


 

 

แผนการด าเนินงาน   
 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 1) 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

อ าเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุร ี
 
 
 
 
 

                                 
 

-1- 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 

หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมปรับปรุง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
หมวด 5  การน าแผนไปปฏิบัติ   

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนๆ                
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

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

      เหตุผล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว         
ได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562            
โดยมี โครงการที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ จากสภาองค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลคู บั ว  จ านวน  16  โครงการ                 
งบประมาณ  3,103,000  บาท และโครงการที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 
จ านวน 1  โครงการ  งบประมาณ  30,000  บาท 
 จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ขึ้นนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้อนุมัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม และตาม
โครงการและงบประมาณท่ีจะด าเนินการจริงทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

สารบัญ 
 

หน้า 
              
บันทึกหลักการและเหตุผล        ๑    
สารบัญ             ๒ 
 
 
 

ส่วนที่   1 บทน า          
1.1   บทน า        ๓ 
1.2   วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน     ๓    
1.3   ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     4 
1.4   ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     5 
     

 
 

ส่วนที่   2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม       6 
2.1   บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ       (แบบ ผด.01)  7 
2.2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ             (แบบ ผด.02)  8-16 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

ส่วนที่ 1 บทน า 

 
1.1  บทน า 
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวนี ้  ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไชเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
หมวด 5  (ข้อ 26 และข้อ 27) 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณเพ่ือให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ         
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น           
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
      3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุใน
แผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
 3.2 โครงการ กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่  
 
 



-4- 
 

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไชเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ   

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ                
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

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

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

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

      แบบ ผด. 02/1 เป็นแบบบัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น   

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1 แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปทราบถึง
กิจกรรม วิธีการด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ได ้อย่างชัดเจน  
 2 แผนการด าเนินงานประจ าปี ท าให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
สามารถน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างสะดวกและเป็นระบบมากข้ึน  
 3 แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้ ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลโครงการ หรือผู้ที่รับผิดชอบ
โครงการสามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายขึ้น  
 4 แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบ 
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งสามารถน า
ข้อมูลที่ได้รับไปรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบถึงความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคในการ         
ด าเนินงานต่อไป 
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ส่วนที่  2 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 

ของ องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุร ี

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่จะเกิดขึ้นจริง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
ประสานงาน และการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อีกท้ังสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยก าหนด
รายละเอียดลงในแบบบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ที่จะด าเนินการจริงเพ่ือก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชน
ตามล าดับต่อไป 
   

 

 
 
 
 
 

 
 



จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทั้งหมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

 ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้น โครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณปูโภค และสำธำรณปูกำร

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 16 100                  3,103,000                100                           กองช่าง

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0             อบต.คูบัว
16 100                  3,103,000                100              

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0
2.3 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0
2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0
2.5 แผนงานงบกลาง 0 0 0 0

2.6 แผนงานการเกษตร 1 100                  30,000                     100                           ส านักงานปลัด
1 100                  30,000                     100                           อบต.คูบัว

3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม และกำรกีฬำ
3.1 แผนงานการศึกษา 0 0 0 0
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 0 0

0 0 0 0

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

0 0 0 0

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0

5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 0 0 0 0
0 0 0 0

17 100                  3,133,000               100              
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รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม

2.1  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ  (แบบ ผด.01)
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2  (เพ่ิมเตมิ)  ฉบับที ่1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี

ยทุธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

รวม

รวม
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

รวม
5.  ยทุธศำสตร์กำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กร



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

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ าขนาดปากราง  กวา้ง 0.30 ปี พ.ศ. จ านวน หมู่ที่ 1 กองช่าง
ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50-0.60 เมตร  ยาว 63 เมตร 2561 ถึง 247,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
จงัหวดัราชบุรี จากจดุส้ินสุดเดิม  ที่พิกัด  N 13.51745 2564 บาท

E  99.82778  ถึงบ้านร้อนตรีศุภชัย หน้าที่
ที่พิกัด  N 13.51683  E 99.82799 97
ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด ล าดับที่
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย 33

