การคมนาคมสะดวก

ปัญหาการระบายน้ า กว้างขา้งละ 1 เมตร และบล๊อคคอนกรีต รวดเร็วเพิม่มากขึน้
จดุพัดเร่ิมต้น 
N 13.50296  E 99.80952
จดุพิกดัส้ินสุด
N 13.49040  E 99.81102

เหตุผลทีข่อแกไ้ขเปล่ียนแปลง

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที่ 17

เนือ่งด้วยโครงการนีอ้งค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้เคยเสนอขอประสานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดราชบุรี ส าหรับแกไ้ขปัญหาความต้องการของประชาชน หมูท่ี ่9 บ้านฟากหว้ย ซ่ึงเป็นโครงการเกนิศักยภาพประชาชนต้องการใหด้ าเนินการขยายถนนเส้นนี้
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการจราจรและรองรับการคมนาคม-การเกษตร น าร่องพัฒนาถนน เพิม่ความปลอดภยั-สวยงาม อ านวยความสะดวกการจราจร ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จงึจ าเป็นต้องวางแผนต้ังรับโครงการ และต้องแจง้การไฟฟ้าใหย้า้ยเสาไฟฟ้า กอ่นทีจ่ะด าเนินการกอ่สร้างได้ 
จงึต้องขอแกไ้ขโครงการ ช่องงบประมาณ จากเดิม ปี 2562 และเพิม่ช่องงบประมาณในปี 2563-2564 
ใหป้รากฎในแผนพัฒนาท้องถิน่และด้านงบประมาณ เพือ่การประสานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดราชบุรีใหก้ารจดัท าโครงการด าเนินการต่อไปตามแผนทีป่ระชาคมหมูบ่้านเสนอความต้องการ
ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนใช้เส้นทางถนน ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 7,200,000 7,200,000 7,200,000 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก อบจ.ราชบุรี

สายทางถนนดอนแจง-ท่าช้าง หมูท่ี ่9 ต าบลคูบัว ทีไ่ด้มาตรฐานในการคมนาคม กว้าง 8 เมตร ยาว 1,467  เมตร ครัวเรือน/ประชาชนมี รวดเร็วในการสัญจรไปมา
อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี ไป-มาอยา่งสะดวก และแกไ้ข และไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต การคมนาคมสะดวก

ปัญหาการระบายน้ า กว้างขา้งละ 1 เมตร และบล๊อคคอนกรีต รวดเร็วเพิม่มากขึน้
จดุพัดเร่ิมต้น 
N 13.50296  E 99.80952
จดุพิกดัส้ินสุด
N 13.49040  E 99.81102

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

หน้าที ่17

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ขเปล่ียนแปลง เพิม่เติม คร้ังที ่2 หน้าที ่17  ล าดับที ่ 5

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)
1 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักริมถนน เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ า  ขนาด  ⌀  1  เมตร  2,032,000 2,032,000 2,032,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า อบจ.ราชบุรี

และขยายผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม พร้อมบอ่พักน้ า ตามแบบมาตรฐานที่ อบจ.ราชบรีุ ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว
หมูท่ี ่11  บ้านโพธิ์  ต าบลคูบัว อ าเภอเมอืงราชบุรี ไมใ่หชุ้มชน/หมูบ่้านได้รับความเสียหาย ก าหนด  ยาว  254  เมตร  แกไ้ขปัญหาได้
จงัหวัดราชบุรี จุดเร่ิมต้นก่อสร้าง บริเวณข้างทางโรงเรียนวดับา้นโพธิ์

ที่พิกดัเร่ิมต้น  N 13.480213  E 99.810328
ไปส้ินสุดทางวงเวยีน  หมู่ที่ 10 
จุดส้ินสุดบริเวณบ่อพักเดิมริมถนนสายหนองยายแกว้-
บ้านท่าช้าง
ที่พิกดัส้ินสุด  N 13.481778  E 99.812010
และขยายผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา้ง   2  เมตร  ยาว  235   เมตร 
รวมพืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกวา่  470  ตารางเมตร
ที่พิกดัเร่ิมต้น  N 13.481587  E 99.811853
ที่พิกดัส้ินสุด  N 13.479737   E 99.810422

เหตุผลทีข่อแกไ้ขเปล่ียนแปลง

(เปรียบเทียบของเดิม)

หน้าที่ 20

ต้องการเปล่ียนแปลงลักษณะขอบเขตงานในพืน้ที ่และส่ิงทีก่อ่สร้างใหส้อดคล้องกบัโครงการแนวทางประสานแผน และเพือ่น าไปสู่การจดัท างบประมาณรายจา่ยจริงต่อไป
เพือ่การแกไ้ขปัญหาการระบายน้ าใหม้ปีระสิทธิภาพและขยายถนนทางสัญจรภายในชุมชนใหม้คีวามสะดวก และปลอดภยั เพือ่ใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิตทีดี่
ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง  เป็น

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ าขนาด ⌀ 1.00 เมตร จ านวน 230 ท่อน 1,889,000 1,889,000 1,889,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า อบจ.ราชบุรี

พร้อมปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม บอ่พักน้ าขนาด 1.50X1.50 เมตร  จ านวน  23 บอ่   ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว
หมูท่ี ่11 บ้านโพธิ์  ต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี ไมใ่หชุ้มชน/หมูบ่้านได้รับความเสียหาย ความยาวรวม  254 เมตร  พร้อมปรับปรุงผิวจราจร แกไ้ขปัญหาได้
จงัหวัดราชบุรี เพือ่ใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิตทีดี่ ลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต

ตามแบบมาตรฐาน อบจ.ราชบรีุ ก าหนด
จุดเร่ิมต้นก่อสร้าง จากทางเข้าโรงเรียนวดับา้นโพธิ์
ที่พิกัดเร่ิมต้น   N 13.480213  E 99.810328
ไปส้ินสุดทางวงเวยีน  หมูท่ี่ 10 
ที่พิกัดส้ินสุด   N 13.481778  E 99.812010

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

หน้าที่ 18

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

                                                                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                 (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

โครงการเดมิ   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ขเปล่ียนแปลง เพิม่เติม คร้ังที ่3 หน้าที ่20 ล าดับที ่1

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

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



แบบ ผ.03

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและปรับปรุง เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้ า  ขนาด ⌀ 0.80  เมตร  5,306,000 5,306,000 5,306,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า อบจ.ราชบุรี

ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมูท่ี ่15 และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม พร้อมบอ่พักน้ า ตามแบบมาตรฐานที่ อบจ.ราชบรีุ ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านไร่โรงเจ  ต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี ไมใ่หชุ้มชน/หมูบ่้านได้รับความเสียหาย ก าหนด  ยาว  797  เมตร  แกไ้ขปัญหาได้
จงัหวัดราชบุรี จุดเร่ิมต้นก่อสร้าง  บริเวณศาลารอรถโดยสารประจ าทาง

บา้นไร่โรงเจ หมูท่ี่ 15

ที่พิกัดเร่ิมต้น  N 13.463004  E 99.815864

ไปส้ินสุดลงทาง ล าหว้ยชินสีห์

ที่พิกัดส้ินสุด  N 13.466098  E 99.811066

และปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 

ขนาดกวา้ง   4   เมตร  ยาว  758   เมตร 

รวมพื้นที่ลาดยางไม่นอ้ยกวา่  3,032  เมตร

ที่พิกัดเร่ิมต้น  N 13.463004  E 99.815864

ที่พิกัดส้ินสุด  N 13.465848  E 99.810887

เหตุผลทีข่อแกไ้ขเปล่ียนแปลง

(เปรียบเทียบของเดิม)

หนา้ที่  22

ต้องการเปล่ียนแปลงลักษณะขอบเขตงานในพืน้ที ่และส่ิงทีก่อ่สร้างใหส้อดคล้องกบัโครงการแนวทางประสานแผน และเพือ่น าไปสู่การจดัท างบประมาณรายจา่ยจริงต่อไป

ขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง  เป็น
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

3 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อ คสล. ขนาด ⌀ 0.80  เมตร 4,189,000 4,189,000 4,189,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า อบจ.ราชบุรี
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 770  เมตร ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว
หมูท่ี ่15  บ้านไร่โรงเจ   ต าบลคูบัว  ไมใ่หชุ้มชน/หมูบ่้านได้รับความเสียหาย (พร้อมปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหลังท่อ) แกไ้ขปัญหาได้
อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี เพือ่ใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิตทีดี่ ตามแบบมาตรฐาน อบจ. ราชบุรี  ก าหนด

จดุเร่ิมต้นกอ่สร้าง จากศาลารอรถโดยสาร
บ้านไร่โรงเจ   หมูท่ี ่ 15  
ที่พิกัดเร่ิมต้น    N 13.463004  E 99.815864
ที่พิกัดส้ินสุด    N 13.466044   E 99.811029

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

หน้าที ่19

เพือ่การแกไ้ขปัญหาการระบายน้ าในพืน้ทีใ่หม้ปีระสิทธิภาพไมใ่หชุ้มชนหมูบ่้านได้รับความเสียหาย  และสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนทีต้ั่งบ้านอาศัยอยูใ่นพืน้ทีลุ่่ม สามารถรองรับอตัราการไหลของน้ าได้อยา่งเหมาะสม

                                                                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                           (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
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   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ขเปล่ียนแปลง เพิม่เติม คร้ังที ่3 หน้าที ่22  ล าดับที ่3

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.08

บญัชีครุภณัฑ์เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม  คร้ังที่ 2  หนา้ที่ 25 ล าดับที่ 35 
เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่ออ านวยความสะดวกใน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 44,000 กองคลัง
ส่ิงก่อสร้าง การปฏบิติังาน ประมวลผล แบบที่ ๑ อบต.คูบวั

(ส าหรับบคุลากรใหม)่ จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 นิว้
จ านวน  2  เคร่ือง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์) หน้าที่ 25

เนือ่งจากครุภณัฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้น าไปสู่การบริหารจัดการงบประมาณ และเพื่อรองรับภารกิจของหนว่ยงานต้องใช้เคร่ืองมือ ครุภณัฑ์ในการด าเนนิงาน จึงจ าเปน็ต้องบรรจุลงไวใ้นบญัชีครุภณัฑ์ ส าหรับน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายตามแผนความต้องการครุภณัฑ์ 
ขอแก้ไข เปลีย่นแปลง เป็น

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
35 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่ออ านวยความสะดวกใน ๑. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านกังาน 17,000 กองคลัง

ส่ิงก่อสร้าง การปฏบิติังาน (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 นิว้) อบต.คูบวั
(ส าหรับงานทะเบยีนทรัพย์สิน จ านวน  1  เคร่ือง
และพัสดุ) 2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊คส าหรับประมวลผล 21,000

จ านวน  1  เคร่ือง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์)