(แกไ้ขคร้ังที ่1/2562

โดยผู้บริหารท้องถิ่น

วนัที ่8 ก.พ. 2562)

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติก ปรับปรุงผิวจราจรปแูอสฟัลทติ์กคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี พ.ศ. จ านวน หมู่ที่ 2 กองช่าง
คอนกรีต หมู่ที่ 2  ต าบลคูบัว หมูท่ี่ 2 จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 ผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย 2561 ถงึ 246,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 4.00 เมตร ยาว 81 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 2564 บาท

หรือมีพื้นที่รวมไม่นอ้ยกวา่ 324 ตารางเมตร (ฉบับแกไ้ข

จุดที่ 2 ผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 125 /เพิม่ต่ิม/ปล่ียนแปลง

เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่ คร้ังที่ 2)

นอ้ยกวา่ 375 ตารางเมตร  จุดเร่ิมต้นที่ 1 หน้าที่
ที่พิกัด  N 13.496628  E  99.823473 2

(กองช่าง ขอปรับแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียด จุดส่ินสุดที่พิกัด N 13.496434  E  99.822856 ล าดับที่
ค าชีแ้จงประกอบงบประมาณรายจ่ายโครงการ จุดเร่ิมต้นที่ 2  ที่พิกัด  N 13.496434 E  99.822856 4

ประชุมสภา อบต. สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 จุดส้ินสุดที่พิกัด N 13.496761  E  99.822514

ประจ าป ี2565  เมือ่วนัที่ 29 มิถุนายน 2562) ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบวั ก าหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย -8

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

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่1
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

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



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

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปี พ.ศ. จ านวน หมู่ที่ 3 กองช่าง
คอนกรีต หมู่ที่ 3 ต าบลคูบัว สายเลียบคลองชลประทาน ฝ่ังตะวนัออก 2561 ถึง 259,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 140 เมตร 2564 บาท

หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่รวมกันไม่น้อยกวา่ หน้าที่
(กองช่าง ขอปรับแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียด 560 ตารางเมตร   79
ค าชีแ้จงประกอบงบประมาณรายจ่ายโครงการ จดุเร่ิมต้นที่พิกัด N 13.49578  E  99.83632
ประชุมสภา อบต. สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 จดุส้ินสุดที่พิกดั  N 13.49675  E  99.87621 ล าดับที่
ประจ าป ี2565  เมือ่วนัที่ 29 มิถุนายน 2562) ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด 3

พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย (ฉบับเดิม)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 4 ก่อสร้างรางระบายน้ าขนาดปากราง  กวา้ง 0.30 ปี พ.ศ. จ านวน หมู่ที่ 4 กองช่าง
ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40-0.60 เมตร  ยาว 75 เมตร 2561 ถงึ 267,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
จงัหวดัราชบุรี จากจดุส้ินสุดเดิม  ที่พิกัด  N 13.491676 2564 บาท

E 99.838523 ทางศาลาอเนกประสงค์ (ฉบับแกไ้ข

ในหมู่บ้าน  จดุส้ินสุดที่พิกัด  N 13.492323 /เพิ่มต่ิม/ปล่ียนแปลง

(กองช่าง ขอปรับแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียด E 99.838537 ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัว ก าหนด คร้ังที่ 1)

ค าชีแ้จงประกอบงบประมาณรายจ่ายโครงการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย หน้าที่

ประชุมสภา อบต. สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 7

ประจ าป ี2565  เมือ่วนัที่ 29 มิถุนายน 2562) ล าดับที่

37
(แกไ้ขคร้ังที่ 1/2561

โดยผู้บริหารท้องถิน่

วนัที่ 8 ส.ค. 2561) -9

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

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่1
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

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



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

5 โครงการขยายท่อเมนน้ าประปา วางท่อ พีวซีี ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ขนาด Ø 200 ปี พ.ศ. จ านวน หมู่ที่ 5 กองช่าง
หมู่ที่ 5 ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี มม. ยาวรวม 414 เมตร  ต่อจากของเดิมโค้งข้าง 2561 ถึง 464,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
จังหวัดราชบุรี สะพานตรงข้ามร้านเจอ๊ร เลียบถนน สาย 3339 2564 บาท

ต่อกับท่อเดิมหลัง อบต.คูบัว  จดุเร่ิมต้นที่พิกัด (ฉบับแกไ้ข

N 13.49342  E  99.83683  จดุส้ินสุด /เพิ่มต่ิม/ปล่ียนแปลง

ที่พิกัด  N 13.49194  E  99.83224 คร้ังที่ 3)

ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด หน้าที่

พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย 1

ล าดับที่

2

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 ปี พ.ศ. จ านวน หมู่ที่ 6 กองช่าง
หมู่ที่ 6 ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 2561 ถึง 261,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
จังหวัดราชบุรี หรือมีพืน้ที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 360 ตารางเมตร 2564 บาท

จากจดุส้ินสุดเดิมศาลาอเนกประสงค์ไปทางศาล (ฉบับแกไ้ข

ปูห่มื่น จดุเร่ิมต้นที่พิกัด  N 13.478855 /เพิ่มต่ิม/ปล่ียนแปลง

E  99.833709  จดุส้ินสุดที่พิกัด คร้ังที่ 2)

N 13.478981  E  99.834058 หน้าที่

ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด 7

พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย ล าดับที่

7 -10

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

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่1
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

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



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

7 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ า วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 50 ปี พ.ศ. จ านวน หมู่ที่ 8 กองช่าง
หมู่ที่ 8  ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี ท่อน บ่อพักน้ าขนาด 0.90X0.90 เมตร จ านวน 2561 ถึง 128,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
จงัหวดัราชบุรี 8 บ่อ ความยาว 71 เมตร  จากบ้านนายละมุด 2564 บาท

สะอาดแก้ว ผ่านหลังบ้านนายทองหล่อ ชมโลก (ฉบับแกไ้ข

ลงคลองชลประทาน จดุเร่ิมต้นที่พิกัด /เพิ่มต่ิม/ปล่ียนแปลง

N 13.478192  E  99.829503  จดุส้ินสุด คร้ังที่ 3)

ที่พิกัด  N 13.478523  E  99.829638 หน้าที่

ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด 13

พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย ล าดับที่

1

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 9 ก่อสร้างรางระบายน้ าขนาดปากราง  กวา้ง 0.20 ปี พ.ศ. จ านวน หมู่ที่ 9 กองช่าง
ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30-0.60 เมตร ยาว 102 เมตร 2561 ถึง 295,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
จงัหวดัราชบุรี จากบ้านนายสายนัต์ ที่พิกัด  N 13.486862 2564 บาท

E 99.810485  ไปทางบ้านร้อยตรีชุมพล (ฉบับแกไ้ข

(กองช่าง ขอปรับแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียด ที่พิกัด  N 13.486049  E  99.810834 /เพิ่มต่ิม/ปล่ียนแปลง

ค าชีแ้จงประกอบงบประมาณรายจ่ายโครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด คร้ังที่ 3)

ประชุมสภา อบต. สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย หน้าที่

ประจ าป ี2565  เมือ่วนัที่ 29 มิถุนายน 2562) 2

ล าดับที่

49 -11

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

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่1
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

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



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

9 โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 10 วางท่อเมนประปาชนิดท่อ พีวซีี 8.5 ขนาดเส้นผ่า ปี พ.ศ. จ านวน หมู่ที่ 10 กองช่าง
ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี ศูนยก์ลาง 85 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2561 ถึง 128,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
จงัหวดัราชบุรี จากบ้านนายบุญช่วย ทับทิม ไปสุดที่บ้าน 2564 บาท