บญัชีครุภณัฑ์เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) ฉบบัเดิม  หนา้ที่ 198  ล าดับที่ 25 
เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 แผนงานการเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เพื่อติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง โคมไฟถนน ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 102,000 102,000 102,000 102,000 กองช่าง
ส่ิงก่อสร้าง อ านวยความปลอดภยั พร้อมขาหรือก้าน และอุปกรณ์ อบต.คูบวั

ทางไฟฟ้าสาธารณะ ประจ าเสาไฟ  จ านวน  75  โคม
ใหก้ับประชาชนในต าบลคูบวั หน้าที่ 198

ด้วยภารกิจงานกองช่างมีความต้องการโคมไฟฟ้าแบบหลอดแสงสวา่ง LED เพราะประสิทธภิาพและอายุการใช้งานของหลอดแสงสวา่ง LED ในปจัจุบนัมีประสิทธภิาพดีกวา่หลอดฟลูออเรสเซนต์ ดังนัน้จึงมีความต้องการเปล่ียนเปา้หมายผลผลิตครุภณัฑ์ จ านวน  1  รายการ โคมไฟส่องสวา่งใหม่และทดแทนที่เดิม  
จึงจ าเปน็ต้องบรรจุลงไวใ้นบญัชีครุภณัฑ์ ส าหรับน าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายตามแผนความต้องการครุภณัฑ์ 
ขอแก้ไข เปลีย่นแปลง เป็น

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 แผนงานการเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เพื่อติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง โคมไฟถนน พร้อมหลอด  LED 102,000 102,000 102,000 102,000 กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง อ านวยความปลอดภยั ขาและก้านรวมแปน้ยึดติดเสา โคมแยกเปน็โคมคู่ จ านวน 20 ชุด อบต.คูบวั
ทางไฟฟ้าสาธารณะ โคมเด่ียว   80  ชุด   รวมจ านวน  100  โคม
ใหก้ับประชาชนในต าบลคูบวั

หน้าที่ 20
                                                                                                                                                                                   บัญชคีรุภณัฑ์                                                                                                      (แก้ไข เปล่ียนแปลง)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

(เปรียบเทยีบของเดิม)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เหตุผลที่ขอแก้ไขเปล่ียนแปลง

(ของใหม่ที่แก้ไข)

(ของใหม่ที่แก้ไข)

งบประมาณและที่ผ่านมา

เหตุผลที่ขอแก้ไขเปล่ียนแปลง

(เปรียบเทยีบของเดิม)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



แบบ ผ.08

บัญชีครุภณัฑ์เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิม่เติม คร้ังที ่3 หน้าที ่10  ล าดับที ่36   
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)

หนา้ที่ 10

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 ๑. คร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวด า 17,800 กองคลัง

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน ชนิด Netwoek  แบบที ่1  (28 หน้า/นาที) อบต.คูบัว

(งานพัฒนารายได้ จ านวน  2  เคร่ือง

งานการเงินและบัญชี) 2. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 9,000

งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพัสดุ) หรือชนิด LED ขาวด า   

จ านวน  1  เคร่ือง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์)

หน้าที่ 21

ประเภท

(เปรียบเทียบของเดิม)

                                                                                                                                                                          บัญชีครภุัณฑ์                                                                                         (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ แผนงาน หมวด



แบบ ผ.08

บัญชีครุภณัฑ์เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับเดิม  หน้าที ่195  ล าดับที ่13 
เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 แผนงานการรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหา จัดซ้ือกล้อง CCTV 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ส านกังาน
ภายใน ส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ ยาเสพติดและลดปญัหาโจรกรรม และอุปกรณ์ติดต้ัง ปลัด อบต.คูบวั

และปญัหาอาชญากรรม ในเขต อบต. คูบวั  
ในพื้นที่ต าบลคูบวั หมูท่ี่ 2  จ านวน  2-3 จุด
และใช้เปน็วตัถุพยานที่เปน็ หมูท่ี่ 3  จ านวน  4 จุด
หลักฐานในการใหไ้ด้ข้อเทจ็จริง หมูท่ี่ 5  จ านวน  2-3 จุด
และสามารถน าไปพิจารณา หมูท่ี่ 7  จ านวน  4  จุด
ตัดสินในทางคดีความผิด (บริเวณบา้นนางประภา เขียวชอุม่

บริเวณปากซอย ๑-บริเวณปากซอย 2
แยก รพ.สต. หมูท่ี่ 8-และบริเวณ
แยกบา้นนายเสนห่์)
หมูท่ี่ 9  จ านวน  2-3 จุด
หมูท่ี่ 13  จ านวน  2 จุด
(บริเวณสะพานบา้นนายลี น าดี และ
หนา้ร้านค้า นางบญุสม ฝอยทอง)
หมูท่ี่ 14  จ านวน  4  จุด
(จุดที่ส าคัญในชุมชน) หน้าที่ 195

เนือ่งจากขอแก้ไขเปล่ียนแปลงจ านวนจุดที่จะด าเนนิการติดต้ังครุภณัฑ์กล้องวงจรปดิ CCTV ในหมูบ่า้น บา้นต้นแหน หมูท่ี่ 13 ใหถู้กต้องตามที่ประชาคมหมูบ่า้นต้องการ เพื่อในการด าเนนิงานจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุใหส้อดคล้องตามแผนความต้องการครุภณัฑ์ 

ขอแก้ไข เปลีย่นแปลง เป็น
เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 แผนงานการรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จัดซ้ือกล้อง CCTV 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ส านักงาน
ภายใน ส่ิงกอ่สร้าง เผยแพร่ ยาเสพติดและลดปัญหาโจรกรรม และอปุกรณ์ติดต้ัง ปลัด อบต.คูบัว

และปัญหาอาชญากรรม ในเขต อบต. คูบัว  
ในพื้นที่ต าบลคูบัว หมูท่ี่ 2  จ านวน  2-3 จุด
และใชเ้ป็นวตัถพุยานที่เป็น หมูท่ี่ 3  จ านวน  4 จุด
หลักฐานในการให้ได้ขอ้เท็จจริง หมูท่ี่ 5  จ านวน  2-3 จุด
และสามารถน าไปพจิารณา หมูท่ี่ 7  จ านวน  4  จุด
ตัดสินในทางคดีความผิด บริเวณบ้านนางประภา เขยีวชอุม่

บริเวณปากซอย ๑-บริเวณปากซอย 2
แยก รพ.สต. หมูท่ี่ 8-และบริเวณแยกบ้านนายเสน่ห์
หมูท่ี่ 9  จ านวน  2-3 จุด
หมูท่ี่ 13  จ านวน  2-3 จุด
จุดที่ 1 บริเวณสะพานบ้านนายส าลี นางทองดี แดงพาน
จุดที่ 2 บริเวณหน้าร้านค้า นางบุญสม ออ่นแกว้
จุดที่ 3 บริเวณบ้านนายสุริเยฟ  โชคลาภ
หมูท่ี่ 14  จ านวน  4  จุด
(จุดที่ส าคัญในชมุชน)

หน้าที ่22
                                                                                                                                                                              บัญชคีรุภณัฑ์                                                                                         (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4
องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เหตุผลที่ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง

(ของใหมท่ีแ่กไ้ข)

(เปรียบเทยีบของเดิม)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)
ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4

(รายละเอียดโครงการที่ขอบรรจุเพิ่มเติม)



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. หมูท่ี ่1 เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้้า 256,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง
จากบริเวณขา้งบ้านนางอ้าพร วรเวชวิทยา และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม ขนาดปากรางกว้าง 0.20 เมตร ยาว 80 เมตร ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนส้ินสุดทางบ้าน ภายในหมูบ่้าน ลึกเฉล่ีย 0.40-0.70 เมตร แกไ้ขปัญหาได้
นางอ้าพันธ์ รัตนบ้ารุง ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านตากแดด  หมูท่ี ่1  เมือ่วันที ่7 มกราคม 2562  ได้เหน็ชอบร่วมกนักบัแนวทางแกไ้ขปัญหาในพืน้ทีเ่ป้าหมายนีแ้ล้ว เพือ่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนน้้าท่วม จากสาเหตุบ้านทีอ่ยูอ่าศัยอยูต้่่ากว่าระดับถนน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้า คสล. เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้้า 220,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง

หมูท่ี ่1 จากบริเวณขา้งบ้านนางอ้าพร วรเวชวิทยา และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม ขนาดปากรางกวา้ง 0.20 เมตร  ยาว 69 เมตร ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเดิม โดยฝ่ังท่อระบายน้้า ภายในหมูบ่้าน ลึกเฉล่ีย 0.40-0.70 เมตร แกไ้ขปัญหาได้
ขา้มถนนและปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้าของเดิม ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย
พร้อมทัง้ท้ารางระบายน้้า คสล.ต่อจากของเดิม

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านตากแดด  หมูท่ี ่1  เมือ่วันที ่7 มกราคม 2562  ได้เหน็ชอบร่วมกนักบัแนวทางแกไ้ขปัญหาในพืน้ทีเ่ป้าหมายนีแ้ล้ว เพือ่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนน้้าท่วม จากสาเหตุบ้านทีอ่ยูอ่าศัยอยูต้่่ากว่าระดับถนน หน้าที่ 23

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

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

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

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)

3 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. รูปตัววี เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางวี   ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 58,500 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง
พร้อมบ่อพักน้้า  บ้านตากแดด หมูท่ี ่1 และป้องกนัปัญหาน้้าท่วมขา้งถนน หนา 0.15 เมตร   ลึกเฉล่ีย 0.50-0.80 เมตร ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ภายในหมูบ่้าน ยาว  130  เมตร แกไ้ขปัญหาได้
ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านตากแดด  หมูท่ี ่1  เมือ่วันที ่7 มกราคม 2562  ได้เหน็ชอบร่วมกนักบัแนวทางแกไ้ขปัญหาในพืน้ทีเ่ป้าหมายนีแ้ล้ว เพือ่รองรับการระบายน้้าฝนในถนนและรองรับการขยายตัวของหมูบ่้านและพัฒนาระบบโครงขา่ยคมนาคมของหมูบ่้าน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปักเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาพาดสายไฟ และติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 65,000 65,000 จ้านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

โคมไฟส่องสว่าง  ต้ังแต่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ส่องสว่าง เพิม่ความปลอดภยั ระยะทาง 226 เมตร  เพือ่ปักเสาไฟฟ้า ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว
หมูบ่้านไปตามแนวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ จ้านวน  12 ต้น พร้อมพาดสายดับยาว  226 เมตร สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภยั
ไปถงึสะพานบ้านปูฟ่้า  หมูท่ี ่3  ต้าบลคูบัว ประชาชน และติดต้ังโคมไฟสาธารณะ  7  ชุด แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง

จดุพิกดั เร่ิมต้น ทัว่ถงึ สัญจรในยามค้่าคืน
N  13.494623   E  99.832033
จดุพิกดั ส้ินสุด 
N  13.494126   E  99.830379

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านหนองขนัธ์  หมูท่ี ่3 เมือ่วันที ่9 มกราคม 2562 เหน็ชอบร่วมกนัใหม้กีารจดัท้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไฟส่องสว่างตามทีเ่สนอ
เพือ่ประโยชน์บริการไฟฟ้าสาธารณะในพืน้ที ่ใหม้ไีฟส่องสว่างเขา้ทัว่ถงึ หน้าที่ 24

ที่ โครงการ

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

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

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)

5 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. จ้านวน 2 จดุ จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง
ภายในหมูบ่้าน หมทูี ่3  ต้าบลคูบัว และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม ความยาวรวม  167  เมตร ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
จ้านวน  2  จดุ ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย จุดที่ 1  ต้ังแต่บริเวณศาลารอรถโดยสารหน้าวดัคูบัว 348,800 แกไ้ขปัญหาได้ และประชาชนได้รับ

พร้อมใหม้ถีนนมาตรฐานส้าหรับ โค้งตามแนวถนนไปทางทิศเหนือไปจรดรางระบายน้้า ความสะดวกในการสัญจร
ประชาชนใช้ในการคมนาคม รางเดิม   ความยาว  109  เมตร
ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั จุดพิกัดเร่ิมต้น  N  13.492461   E  99.832059

จุดพิกัดส้ินสุด  N  13.493371   E  99.831853
จุดที่ 2  บริเวณจุดตัดรางระบายน้้าหนา้บา้นนายไพศาล 185,600
หนูหา ไปทางบ้านนางองุ่น  ต้ังสุขสันต์ 
ความยาว   58   เมตร
จดุพิกดัเร่ิมต้น ต่อสามแยก
จดุพิกดัส้ินสุด  N 13.493102 E  99.831244
ขนาดปากรางกว้าง  0.20  เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.25 - 0.40 เมตร

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการกอ่สร้างรางระบายน้้าในพืน้ทีดั่งกล่าว ยงักอ่สร้างไมเ่ชื่อมต่อพืน้ทีร่างระบายน้้าของเดิม ฤดูฝนน้้าท่วมขงับริเวณขา้งถนน ท้าใหถ้นนเส่ือมโทรม จงึจ้าเป็นต้องระบายน้้าออกจากถนนและบ้านของประชาชนเพือ่ใหป้ระชาชนมรีางระบายน้้าในช่วงด้านหน้าบ้านและขา้งถนน
ดังนัน้จงึมคีวามจ้าเป็นจะต้องบรรจเุพิม่ในแผนพัฒนาท้องถิน่และด้านงบประมาณ เพือ่ด้าเนินการแกไ้ขปัญหาใหต่้อเนือ่ง โดยมติิของทีป่ระชุม หมูท่ี ่ 3 เมือ่วันที ่9 มกราคม 2562

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการปักเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาพาดสายไฟและติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 20,000 จ้านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

โคมไฟส่องสว่าง  หมูท่ี ่5 ต้าบลคูบัว ส่องสว่าง เพิม่ความปลอดภยั ระยะทางรวม 58 เมตร ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว
จ้านวน  2  จดุ ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ จดุที ่1 บริเวณหน้าบ้านนายสมศักด์ิ  ไกรศรีทา สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภยั

ประชาชน ระยะทาง 11 เมตร แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง
จดุที ่2 บริเวณริมถนนสาย 3339 เขา้ไปในซอย
บ้านนางเอือ้ง ปล้ืมบ้าเรอ  ระยะทาง 47 เมตร

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านตะโก หมูท่ี ่5 เมือ่วันที ่11 มกราคม 2562 เหน็ชอบร่วมกนัใหม้กีารจดัท้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไฟส่องสว่างตามทีเ่สนอเพือ่ประโยชน์บริการไฟฟ้าสาธารณะในพืน้ที ่ใหม้ไีฟส่องสว่างเขา้ทัว่ถงึ หน้าที่ 25

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

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

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

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)

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. หมูท่ี ่4 เพือ่ระบายน้้าออกจากบริเวณ กอ่สร้างรางระบายน้้า ขนาดปากราง 855,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง
พร้อมฝาปิด คสล. ต่อจากจดุส้ินสุดเดิม ทีท่่วมขงัในหมูบ่้านลงสู่แหล่งน้้า กว้าง  0.30  เมตร ยาวรวม  225  เมตร ทีไ่ด้ด้าเนินการ ได้สะดวก อบต.คูบัว
ทางศาลาอเนกประสงค์ในหมูบ่้านเลียบถนนขึน้ไป สาธารณะ ลึกเฉล่ีย  0.30-0.50 เมตร  แกไ้ขปัญหาได้
ทางทิศเหนือจนถงึแยกสะพานขา้มคลองชลประทาน จดุพิกดั เร่ิมต้น 
บ้านใต้ N  13.493311   E  99.838073

จดุพิกดั ส้ินสุด 
N  13.494554   E  99.836985

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ เพือ่เพิม่เส้นทางการแกไ้ขปัญหาการระบายน้้าของหมูบ่้าน
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านใต้  หมูท่ี ่4  เมือ่วันที ่10 มกราคม 2562 เหน็ชอบร่วมกนัใหม้กีารจดัท้าโครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. โดยใหใ้ช้ฝาปิดรางระบายน้้า คสล. เพือ่ความทนทานรองรับน้้าหนักการจราจรบรรจบกบับ้านพักอาศัยของประชาชน เปิด-ปิดท้าความสะอาดได้ 

หน้าที่ 26
                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4
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

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)

8 โครงการปักเสาพาดสายพร้อมติดต้ัง เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาพาดสายไฟและติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 51,000 จ้านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
โคมไฟส่องสว่าง  หมูท่ี ่4  ต้าบลคูบัว ส่องสว่าง เพิม่ความปลอดภยั ระยะทางรวม 170 เมตร ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว

ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ จากบริเวณขา้งถนนสายท่าสนุน่ สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภยั
ประชาชน ป้ายทีท่้าการผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี ่4 แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง

ไปส้ินสุดถึงทางสาธารณะหน้าบ้านนายส้ารวย น่วมนา ทัว่ถงึ สัญจรในยามค้่าคืน
จดุพิกดั เร่ิมต้น 
N  13.491513   E  99.840227
จดุพิกดั ส้ินสุด 
N  13.492111   E  99.838962

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านใต้ หมูท่ี ่4 เมือ่วันที ่10 มกราคม 2562 เหน็ชอบร่วมกนัใหม้กีารจดัท้าโครงการเพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะไฟส่องสว่างเขา้ถงึพืน้ทีต่ามทีเ่สนอเพือ่ประโยชน์บริการไฟฟ้าสาธารณะใหม้ไีฟส่องสว่างเพือ่ความปลอดภยัในยามค้่าคืน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่อ้านวยความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จ้านวน 1 สาย 165,000 ความยาวของถนน ถนนลูกรังเขา้สู่พืน้ทีก่ารเกษตร กองช่าง

บดอดัแน่น ถนนสาธารณะ ซอย 2  หมูท่ี ่4 ไปมาและในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร โดยใช้ลูกรังถม พร้อมเกรดเกล่ียเรียบ ทีไ่ด้รับการปรับปรุง การสัญจรไปมาหาสู่
ขา้งคลองชลประทานไปทางบ้านสวน ของประชาชน ถนนกว้าง  4  เมตร  ยาว   1,000   เมตร ซ่อมแซมหรือกอ่สร้าง ลดต้นทุนในการขนส่ง

จดุพิกดั เร่ิมต้น พัฒนาถนน
N  13.495472   E  99.837119
จดุพิกดั ส้ินสุด 
N  13.500408   E  99.841840

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านใต้ หมูท่ี ่4 เมือ่วันที ่10 มกราคม 2562 เหน็ชอบร่วมกนัใหม้กีารจดัท้าโครงการถมพืน้ทีถ่นนคันคลองเพือ่ในการสัญจรการเกษตร และรองรับการถมเพือ่ท้าถนนผิวจราจรทีไ่ด้คุณภาพมาตรฐานเพือ่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั หน้าที่ 27

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

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

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)

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ถีนนมาตรฐานส้าหรับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่6 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  4  เมตร  ยาว  40  เมตร ทีไ่ด้รับการกอ่สร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณหน้าบ้านนางสาววลัยพร  มะหมดั ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั หนา  0.15  เมตร สัญจร
ถงึสุดซอยทางสาธารณะ รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  160  ตร.ม.

จดุพิกดั  เร่ิมต้น
N  13.479526    E 99.835667
จดุพิกดั  ส้ินสุด
N  13.479594    E 99.835267

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการด้าเนินการและด้านงบประมาณ โดยมติทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านสระโบสถ ์หมูท่ี ่6
ประชุมเมือ่วันที ่14 มกราคม 2562 เหน็ชอบโครงการ เพือ่ประโยชน์ต่อการคมนาคมสัญจรและการขนส่งใหส้ามารถเชื่อมต่อกบัถนนในหมูบ่้านใหส้ะดวก

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่อ้านวยความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จ้านวน 1 สาย 60,000 ความยาวของถนน ถนนลูกรังเขา้สู่พืน้ทีก่ารเกษตร กองช่าง

บดอดัแน่น พร้อมวางท่อ คสล. ลอดถนนลูกรัง ไปมาและในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร โดยใช้ลูกรังถม พร้อมเกรดเกล่ียเรียบ ทีไ่ด้รับการปรับปรุง การสัญจรไปมาหาสู่
หลังบ้านนางทวน พุทธอร่าม  กลางทุง่นา  หมูท่ี ่7 ของประชาชน และวางท่อ คสล.  ขนาด Ø  0.40  เมตร ซ่อมแซมหรือกอ่สร้าง ลดต้นทุนในการขนส่ง

จ้านวน   8   ท่อน พัฒนาถนน
ถนนกว้าง   3  เมตร  ยาว   206  เมตร

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการด้าเนินการและด้านงบประมาณ โดยมติทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านใหม ่หมูท่ี ่7
ประชุมเมือ่วันที ่15 มกราคม 2562 เหน็ชอบโครงการ เพือ่ประโยชน์ต่อการอ้านวยความสะดวกคมนาคมสัญจรไป-มา และการขนส่งใหป้ระชาชนสามารถเขา้พืน้ทีก่ารเกษตรในหมูบ่้านได้สะดวก หน้าที่ 28

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด ที ่2  เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิการค้า  การบริการ  การท่องเทีย่ว ด้วยนวัตกรรมและบริการทีม่มีลูค่าสูง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

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)

12 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. หมูท่ี ่7 เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ จุดที่ 1 บริเวณต้ังแต่แยกข้างบ้างนางสมัย เมาระพงษ์ 200,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง
จ้านวน  2  จดุ และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม ไปส้ินสุดแยกข้างบา้นนางรจนา  จันทรพิมุข ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ภายในหมูบ่้าน ความยาว 60 เมตร ปากรางกว้าง  20 เซนติเมตร แกไ้ขปัญหาได้
ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย ลึกเฉล่ีย 0.30-0.60  เมตร

จุดพิกัดเร่ิมต้น  N  13.487588   E  99.827244
จุดพิกัดส้ินสุด  N  13.487601   E  99.827781
จดุที ่2 บริเวณขา้งก้าแพงบ้านนายชม  กองทอง
ไปส้ินสุดลงคลองราชินี
ความยาว  4  เมตร  ปากรางกว้าง  20 เซนติเมตร
ลึกเฉล่ีย 0.40-0.50  เมตร
จุดพิกัดเร่ิมต้น  N  13.488244   E  99.828506
จุดพิกัดส้ินสุด  N  13.488255   E  99.828537

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการด้าเนินการและด้านงบประมาณ  โดยมติทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านใหม ่หมูท่ี ่7
ประชุมเมือ่วันที ่15 มกราคม 2562 เหน็ชอบโครงการ เพือ่ประโยชน์ในการระบายน้้าออกจากถนนและบ้านของประชาชนเพือ่ใหป้ระชาชนมรีางระบายน้้า จงึมคีวามจ้าเป็นต้องบรรจเุพิม่ในแผนพัฒนาท้องถิน่เพือ่ด้าเนินการแกไ้ขปัญหาใหต่้อเนือ่ง

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการปรับปรุงถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนใช้ถนน ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 206,000 206,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

จากสามแยกไป หมูท่ี ่12 ไปทางทิศเหนือ ทีไ่ด้มาตรฐานในการคมนาคม กว้างเฉล่ีย  3  เมตร  ยาว  200 เมตร ทีไ่ด้รับการกอ่สร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
ไปทางบ้านผู้พันสมวงษ์ พิบูลแถว ไป-มา อยา่งสะดวก หนา  0.05   เมตร  หรือมพีืน้ที่ สัญจร
หมูท่ี ่ 8  ต้าบลคูบัว รวมไมน่้อยกว่า  600  ตารางเมตร

จดุเร่ิมต้น  N 13.47794 E 99.82984
จดุส้ินสุด  N 13.479791 E 99.82957

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการด้าเนินการและด้านงบประมาณ  โดยมติทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านหนองยายแกว้ หมูท่ี ่8
ประชุมเมือ่วันที ่16 มกราคม 2562 เหน็ชอบโครงการ เพือ่ประโยชน์ต่อการปรับปรุงถนนใหไ้ด้มาตรฐาน จงึมคีวามจ้าเป็นต้องบรรจเุพิม่ในแผนพัฒนาท้องถิน่เพือ่บริการสาธารณะของประชาชนในท้องถิน่ หน้าที่ 29

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด ที ่2  เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิการค้า  การบริการ  การท่องเทีย่ว ด้วยนวัตกรรมและบริการทีม่มีลูค่าสูง 

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)

14 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. หมูท่ี ่8 เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้้า คสล. 176,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง
(หนองผ้าขาว) ซอย 1 จากต้นซอยไปทางท้ายซอย และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม ความยาว  55  เมตร  ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว

ภายในหมูบ่้าน ขนาดปากรางกว้าง  0.20  เมตร แกไ้ขปัญหาได้
ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย ลึกเฉล่ีย  0.30-0.60  เมตร

จดุพิกดั  เร่ิมต้น
N  13.481077    E 99.825869
จดุพิกดั  ส้ินสุด
N  13.480625    E 99.826034

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการด้าเนินการและด้านงบประมาณ  โดยมติทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านหนองยายแกว้ หมูท่ี ่8
ประชุมเมือ่วันที ่16 มกราคม 2562 เหน็ชอบโครงการ เพือ่ประโยชน์ในการระบายน้้าออกจากถนนและบ้านของประชาชนเพือ่ใหป้ระชาชนมรีางระบายน้้า จงึมคีวามจ้าเป็นต้องบรรจเุพิม่ในแผนพัฒนาท้องถิน่เพือ่ด้าเนินการแกไ้ขปัญหาและไมใ่หเ้กดิน้้าท่วมในพืน้ที่

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า คสล เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ กอ่สร้างรางระบายน้้า  คสล. 165,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง

พร้อมถนน คสล. หมูท่ี ่8 และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม ความยาว  33  เมตร  ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
(หนองผ้าขาว) ในซอย 1 ไมใ่หชุ้มชน/หมูบ่้านได้รับความเสียหาย ขนาดปากรางกว้าง  0.20  เมตร แกไ้ขปัญหาได้ ประชาชนได้รับ
จากจดุส้ินสุดเดิม ไปส้ินสุดท้ายซอย และใหม้ถีนนทีไ่ด้มาตรฐานในการ ลึกเฉล่ีย  0.30-0.50  เมตร ความสะดวกในการสัญจร
บ้านผู้พันมาลัย หมืน่ศรี สัญจรไปมาได้สะดวก และกอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  3  เมตร

ความยาว  33  เมตร  
รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า  99  ตารางเมตร

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการด้าเนินการและด้านงบประมาณ  โดยมติทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านหนองยายแกว้ หมูท่ี ่8
ประชุมเมือ่วันที ่16 มกราคม 2562 เหน็ชอบโครงการ เพือ่ประโยชน์ในการระบายน้้าออกจากถนนและบ้านของประชาชนเพือ่ใหป้ระชาชนมรีางระบายน้้า และอ้านวยความสะดวกการสัญจรในพืน้ที ่จงึมคีวามจ้าเป็นต้องบรรจเุพิม่ในแผนพัฒนาท้องถิน่เพือ่ด้าเนินการบริการสาธารณะของประชาชน หน้าที่ 30

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4
                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

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



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้า เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาพาดสายไฟและติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 15,000 จ้านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ส่องสว่าง  หมูท่ี ่8  (หนองผ้าขาว) เพือ่ป้องกนัความปลอดภยั ระยะทาง  48  เมตร ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว
จากจดุส้ินสุดเดิม ซอย 1  ไปท้ายซอย  ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภยั

ประชาชน แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง
ทัว่ถงึ สัญจรในยามค้่าคืน

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านหนองยายแกว้ หมูท่ี ่8  เมือ่วันที ่16 มกราคม 2562  เหน็ชอบร่วมกนัใหม้กีารจดัท้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไฟส่องสว่างตามทีเ่สนอเพือ่ประโยชน์บริการไฟฟ้าสาธารณะในพืน้ที ่ใหม้ไีฟส่องสว่างเขา้ทัว่ถงึ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดต้ัง เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาพาดสายไฟและติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 9,000 จ้านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

โคมไฟฟ้าส่องสว่าง  หมูท่ี ่8  (หนองยายแกว้) เพือ่ป้องกนัความปลอดภยั ระยะทาง 30 เมตร ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว
จากจดุส้ินสุดเดิม ไปทางบ้านนายน้อย                                                                   ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภยั

ประชาชน แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง
ทัว่ถงึ สัญจรในยามค้่าคืน

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านหนองยายแกว้ หมูท่ี ่8  เมือ่วันที ่16 มกราคม 2562  เหน็ชอบร่วมกนัใหม้กีารจดัท้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไฟส่องสว่างตามทีเ่สนอเพือ่ประโยชน์บริการไฟฟ้าสาธารณะในพืน้ที ่ใหม้ไีฟส่องสว่างเขา้ทัว่ถงึ หน้าที่ 31

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

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

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

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)

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดต้ัง เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาพาดสายไฟและติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 12,000 จ้านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
โคมไฟฟ้าส่องสว่าง  หมูท่ี ่8  จากริมถนนสาย เพือ่ป้องกนัความปลอดภยั ระยะทาง 40 เมตร ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว
หนองยายแกว้-ท่าช้าง  เขา้ซอย 4 ไปท้ายซอย ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ จดุพิกดั  เร่ิมต้น สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภยั

ประชาชน N  13.482190    E 99.820000 แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง
จดุพิกดั  ส้ินสุด ทัว่ถงึ สัญจรในยามค้่าคืน
N  13.481790   E 99.820027

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านหนองยายแกว้ หมูท่ี ่8  เมือ่วันที ่16 มกราคม 2562  เหน็ชอบร่วมกนัใหม้กีารจดัท้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไฟส่องสว่างตามทีเ่สนอเพือ่ประโยชน์บริการไฟฟ้าสาธารณะในพืน้ที ่ใหม้ไีฟส่องสว่างเขา้ทัว่ถงึ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดต้ัง เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ปักเสาพาดสายไฟและติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 12,000 จ้านวนพืน้ที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

โคมไฟฟ้าส่องสว่าง  หมูท่ี ่8  จากริมถนนสาย เพือ่ป้องกนัความปลอดภยั ระยะทาง 40 เมตร ทีไ่ด้รับบริการ ความสะดวก อบต.คูบัว
หนองยายแกว้-ท่าช้าง เขา้ซอย 5 ไปท้ายซอย ในชีวิตและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ จดุพิกดั  เร่ิมต้น สาธารณะไฟฟ้า ปลอดภยั

ประชาชน N  13.482666    E 99.818926 แสงสว่าง ในการใช้เส้นทาง
จดุพิกดั  ส้ินสุด ทัว่ถงึ สัญจรในยามค้่าคืน
N  13.482297   E 99.818960

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านหนองยายแกว้ หมูท่ี ่8  เมือ่วันที ่16 มกราคม 2562  เหน็ชอบร่วมกนัใหม้กีารจดัท้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไฟส่องสว่างตามทีเ่สนอเพือ่ประโยชน์บริการไฟฟ้าสาธารณะในพืน้ที ่ใหม้ไีฟส่องสว่างเขา้ทัว่ถงึ หน้าที่ 32

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

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

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

20 โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้้า คสล. เพือ่สร้างความปลอดภยัและ ซ่อมฝารางขนาด  0.20  เมตร 100,000 จ้านวนสถานที่ เพือ่ป้องกนัความเสียหายที่ กองช่าง
แทนฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณรางระบายน้้า หมู่ที่ 9 ควบคุมดูแลในรางระบายน้้าของหมูบ่้าน ยาว  100  เมตร  จ้านวน  22  ฝา ทีด้่าเนินการ จะเกดิขึน้ อบต.คูบัว
สายข้างบ้านร้อยตรีชุมพล  วสุิทธโิช  แกไ้ขปัญหาได้