นายช านาญ  มณีโชติ  ระยะทาง 430 เมตร (ฉบับแกไ้ข

จดุเร่ิมต้นที่พิกัด  N 13.48560  /เพิ่มต่ิม/ปล่ียนแปลง

E  99.81713  จดุส้ินสุดที่พิกัด คร้ังที่ 2)

N 13.48452   E  99.81835 หน้าที่
ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด 11
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย ล าดับที่

67
(แกไ้ขคร้ังที่ 1/2562

โดยผู้บริหารท้องถิน่

วนัที่ 8 ก.พ. 2562)

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 3 ปี พ.ศ. จ านวน หมู่ที่ 11 กองช่าง
พร้อมบ่อพักน้ า หมู่ที่ 11  ต าบลคูบัว เมตร ยาว 38 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 2561 ถึง 137,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี พร้อมวางท่อ คสล. .ขนาด Ø 0.40 เมตร  2564 บาท

จ านวน 36 ท่อน บ่อพักน้ าขนาด 0.90x0.90 หน้าที่
เมตร จ านวน 4 บ่อ ความยาวรวม 38 เมตร 86
จากบ้านนายชล  ชาติไทย  จดุเร่ิมต้นที่พิกัด ล าดับที่
N 13.480137  E  99.809677  15
ถึงบ้าน นางสาวธญัพัฒน์  ชาติไทย   ที่พิกัด (แกไ้ขคร้ังที่ 1/2562

N 13.479801  E  99.809610 โดยผู้บริหารท้องถิน่

ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด วนัที่ 8 ก.พ. 2562)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย -12

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

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

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



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

11 โครงการก่อสร้างปักเสาพาดสายไฟฟ้า ปักเสาไฟฟ้า จ านวน 5 ต้น พร้อมพาดสายดับยาว ปี พ.ศ. จ านวน หมู่ที่ 11 กองช่าง
สาธารณะ หมู่ที่ 11  ต าบลคูบัว รวมไม่น้อยกวา่ 200 เมตร และติดต้ังโคมไฟส่อง 2561 ถึง 50,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี สวา่ง จ านวน 3 ชุด ริมถนนเลียบคลองชลประทาน 2564 บาท

หมู่ที่ 11 ไปทางต าบลอ่างทอง (ฉบับแกไ้ข

จดุเร่ิมต้นที่พิกัด  N 13.471394 /เพิ่มต่ิม/ปล่ียนแปลง

E  99.807575  จดุส้ินสุดที่พิกัด คร้ังที่ 3)

N 13.470356   E  99.806032 หน้าที่

ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด 13

พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย ล าดับที่

2

12 โครงการก่อสร้างปักเสาพาดสายไฟฟ้า ปักเสาไฟฟ้า จ านวน 8 ต้น พร้อมพาดสายดับยาว ปี พ.ศ. จ านวน หมู่ที่ 11 กองช่าง
สาธารณะ หมู่ที่ 11  ต าบลคูบัว รวมไม่น้อยกวา่ 315 เมตร และติดต้ังโคมไฟส่อง 2561 ถึง 72,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี สวา่ง จ านวน 4 ชุด ริมถนนเลียบคลองชลประทาน 2564 บาท

หมู่ที่ 11 จากจดุส้ินสุดเดิมถึงบ้านนางอุไร บัวไสว หน้าที่
จดุเร่ิมต้นที่พิกัด  N 13.472956 123
E 99.811251  จดุส้ินสุดที่พิกัด ล าดับที่
N 13.470461  E  99.809871 81
ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด (แกไ้ขคร้ังที่ 1/2562

พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  จ านวน 1 ป้าย โดยผู้บริหารท้องถิน่

วนัที่ 8 ก.พ. 2562) -13

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

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



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

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 12 ก่อสร้างรางระบายน้ าขนาดปากรางกวา้ง 0.20 ปี พ.ศ. จ านวน หมู่ที่ 12 กองช่าง
ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.25-0.60 เมตร ยาว 47 เมตร 2561 ถึง 134,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
จงัหวดัราชบุรี จากบ้านนางอนงค์ เพ็งระแก้ว 2564 บาท

ที่พิกัด  N 13.476001   E 99.825644 หน้าที่
ไปทางบ้านนายมาโนช  คชสถิตย์ 110
ที่พิกัด  N 13.476434   E  99.825632 ล าดับที่
ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด 56
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย (แกไ้ขคร้ังที่ 1/2562

โดยผู้บริหารท้องถิน่

วนัที่ 8 ก.พ. 2562)

14 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ า วางท่อ คสล.ขนาด Ø 1.00 เมตร  จ านวน 44 ปี พ.ศ. จ านวน หมู่ที่ 14 กองช่าง
หมู่ที่ 14 ต าบลคูบัว ท่อน บ่อพักน้ าขนาด 1.50X1.50 เมตร จ านวน 2561 ถึง 299,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 6 บ่อ ความยาว 50 เมตร  จากบ้านนางสาวอรุณี 2564 บาท

หีบทอง  จดุเร่ิมต้นที่พิกัด  N 13.453407 หน้าที่
E  99.819744  ไปทางบ้านนายสวงศ์  ศิลภมร 112
จดุส้ินสุดที่พิกัด  N 13.453233  ล าดับที่
E  99.820184 59
ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด (แกไ้ขคร้ังที่ 1/2562

พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย โดยผู้บริหารท้องถิน่

วนัที่ 8 ก.พ. 2562) -14

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

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



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

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวา้ง  3 ปี พ.ศ. จ านวน หมู่ที่ 15 กองช่าง
หมู่ที่ 15  ต าบลคูบัว เมตร  ยาว 39 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 2561 ถึง 78,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี หรือมีพืน้ที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 117 ตารางเมตร 2564 บาท

จากบ้านผู้ช่วยกันตภณ  ค ากองแก้ว  ไปทางบ้าน หน้าที่
นางนิตยา  คอนเมฆ  จดุเร่ิมต้นที่พิกัด  95
N 13.465709  E  99.815107  จดุส้ินสุด ล าดับที่
ที่พิกัด  N 13.466029  E  99.81520 30
ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด (แกไ้ขคร้ังที่ 1/2562

พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  จ านวน 1 ป้าย โดยผู้บริหารท้องถิน่

วนัที่ 8 ก.พ. 2562)

16 โครงการวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน วางท่อเมนประปา ขนา Ø  3  นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ปี พ.ศ. จ านวน หมู่ที่ 15 กองช่าง
หมู่ที่ 15 ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี ข้อต่อข้องอครบชุด  ระยะทางรวมไม่น้อยกวา่ 2561 ถึง 38,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
จงัหวดัราชบุรี 135  เมตร  จากบ้านนายสุเทพ ตันติก าธน 2564 บาท

ไปทางบ้านนางบาง  ตันติก าธน  (ฉบับแกไ้ข

จดุเร่ิมต้นที่พิกัด  N 13.462199 /เพิ่มต่ิม/ปล่ียนแปลง

E 99.814604  จดุส้ินสุดที่พิกัด คร้ังที่ 2)

N 13.460996   E  99.814885 หน้าที่
ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด 14
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  จ านวน 1 ป้าย ล าดับที่

68

(แกไ้ขคร้ังที่ 1/2562

โดยผู้บริหารท้องถิน่

วนัที่ 8 ก.พ. 2562) -15

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

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

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน , ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



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

1 โครงการพัฒนาสินค้าทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการปลูกข้าว ปี พ.ศ. โอนงบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด อบต.

ประเภทข้าว โดยการใช้เกษตรอินทรีย์ 2561 ถึง ต้ังจ่ายรายการใหม่ อบต.คูบวั

2564 โดยอ านาจอนมุัติ

หน้าที่ ของคณะผู้บริหาร

140 ทอ้งถิน่

ล าดับที่ ประจ าปีงบประมาณ

1 พ.ศ.2562

(ฉบับเดิม) จ านวนเงิน

30,000
บาท

-16

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.6  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

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

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่1

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง , ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  , ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย