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณในการบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์นส่ิงกอ่สร้างทีอ่ยูใ่นการดูแลขององค์การบริหารส่วนต้าบล
โดยฝาตะแกรงเหล็กครอบรางระบายน้้าสายนี ้มสีภาพผุกร่อนไมส่ามารถรองรับน้้าหนักได้ดี ซ่ึงคณะกรรมการหมูบ่้าน บ้านฟากหว้ย หมูท่ี ่9 เหน็ชอบร่วมกนัใหป้รับปรุงเปล่ียนเป็น ฝาปูนปิด แทนฝาตะแกรงเหล็ก ทีต้่องการความแขง็แรง คงทนถาวร

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการขยายเขตประปา Pvc  เพือ่วางท่อบริการน้้าประปาใหก้บั เปล่ียนท่อเดิมใหม้ขีนาด 229,000 จ้านวนประปาที่ การส่งน้้าทีเ่พิม่ขึน้ กองช่าง

ในหมูบ่้านท่าช้าง  หมูท่ี ่10 ประชาชนใช้น้้าประปาอยา่งทัว่ถงึ ขนาด ⌀ 3    นิว้  ทีข่ยายขึน้และได้ สามารถใหบ้ริการ อบต.คูบัว
เพียงพอ  สามารถรองรับ ยาวรวม   955   เมตร รับการบ้ารุงรักษา น้้าประปาทีส่ะดวก
กบัปริมาณความต้องการใช้น้้าทีเ่พิม่ขึน้ จดุพิกดั  เร่ิมต้น ทัว่ถงึ และทันต่อ
ในอนาคตและความเจริญของชุมชน N  13.483228    E 99.816880 ความต้องการใช้น้้า
ท้องถิน่ จดุพิกดั  ส้ินสุด และสามารถเพิม่ประสิทธิภาพ

N  13.482712   E 99.813624 การบริหารประปาได้
อยา่งเต็มที่

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านท่าช้าง หมูท่ี ่10  เมือ่วันที ่18 มกราคม 2562  เหน็ชอบร่วมกนัในการแกไ้ขเปล่ียนท่อเมนประปาในหมูบ่้าน เพิม่ประสิทธิภาพในการจา่ยน้้าเพือ่ใหป้ระชาชนในหมูบ่้านได้รับบริการน้้าประปาอยา่งทัว่ถงึ เพียงพอและมคุีณภาพ หน้าที่ 33

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

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

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะถนน คสล. เพือ่ใหถ้นนในพืน้ทีไ่ด้รับการปรับปรุง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองราชินี หมูท่ี ่12 200,000 จ้านวนสถานที่ ถนนได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม กองช่าง
ผิวทางถนนบริเวณข้างคลองราชินี  บ้านหัวนา ซ่อมแซมบูรณะใหอ้ยูใ่นสภาพใช้งานได้ดี ระยะทางไมน่้อยกว่า  35  เมตร ทีด้่าเนินการ ประชาชนมคีวามพึงพอใจที่ อบต.คูบัว
หมู่ที่ 12 ตามแบบ อบต. ก้าหนด แกไ้ขปัญหาได้ สามารถแกไ้ขปัญหาได้อยา่ง

รวดเร็ว

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านหวันา หมูท่ี ่12  เมือ่วันที ่22 มกราคม 2562  เหน็ชอบร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาเนือ่งจากถนนช้ารุดเสียหาย แตกร้าว ต้องด้าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะเพือ่เพิม่ความสะดวกและความปลอดภยัในการสัญจรไปมา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนใช้ถนน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 290,000 ความยาวของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยตรงขา้มบ้านช่างมาตร ไปทางบ้าน ทีไ่ด้มาตรฐานในการคมนาคม ต่อจากจดุส้ินสุดเดิม ถนนทีไ่ด้รับการ สะดวกในการสัญจร อบต.คูบัว
นางขวัญจติร ศรีจนัทร์เฟือ้  หมูท่ี ่12 ไป-มา อยา่งสะดวก ขนาดกว้าง   3  เมตร  ยาว   190   เมตร กอ่สร้าง

หนา  0.15  เมตร   หรือมพีืน้ทีร่วม
ไมน่้อยกว่า    600    ตารางเมตร
ตามแบบ อบต. ก้าหนด

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านหวันา หมูท่ี ่12  เมือ่วันที ่22 มกราคม 2562  เหน็ชอบร่วมกนัในการจดัท้าโครงการถนนสายนีท้ีย่งัด้าเนินการไมต่ลอดสาย เพือ่เพิม่ความสะดวกในการสัญจรไป-มาของประชาชน หน้าที่ 34

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด ที ่2  เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิการค้า  การบริการ  การท่องเทีย่ว ด้วยนวัตกรรมและบริการทีม่มีลูค่าสูง 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

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)

24 โครงการปรับปรุงเปล่ียนท่อเมนประปา เพือ่เปล่ียนวางท่อบริการน้้าประปาให้ เปล่ียนท่อเมนระบบน้้าประปาหมูบ่้าน 130,000 จ้านวนประปาที่ การส่งน้้าทีเ่พิม่ขึน้ กองช่าง
จากท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว เป็นท่อ PE ขนาด 3 นิ้ว กบัประชาชนใช้น้้าประปาอยา่งทัว่ถงึ ขนาด ⌀ 3  นิว้  ทีข่ยายขึน้และได้ สามารถใหบ้ริการ อบต.คูบัว
เร่ิมต้นจากสะพานข้างวดัแคทราย ไปถึงหนา้บา้นครูหนอ่ย เพียงพอ  สามารถรองรับ ยาวรวม   494   เมตร รับการบ้ารุงรักษา น้้าประปาทีส่ะดวก
หมูท่ี ่13 กบัปริมาณความต้องการใช้น้้าทีเ่พิม่ขึน้ พร้อมวาล์วทองเหลือง ปิด-เปิด ระบบน้้า ทัว่ถงึ และทันต่อ

ในอนาคตและความเจริญของชุมชน ความต้องการใช้น้้า
ท้องถิน่ และสามารถเพิม่ประสิทธิภาพ

การบริหารประปาได้
อยา่งเต็มที่

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านต้นแหน  หมูท่ี ่13  เมือ่วันที ่23 มกราคม 2562  เหน็ชอบร่วมกนัในการแกไ้ขเปล่ียนท่อเมนประปาในหมูบ่้าน เพิม่ประสิทธิภาพในการจา่ยน้้าเพือ่ใหป้ระชาชนในหมูบ่้านได้รับบริการน้้าประปาอยา่งทัว่ถงึ เพียงพอและมคุีณภาพ 

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. ขา้งบ้านนางอรุณ เพือ่ระบายน้้าได้สะดวกและ วางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด Ø  0.40  เมตร 45,000 จ้านวนสถานที่ สามารถระบายน้้า กองช่าง

สีแดงเหลือง หมูท่ี ่13  และป้องกนัปัญหาน้้าท่วม มอก.ชั้น  3  พร้อมบ่อพัก คสล. ทีด้่าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว อบต.คูบัว
ภายในหมูบ่้าน จ้านวน  2  บ่อ แกไ้ขปัญหาได้
ไมใ่หชุ้มชนได้รับความเสียหาย ความยาวท่อรวมบ่อพักประมาณ   24   เมตร

ตามแบบ อบต. ก้าหนด

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านต้นแหน  หมูท่ี ่13  เมือ่วันที ่23  มกราคม 2562  ได้เหน็ชอบร่วมกนักบัแนวทางแกไ้ขปัญหาในพืน้ทีเ่ป้าหมายนี ้เพือ่ช่วยเหลือบ้านทีเ่ดือดร้อนน้้าท่วม จากสาเหตุบ้านทีอ่ยูอ่าศัยอยูต้่่ากว่าระดับถนน ไมม่ที่อระบายน้้า ฝนตกลงมาอยา่งหนัก ท้าใหก้ารระบายน้้าไมท่ัน หน้าที่ 35

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด ที ่2  เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิการค้า  การบริการ  การท่องเทีย่ว ด้วยนวัตกรรมและบริการทีม่มีลูค่าสูง 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ



แบบ ผ.01

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

26 โครงการกอ่สร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ใหม้ถีนนมาตรฐานส้าหรับ กอ่สร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 368,000 ความยาวของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี ่14 ประชาชนใช้ในการคมนาคม กว้าง  4  เมตร  ยาว  200   เมตร ทีไ่ด้รับการกอ่สร้าง ความสะดวกในการ อบต.คูบัว
บริเวณบ้านนางสาวอรุณี  หบีทอง ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั หนา  0.05  เมตร สัญจร
ถงึบ้านนายสวงศ์  ศิลภมร รวมพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต. ก้าหนด

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยทีโ่ครงการจากการประชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านหนามพุงดอ หมูท่ี ่14  เมือ่วันที ่24 มกราคม 2562  ได้เหน็ชอบร่วมกนักบัโครงการวางท่อระบายน้้า คสล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่14 บริเวณบ้านนางสาวอรุณี หบีทอง ถงึบ้านนายสวงศ์ ศิลภมร
ซ่ึงโครงการนีล้้าดับงานกอ่สร้างต้องวางแผนเร่ิมต้นจากการวางท่อระบายน้้าในเขตโครงการใหเ้รียบร้อยเสียกอ่นตลอดทัง้สาย กอ่นทีจ่ะด้าเนินการกอ่สร้างถนน ดังนัน้ในงานกอ่สร้างถนน จงึเป็นการวางแผนล้าดับการด้าเนินงานถดัไป

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชนใช้ถนน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 340,000 ความยาวของ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ต้ังแต่บริเวณถนนลูกรังตรงขา้มหน้าบ้านนายปรีชา ทีไ่ด้มาตรฐานในการคมนาคม ต่อจากจดุส้ินสุดเดิม ถนนทีไ่ด้รับการ สะดวกในการสัญจร อบต.คูบัว
แออว่ม ออกไปทางคลองชลประทาน  หมูท่ี ่15 ไป-มา อยา่งสะดวก กว้าง  3   เมตร  ยาว  200  เมตร กอ่สร้าง

หนา  0.15  เมตร   หรือมพีืน้ทีร่วม
ไมน่้อยกว่า   600  ตารางเมตร
ตามแบบ อบต. ก้าหนด

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านไร่ต้นมะมว่ง หมูท่ี ่15  เมือ่วันที ่25 มกราคม 2562  เหน็ชอบร่วมกนัในการจดัท้าโครงการถนนสาธารณะสายนี ้ทีย่งัเป็นถนนลูกรัง ใหเ้ป็นถนนทีไ่ด้มาตรฐานเพือ่ลดปัญหาฝุ่นละออง เพิม่ความปลอดภยัในการสัญจรไป-มาของประชาชน หน้าที่ 36

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

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

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)

28 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้้าหอ้งส้วม เพือ่ใหบ้ริการและอ้านวยความสะดวก กอ่สร้างหอ้งน้้าหอ้งส้วมขนาดความกว้าง 2.00 เมตร 150,000 150,000 อปท. มกีารจดัการ มหีอ้งน้้าหอ้งส้วมทีส่ะอาด กองช่าง
บริเวณศาลาอเนกประสงค์หมูบ่้าน  หมูท่ี ่15 ใหก้บัประชาชนและรองรับเขา้ใช้บริการ ยาว 3.60 เมตร จ้านวน 2 หอ้ง หรือพืน้ทีก่อ่สร้าง จ้านวนห้องน้้าห้องส้วม บริการประชาชน อบต.คูบัว

พืน้ทีศ่าลาอเนกประสงค์ประจ้าหมูบ่้าน ทัง้หมดไมน่้อยกว่า 720 ตารางเมตร สาธารณะมาตรฐาน 
กอ่สร้างตามรายละเอยีดรูปแบบและรายการ 3 เร่ือง
กอ่สร้างที ่อบต. ก้าหนด 1. สะอาด

 2. เพียงพอ
3. ปลอดภยั

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านไร่ต้นมะมว่ง หมูท่ี ่15  เมือ่วันที ่25 มกราคม 2562  เหน็ชอบร่วมกนัในการจดัท้าโครงการหอ้งน้้าหอ้งส้วมสาธารณะบริเวณศาลาอเนกประสงค์หมูบ่้านเพือ่บริการและอ้านวยความสะดวกประชาชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณสวนสาธารณะ ปรับปรุงภมูทิัศน์บริเวณสวนสาธารณะ ปรับปรุงภมูทิัศน์สวนสาธารณะ หมูท่ี ่15 200,000 200,000 ขนาดพืน้ที่ ภมูทิัศน์โดยรอบมคีวามสวยงาม กองช่าง

หมูท่ี ่15 ต้าบลคูบัว ใหส้วยงาม โดยท้าการปูตัวหนอนคอนกรีต เทลานทางเดิน ฯลฯ ทีป่รับปรุง/ สะอาด ประชาชนสามารถใช้ อบต.คูบัว
ตามรายละเอยีดรูปแบบและรายการที ่อบต. ก้าหนด ประชาชนมาใช้ ประโยชน์เป็นทีอ่อกก้าลังกาย

ประโยชน์จาก และพักผ่อนหยอ่นใจได้
สถานที่

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านไร่ต้นมะมว่ง หมูท่ี ่15  เมือ่วันที ่25 มกราคม 2562 เหน็ชอบร่วมกนัในการจดัท้าโครงการปรับปรุงภมูทิัศน์สวนสาธารณะ ปูลานตัวหนอน เทลานทางเดิน ฯลฯ  เพือ่ใหส้วนสาธารณะเกดิประโยชน์มคีวามน่าอยู ่สะดวก ร่มร่ืน เพิม่การใช้สอยพืน้ที่
เพือ่การออกก้าลังกายพักผ่อนหยอ่นใจตอบสนองนโยบายพืน้ทีสี่เขยีวสวนสาธารณะของท้องถิน่

หน้าที่ 37
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด ที ่2  เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิการค้า  การบริการ  การท่องเทีย่ว ด้วยนวัตกรรมและบริการทีม่มีลูค่าสูง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

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)

1 โครงการติดต้ังเสาไฟถนนสาธารณะชนิดกิง่เด่ียว เพือ่จดัใหม้ไีฟฟ้าสาธารณะ ติดต้ังเสาเหล็กคุณภาพมาตรฐานอตุสาหกรรม 1,500,000 1,500,000 จ านวนผู้ได้รับ ประชาชนได้รับ อบจ.ราชบุรี
บริเวณริมถนนสายท่าสนุน่ เขตบ้านใต้ หมูท่ี ่4 ป้องกนัอนัตรายไมใ่หเ้กดิกบั ส าหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณริมถนนตามทาง ประโยชน์จากการ ความปลอดภยัในชีวิตและ
ต าบลคูบัว ถงึเขตบ้านท่าสนุน่ หมูท่ี ่6 ต าบลบ้านไร่ ประชาชนทีสั่ญจรไป-มา ระยะทางยาว 1,455 เมตร ติดต้ังไฟฟ้า ทรัพยสิ์น
อ าเภอเมอืงราชบุรี จงัหวัดราชบุรี เพือ่ลดอบุัติเหตุยามค่ าคืน จดุเร่ิมต้นทีพ่ิกดั  แสงสว่าง

N 13.49054  E 99.83845 ทัว่ถงึเพิม่ขึน้
จดุส้ินสุดทีพ่ิกดั  ร้อยละ  50
N 13.49346  E 99.84893

เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว แต่จ าเป็นจะต้องบรรจใุนแผนพัฒนาท้องถิน่เพือ่ขอรับการสนับสนุนการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางทีอ่ยูใ่นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดราชบุรี
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านใต้ หมูท่ี ่4 เมือ่วันที ่10 มกราคม 2562 เหน็ชอบร่วมกนัเสนอโครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะไฟส่องสว่างบริเวณริมถนนท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดราชบุรี เพือ่ประโยชน์บริการไฟฟ้าสาธารณะในพืน้ที ่
เนือ่งจากโคมไฟฟ้าทีติ่ดต้ังตามเสาไฟต้ังอยูห่ลังคลองส่งน้ าท าใหไ้ฟส่องสว่างตอนกลางคืน ไมไ่ด้ส่องสว่างบนท้องถนน  ดังนัน้จงึมคีวามจ าเป็นต้องประสานการด าเนินการติดต้ังเสาไฟถนนสาธารณะชนิดกิง่เด่ียวบริเวณริมถนน สายท่าสนุน่ เพือ่ใหแ้สงสว่างตามถนนเหมาะแกก่ารมองเหน็ถนน
และบริเวณโดยรอบถนนอยา่งชัดเจน แต่เนือ่งจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวมไีมเ่พียงพอทีจ่ะด าเนินการเองได้ และโครงการดังกล่าวเป็นโครงการทีเ่กนิศักยภาพของท้องถิน่และมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนทีต้่องด าเนินการแกไ้ข จงึขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนจงัหวัดราชบุรีเพือ่ด าเนินโครงการบริการสาธารณะใหแ้กป่ระชาชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ระบายน้ าได้สะดวกและ วางท่อ คสล. ขนาด  ⌀   1.00  เมตร 5,000,000 จ านวนสถานที่ สามารถระบายน้ า อบจ.ราชบุรี

พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  และป้องกนัปัญหาน้ าท่วม พร้อมบ่อพัก    ความยาวรวม  448  เมตร ทีด่ าเนินการ ได้สะดวกรวดเร็ว
หมูท่ี ่15 ต าบลคูบัว  ไมใ่หชุ้มชน/หมูบ่้านได้รับความเสียหาย (พร้อมปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหลังท่อ) แกไ้ขปัญหาได้
อ าเภอเมอืงราชบุรี  จงัหวัดราชบุรี เพือ่ใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิตทีดี่ ตามแบบมาตรฐาน อบจ. ราชบุรี  ก าหนด

จดุเร่ิมต้นกอ่สร้าง ทางแยกเขา้บ้านหนามพุงดอ
ไปถงึทางทิศใต้  หมูท่ี ่15 - หมูท่ี ่14
จดุเร่ิมต้นทีพ่ิกดั  
N 13.46145   E 99.81316
จดุส้ินสุดทีพ่ิกดั  
N 13.45772   E 99.814660

เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว แต่จ าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านไร่ต้นมะมว่ง หมูท่ี ่15 เมือ่วันที ่25 มกราคม 2562 เหน็ชอบร่วมกนัในการเสนอโครงการกอ่สร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก ซ่ึงอยูใ่นเขตทางหลวงท้องถิน่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดราชบุรี ในการแกไ้ขปัญหาการระบายน้ า
เนือ่งจากระดับรางระบายน้ าของเดิม ระยะทาง 194 เมตร และท่อระบายน้ า คสล. ระยะทาง 254 เมตร ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวกอ่สร้างในพืน้ที ่เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมในพืน้ทีข่า้งถนน และบ้านเรือนของประชาชนยงัไมส่ามารถรองรับอตัราการไหลของน้ าได้อยา่งเหมาะสม 
เพราะรางระบายน้ าและท่อระบายน้ าของเดิมไมไ่ด้อยูใ่นระดับเดียวกบัคลองผันน้ าจากขา้งถนน และในพืน้ทีลุ่่มต่ าในตัวบ้านทีอ่ยูท่ีต่่ าสุดได้ จงึจ าเป็นต้องแกไ้ขระบบระบายน้ าโดยการวางท่อ คสล .ทัง้สาย เพือ่การระบายน้ าในพืน้ทีเ่ป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพ  จงึมคีวามจ าเป็นต้องบรรจโุครงการ
ประสานแผนพัฒนาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจงัหวัดราชบุรี หน้าที่ 38

                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                             (เพิม่เติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัราชบุรี
องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด ที ่2  เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิการค้า  การบริการ  การท่องเทีย่ว ด้วยนวัตกรรมและบริการทีม่มีลูค่าสูง 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.01

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมพิพิธภณัฑ์ท้องถิน่เมอืงโบราณคูบัว 1 เพือ่ส่งเสริมให้สถานที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กจิกรรมจัดหา/ปรับปรุงส่ือประชาสัมพันธ/์นิทรรศการ 100,000 100,000 จ านวนสถานที่ เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิการเรียนรู้ กองการศึกษา

เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเทีย่วด้าน สนับสนุนหรือจดัใหม้ส่ิีงอ านวยความสะดวกภายใน ทีด่ าเนินการ ตระหนักถงึคุณค่าความส าคัญ อบต.คูบัว
ศิลปวัฒนธรรมแกป่ระชาชนทัว่ไป พิพิธภณัฑ์ แกเ่จา้หน้าที ่และผู้เยีย่มชม แกไ้ขปัญหาได้ ของวัฒนธรรมผ่านบริบทของการ
2.เกิดเครือข่ายพันธกิจในการสร้างเครือข่าย กจิกรรมส่งเสริมใหเ้กดิการรวมกลุ่มความร่วมมอื ท่องเทีย่วพิพิธภณัฑ์และการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเทีย่ว ทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งด้านการท่องเทีย่ว บูรณาการด้านงานบริการวิชาการ
ในชุมชน หรือจดัใหม้กีจิกรรมบริการด้าน อืน่ๆ  และการประชาสัมพันธ์
3. ส่งเสริมสนับสนุนภาคการท่องเทีย่ว ใหเ้กดิกระแสนิยมการเรียนรู้ มกีารปรับเปล่ียนพัฒนา เกดิภาพลักษณ์ทีดี่ในสายตา
เป็นกลไกส าคัญการสร้างรายได้ ของนักท่องเทีย่ว
4. เพื่อใหเ้กิดกระแสนยิมการเรียนรู้
มกีารปรับเปล่ียนพัฒนา
ตอบสนองความต้องการของประชาชน

เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้รับโอนทรัพยสิ์น อาคารพิพิธภณัฑ์เมอืงโบราณคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี จ านวน 1 หลัง จากกรมการท่องเทีย่วและกฬีา โดย สภาท้องถิน่ อบต.คูบัว มมีติเหน็ชอบรับโอนอาคารพิพิธภณัฑ์  ในสมยัวิสามญั สมยัที ่1 ประจ าปี  พ.ศ.2562 วันที ่13  มนีาคม 2562
เพือ่ใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในราชการและดูแลบ ารุงรักษา และนโยบายผู้บริหารท้องถิน่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวประสงค์ใหม้คีวามเชื่อมโยงมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี
จงึขอให้มีโครงการในการบริหารจดัการพิพิธภัณฑ์เพือ่ให้เป็นที่ดึงดูดใจและท าให้เกิดประสิทธภิาพในการเรียนรู้ของผู้เยีย่มชม/นักท่องเที่ยวมากขึ้น

หน้าที่ 39

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุร ี จังหวัดราชบุรี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั  ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวติและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพือ่เสริมสร้างความมั่นคง
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั  ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติและสังคม , ที่ 6 ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.  ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  และกีฬา
3.2  แผนงานการศาสนา  วฒันธรรม  และนันทนาการ



แบบ ผ.01

4.3  แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

1 โครงการขดุลอกคลองระบายน้้า เพือ่ขดุลอกคลองเปิดทางน้้า ขุดลอกบริเวณไหล่ทางหลวงหมายเลข 3339 50,000 จ้านวนสถานที่ เป็นการแกไ้ขปัญหาความ ส้านักงานปลัด
เพือ่ป้องกนัน้้าท่วมพืน้ที ่ ใหก้ารระบายน้้าได้สะดวก บริเวณต้ังแต่บริเวณเลยร้านนายทว ีจันทร์เพ็ญ ทีด้่าเนินการ เดือดร้อนใหก้บัประชาชน อบต.คูบัว
หมูท่ี ่5  บ้านตะโก ป้องกนัน้้าท่วม ขึ้นไปทางทิศเหนือ ไปจนถึงปากท่อระบายน้้าที่ตัดข้าม แกไ้ขปัญหาได้ ในเขตพืน้ที ่หมูท่ี ่5 

ฝ่ังถนนบ้านตะโก หมู่ที่ 5

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านจดัท้างบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านตะโก หมูท่ี ่5 เมือ่วันที ่11 มกราคม 2562 เหน็ชอบต้องการให ้อบต.คูบัว ด้าเนินการแกไ้ขปัญหาตามทีเ่สนอแนวทางและวิธีการป้องกนัน้้าท่วมพืน้ที ่โดยเฉพาะพืน้ทีค่ลองสาธารณะต้นทางน้้าไหลทีต้ื่นเขนิ และมส่ิีงอดุตันท่อ
 ยงัไมเ่คยมกีารด้าเนินการขดุลอกมานานแล้ว ส่งผลใหม้ปีริมาณวัชพืชขึน้หนาแน่น ปิดทางน้้าไหล จงึมคีวามจ้าเป็นต้องขดุลอกปรับปรุงฟืน้ฟูทีส่าธารณะริมถนน เพือ่เปิดทางน้้าไหล ใหร้ะบายน้้าจากชุมขนลงคลองชลประทานได้อยา่งสะดวก

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการขดุลอกล้ารางสาธารณะขา้งทางหลวง เพือ่ขดุลอกคลองเปิดทางน้้า ขุดลอกบริเวณไหล่ทางหลวงหมายเลข 3339 150,000 จ้านวนสถานที่ เป็นการแกไ้ขปัญหาความ ส้านักงานปลัด

หมายเลข 3339 เพือ่ป้องกนัน้้าท่วมพืน้ที ่ ใหก้ารระบายน้้าได้สะดวก บริเวณต้ังแต่แยกทางเข้าบ้านหนามพุงดอ ทีด้่าเนินการ เดือดร้อนใหก้บัประชาชน อบต.คูบัว
หมูท่ี ่15  บ้านไร่ต้นมะมว่ง ป้องกนัน้้าท่วม ถึงบริเวณตรงข้ามหน้าบ้านนายปรีชา แออ่วม แกไ้ขปัญหาได้ ในเขตพืน้ที ่หมูท่ี ่15
ต้ังแต่แยกทางเขา้หนามพุงดอ  ถงึบริเวณ
ตรงขา้มหน้าบ้านนายปรีชา แออว่ม 

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านจดัท้างบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านไร่ต้นมะมว่ง หมูท่ี ่15 เมือ่วันที ่25 มกราคม 2562 เหน็ชอบต้องการให ้อบต.คูบัว ด้าเนินการแกไ้ขปัญหาตามทีเ่สนอแนวทางและวิธีการป้องกนัน้้าท่วมพืน้ที่
โดยเฉพาะพืน้ทีค่ลองสาธารณะต้นทางน้้าไหลทีต้ื่นเขนิ และมส่ิีงอดุตันท่อ ยงัไมเ่คยมกีารด้าเนินการขดุลอกมานานแล้ว ส่งผลใหม้ปีริมาณวัชพืชขึน้หนาแน่น ปิดทางน้้าไหล จงึมคีวามจ้าเป็นต้องขดุลอกปรับปรุงฟืน้ฟูทีส่าธารณะริมถนน เพือ่เปิดทางน้้าไหล 
ใหร้ะบายน้้าจากชุมชน ลงคลองชลประทานได้อยา่งสะดวก

หน้าที่ 40

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด  ที ่5  ด้านการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด  ที ่4  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมทีส่มดุลและใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยนื

งบประมาณและทีผ่่านมา
วัตถปุระสงค์โครงการที่

4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.01

4.3  แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

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

3 โครงการขดุลอกคลองระบายน้้า เพือ่ขดุลอกคลองเปิดทางน้้า ขุดลอกบริเวณไหล่ทางหลวงหมายเลข 3339 100,000 จ้านวนสถานที่ เป็นการแกไ้ขปัญหาความ ส้านักงานปลัด
เพือ่ป้องกนัน้้าท่วมพืน้ที ่ ใหก้ารระบายน้้าได้สะดวก บริเวณต้ังแต่บริเวณอู่สองพีน่้อง ทีด้่าเนินการ เดือดร้อนใหก้บัประชาชน อบต.คูบัว
หมูท่ี ่13 บ้านต้นแหน ป้องกนัน้้าท่วม ขึ้นไปทางทิศเหนือ ไปจนถึงโรงเรียนวดัแคทราย แกไ้ขปัญหาได้ ในเขตพืน้ที ่หมูท่ี ่5 

เหตุผลและความจ้าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว แต่จ้าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหา การขออนุญาตใหข้ดุลอกจากแขวงการทาง และด้านจดัท้างบประมาณ
ป้องกนัน้้าท่วมพืน้ที ่โดยเฉพาะพืน้ทีข่า้งถนนสาธารณะต้นทางน้้าไหลทีต้ื่นเขนิ  และมส่ิีงอดุตันท่อ  ยงัไมเ่คยมกีารด้าเนินการขดุลอกคลองหรือทางน้้าไหล ส่งผลใหม้ปีริมาณวัชพืชขึน้หนาแน่น ปิดทางน้้าไหล 
จงึมคีวามจ้าเป็นต้องขดุลอกปรับปรุงฟืน้ฟูทีส่าธารณะริมถนน เพือ่เปิดทางน้้าไหล ใหร้ะบายน้้าจากชุมชนลงคลองชลประทานได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว

หน้าที่ 41

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด  ที ่5  ด้านการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด  ที ่4  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมทีส่มดุลและใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยนื



แบบ ผ.01

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเสียงประชาสัมพันธ์ เพือ่พัฒนาเสียงประชาสัมพันธ์ขอ้มลู ด าเนินการ จ านวน  2 หมูบ่้าน 500,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชนได้รับฟัง ส านักงานปลัด

ประจ าหมูบ่้าน ขา่วสารในหมูบ่้านใหป้ระชาชนได้ หมูท่ี ่5  บ้านตะโก ประชาชนในหมูบ่้าน ขอ้มลูขา่วสาร อบต.คูบัว
รับรู้ขอ้มลูขา่วสารอยา่งทัว่ถงึ หมูท่ี ่6  บ้านสระโบสถ์ ทีไ่ด้ยนิระบบส่ง ได้อยา่งทัว่ถงึ

ติดต้ังชุดเสียงและอปุกรณ์ส าหรับประชาสัมพันธ์ สัญญาณเสียงชัดเจน
ขอ้มลูขา่วสารประจ าหมูบ่้าน

เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิม่เติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว แต่จ าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านตะโก หมูท่ี ่5 เมือ่วันที ่11 มกราคม 2562 และจากทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านสระโบสถ ์หมูท่ี ่6 เมือ่วันที ่14 มกราคม 2562 เหน็ชอบร่วมในหมูบ่้าน ซ่ึงทัง้สองหมูบ่้านมคีวามประสงค์ในการจดัท าโครงการติดต้ังชุดเสียงและอปุกรณ์ส าหรับประชาสัมพันธ์
ประจ าหมูบ่้าน ดังนัน้จงึมคีวามประสงค์ทีจ่ะขอบรรจโุครงการเพือ่พัฒนาคุณภาพ ความสมบูรณ์ของระบบประชาสัมพันธ์ของหมูบ่้าน

หน้าที่ 42

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด  ที ่5  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัด  ที ่1  เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแขง่ขนั  , ที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกจิกรรมการท่องเทีย่ว , ที ่3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเขม้แขง็ , ที ่5 การพัฒนาเพือ่เสริมสร้างความมัน่คง

5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการปฏบิัติงานของบุคลากรในองค์กร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

5.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชุมชน



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในการปฏบิัติงานบันทึก เคร่ืองอา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400 1,400 ส านักงานปลัด

ขอ้มลูในระบบขอ้มลูบุคลากร (Smart Card Reader)  จ านวน 2 เคร่ือง อบต.คูบัว
ท้องถิน่แหง่ชาติ คุณสมบัติไมต่่ ากว่าเกณฑ์ราคากลางและ
และเพือ่ใช้ในการจดัเกบ็ขอ้มลู คุณลักษณะพืน้ฐานทีก่ระทรวงดิจทิัลฯ ก าหนด
การใหบ้ริการงานพัฒนาชุมชน
และกจิกรรมต่างๆ 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้งานระบบการขออนุญาต เคร่ืองอา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400 1,400 กองช่าง
กอ่สร้าง ดัดแปลง เคล่ือนยา้ยอาคาร (Smart Card Reader) จ านวน 2 เคร่ือง อบต.คูบัว
และการขอใบรับรองการกอ่สร้าง คุณสมบัติไมต่่ ากว่าเกณฑ์ราคากลางและ
อเิล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะพืน้ฐานทีก่ระทรวงดิจทิัลฯ ก าหนด

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในระบบขอ้มลูของงาน เคร่ืองอา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400 1,400 กองการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (Smart Card Reader) จ านวน 2 เคร่ือง อบต.คูบัว
และกจิกรรมต่างๆ คุณสมบัติไมต่่ ากว่าเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพืน้ฐานทีก่ระทรวงดิจทิัลฯ ก าหนด
ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในระบบขอ้มลูของงาน เคร่ืองอา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400 1,400 กองคลัง

กองคลัง และกจิกรรมต่างๆ (Smart Card Reader) จ านวน 2 เคร่ือง อบต.คูบัว
คุณสมบัติไมต่่ ากว่าเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานทีก่ระทรวงดิจทิัลฯ ก าหนด

เหตผุลและความจ าเป็นในการเพ่ิมเตมิ
1. ส านักงานปลัดฯ  เพือ่ใช้อปุกรณ์ และซอฟแวร์เคร่ืองอา่นและเขยีนขอ้มลูในบัตรประชาชนของเจา้หน้าที ่ในการเขา้ใช้งานในระบบขอ้มลูบุคลากรท้องถิน่แหง่ชาติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และการจดัเกบ็ขอ้มลูการใหบ้ริการงานชุมชนและกจิกรรมต่างๆ ของ อบต.คูบัว

2. กองช่าง  เพือ่ใช้อปุกรณ์และซอฟแวร์เคร่ืองอา่นบัตรประชาชนในการตรวจสอบรองรับระบบการขออนุญาตกอ่สร้าง ดัดแปลง เคล่ือนยา้ยอาคาร และการขอใบรับรองการกอ่สร้างอาคารทางอเิล็กทรอนิกส์ ตามหนังสืออ าเภอเมอืงราชบุรี ที ่รบ 0023.6/ว573 ลงวันที ่3 พฤษาคม 2562

3. กองการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  เพือ่เตรียมความพร้อมใช้งานในระบบการศึกษา ฐานขอ้มลูประชาชน และการบริการภาครัฐ และงานทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ         

4. กองคลัง  เพือ่เตรียมความพร้อมใช้งานในระบบกองคลัง ฐานขอ้มลูประชาชน และการบริการภาครัฐ และงานทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ การจดัเกบ็รายได้    

โดยจดัหาคร่ืองอา่นบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ทีม่คุีณสมบัติไมต่่ ากว่าเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน ทีก่ระทรวงดิจทิัลฯ ก าหนดใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพตามแนวทางในการพัฒนาการบริหารภาครัฐ สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่จดัหาเกา้อีท้ างานส าหรับผู้บริหาร เกา้อีท้ างานผู้บริหาร  จ านวน  1  ตัว 3,200 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง ท้องถิน่ ตามราคาท้องถิน่ ปลัด อบต.คูบัว

เหตผุลและความจ าเป็นในการเพ่ิมเตมิ
เพือ่ส าหรับใช้ในการปฏบิัติราชการของผู้บริหารท้องถิน่ ทดแทนของเดิมทีเ่ส่ือมคุณภาพและช ารุด จงึมคีวามจ าเป็นต้องจดัซ้ือใหม่ หน้าที่ 43
                                                                                                                                                               บัญชีครภุัณฑ์                                                                                         (เพิม่เติม)

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 แผนงานการรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จดัซ้ือกล้อง CCTV 900,000 ส านักงาน

ภายใน ส่ิงกอ่สร้าง เผยแพร่ ยาเสพติดและลดปัญหาโจรกรรม และอปุกรณ์ติดต้ัง ปลัด อบต.คูบัว
และปัญหาอาชญากรรม ในเขต อบต. คูบัว  
ในพืน้ทีต่ าบลคูบัว หมูท่ี ่6  จ านวน  2-3 จดุ
และใช้เป็นวัตถพุยานทีเ่ป็น หมูท่ี ่10  จ านวน  2-3 จดุ
หลักฐานในการใหไ้ด้ขอ้เท็จจริง หมูท่ี ่12  จ านวน  2-3 จดุ
และสามารถน าไปพิจารณา (จดุที่ส าคัญในชุมชน)
ตัดสินในทางคดีความผิด

เหตผุลและความจ าเป็นในการเพ่ิมเตมิ
เนือ่งจากครุภณัฑ์ดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว แต่จ าเป็นจะต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่รองรับการแกไ้ขปัญหาและด้านงบประมาณ
โดยมติของทีป่ระชุมประชาคมหมูบ่้าน บ้านสระโบสถ ์หมูท่ี ่6 เมือ่วันที ่14 มกราคม 2562  บ้านท่าช้าง หมูท่ี ่10 เมือ่วันที ่18 มกราคม 2562  บ้านหวันา หมูท่ี ่12 เมือ่วันที ่22 มกราคม 2562 เหน็ชอบร่วมมคีวามประสงค์ในการจดัท าโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 
เพือ่ป้องกนัและดูแลรักษาความปลอดภยัในพืน้ที ่เป็นสาธารณะประโยชน์ช่วยลดจ านวนการขโมยลักทรัพยแ์ละปัญหาพฤติการณ์ลักลอบขนส่งยาเสพติดในหมูบ่้าน ดังนัน้จงึมคีวามประสงค์ทีจ่ะขอบรรจคุรภณัฑ์โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดในพืน้ที ่ทัง้ 3 หมูบ่้าน

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่อ านวยความสะดวกใน เคร่ืองก าเนิด ไฟฟ้า ขนาด  5  กโิลวัตต์ขึน้ไป 57,500 กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล อบต.คูบัว
(น ามาใช้งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบั รายละเอยีดเคร่ืองยนต์ประกอบไฟฟ้า 
เคหะและชุมชน) คุณสมบัติทางเทคนิคทัว่ไป

ราคาตามาตรฐานของส านักงบประมาณ

เหตผุลและความจ าเป็นในการเพ่ิมเตมิ
ส าหรับงานกองช่างจะด าเนินการจดัซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กโิลวัตต์ เพือ่ใช้ในการปฏบิัติงานภาคสนาม และในพินทีต่่างๆ ด้านงานช่าง และงานประปา 

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 แผนงานการศาสนา ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์กฬีา เพือ่ส่งเสริมการออกก าลังกาย จดัซ้ือติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายประจ าหมูบ่้าน 200,000 200,000 200,000 กองการศึกษา

วัฒนธรรมและนันทนาการ ส่ิงกอ่สร้าง เพือ่สุขภาพและใช้เวลาว่างให้ หมูท่ี ่4  จ านวน  3-5  ชุด
เกดิประโยชน์ หมูท่ี ่15  จ านวน  3-5  ชุด อบต.คูบัว

เหตผุลและความจ าเป็นในการเพ่ิมเตมิ
เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนในหมูบ่้านได้ออกก าลังกายเสริมสร้างร่างกายใหแ้ขง็แรง ตลอดจนเป็นทีท่ ากจิกรรมร่วมกนัด้านการออกก าลังกาย ทัง้ด้านสถานที ่และอปุกรณ์เพือ่พัฒนาใหบ้ริการต่อประชาชนใหม้คุีณภาพชีวิตทีดี่

หน้าที่ 44

ที่

                                                                                                                                                               บัญชคีรุภณัฑ์                                                                                         (เพิม่เติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

งบประมาณและทีผ่่านมา

งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 15,000 ส านักงาน

ส่ิงกอ่สร้าง การปฏบิัติงาน แบบ Network Interface ปลัด อบต.คูบัว
(น ามาใช้งานกจิกรรมอบรม) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ ปี 2562  จ านวน  ๑  เคร่ือง
เหตผุลและความจ าเป็นในการเพ่ิมเตมิ
เพือ่ส าหรับใช้ในการปฏบิัติงานประจ าวัน ของบุคลากรภายในหน่วยงาน และสนับสนุนการท างานตามกจิกรรมและโครงการต่างๆ เพือ่สนองงานใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพ

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่จดัหาโต๊ะท างานส าหรับผู้ปฏบิัติ จดัซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  จ านวน  2 ตัว 13,600 กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง งานราชการ กองช่าง ราคาตัวละ   6,800  บาท  อบต.คูบัว
(ครุภณัฑ์ทีไ่มม่กี าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์
จงึใหส้ามารถจดัซ้ือได้ตามราคาท้องถิน่)

เหตผุลและความจ าเป็นในการเพ่ิมเตมิ
เพือ่ส าหรับใช้ในการปฏบิัติราชการของเจา้หน้าที ่ทดแทนของเดิมทีเ่ส่ือมคุณภาพและช ารุด จงึมคีวามจ าเป็นต้องจดัซ้ือใหม่

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่จดัหาเกา้อีท้ างานส าหรับผู้ปฏบิัติ จดัซ้ือเกา้อีท้ างานแบบเบาะหนัง มพีนักพิง มที้าวแขน 12,500 กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง งานราชการ กองช่าง 2  ขา้ง และล้อเล่ือนปรับระดับสูงต่ าได้  จ านวน 5 ตัว  อบต.คูบัว
ตัวละ  2,500  บาท   (ครุภณัฑ์ทีไ่มม่กี าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภณัฑ์จงึใหส้ามารถจดัซ้ือได้ตามราคาท้องถิน่)

เหตผุลและความจ าเป็นในการเพ่ิมเตมิ
เพือ่ส าหรับใช้ในการปฏบิัติราชการของเจา้หน้าที ่ทดแทนของเดิมทีเ่ส่ือมคุณภาพและช ารุด จ านวน 3 ตัว และเกา้อีน้ัง่ท างานของพนักงานทีม่าบรรจแุต่งต้ังเพิม่ จ านวน 2 ตัว จงึมคีวามจ าเป็นต้องจดัซ้ือใหม่

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ทีดิ่นและ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที ่1 44,000 กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง ผู้ปฏบิัติงานราชการ กองช่าง จอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิว้  จ านวน 2 เคร่ือง  อบต.คูบัว
เคร่ืองละ  22,000 บาท  (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์)

เหตผุลและความจ าเป็นในการเพ่ิมเตมิ
เพือ่ส าหรับใช้ในการปฏบิัติราชการของบุคลากรภายในหน่วยงาน และสนับสนุนการท างานตามกจิกรรม และโครงการต่างๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพประสิทธิผล หน้าที่ 45

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

                                                                                                                                                               บัญชคีรุภณัฑ์                                                                                         (เพิม่เติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2564) แก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่4

องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี




