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หน้าที่  1 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (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 2) ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,198,000 บาท และผู้บริหารท้องถิ่นได้ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านักงานปลัด                   
จ านวน 2 รายการ งบประมาณ  351,,400 บาท ของกองคลัง  จ านวน  1 รายการ งบประมาณ  97,,400 บาท 
ของกองช่าง จ านวน 4 รายการ งบประมาณ 586,400 บาท ของกองการศึกษา จ านวน 1 รายการ 
งบประมาณ 498,400 บาท ในวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) 
ประจ าปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 และได้มีการโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายเพ่ือน ารายจ่าย         
ตามงบประมาณที่ได้ก าหนดไว้ไปด าเนินงานตามแผนงานโครงการของหน่วยงานกองช่างและของส านักงานปลัด อบต.     

 จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
ขึ้นนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้อนุมัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมและ
รายการที่ตั้งเป็นรายการใหม่เพ่ือน างบประมาณไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตามนโยบาย และแผนพัฒนา
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชน ต่อภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 



หน้าที่  2 

 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) 

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)  8-13 
2.3   บัญชีจ านวนครุภัณฑ์    (แบบ ผด.02/1) 14-16 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หน้าที่  3 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

ส่วนที่ 1 บทน า 
1.1  บทน า 
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวนี ้  ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
หมวด 5 (ข้อ 26 และข้อ 27) 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 

      จัดท าภายหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดท าแผนการด าเนินงานแลว หากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงานราชการ 
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น       
ในปงบประมาณนั้น ใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานใหแลวเสร็จ       
ภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงาน
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนๆ (โดยใหจัดท าเปนแผนการด าเนินงาน
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,....) 
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 กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด   
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ  (ถ้ามี) 
 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ทีด่ าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
การด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่  

 



หน้าที่  4 

 

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึง (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 าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  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/หน่วยงานรับผิดชอบ 
 
 
 
 



หน้าที่  5 

 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงาน
รับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผล
ในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
 การลงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยภาพรวมทั้งหมด ผลการคิดเป็นร้อยละ         
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 ท าให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปทราบถึงกิจกรรม วิธีการด าเนินงานในการ
พัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้อย่างชัดเจน  
 2 ท าให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติสามารถน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้
อย่างสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น  
 3 ท าให้ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลโครงการ หรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการสามารถเข้าใจและตรวจสอบ
โครงการได้ง่ายขึ้น  
 4 ท าให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบ  ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งสามารถน าข้อมูลที่ได้รับไป
รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบถึงความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานต่อไป 
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ส่วนที่  2 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

ของ องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่จะเกิดขึ้นจริง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
ประสานงาน และการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อีกท้ังสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)        
โดยก าหนดรายละเอียดลงในแบบบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ที่จะด าเนินการจริงเพ่ือก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและ
ประชาชนตามล าดับต่อไป 
   

 

 
 
 
 
 

 
 



จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงกำรทั้งหมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

 ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

1) ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณปูโภค และสำธำรณปูกำร
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 11.11 350,000 16.78 ส านักงานปลัด อบต.
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 7 77.78 1,585,856.89 76.02 กองช่าง
1.3 แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0

8 100 1,876,000
4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทนุ พำณชิยกรรมและกำรทอ่งเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 11.11 150,000 7.20 กองช่าง
4.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชุมชน 0 0 0 0
4.3 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0
4.4 แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0
4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  0 0 0 0

1 150,000
9 100 2,085,856.89 100

จ ำนวนครุภณัฑ์
ที่ด ำเนินกำร

 คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงกำรทั้งหมด

 จ ำนวน
งบประมำณ

 ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

1 16.67 1,400 0.11 ส านักงานปลัด อบต.
2. ประเภทครุภณัฑ์ส านกังาน 1 16.67 97,400 7.62 กองคลัง

1 16.67 108,000 8.46 กองช่าง
4. ประเภทครุภณัฑ์กฬีา 1 16.67 498,400 39.02 กองการศึกษา

1 16.67 111,999.10 8.77
1 16.67 460,000 36.02
6 100 1,277,199.10 100

หมำยเหตุ  (แบบ ผด.02/1)  เปน็บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ แยกเฉพาะส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาทอ้งถิ่น

หน้าที่ 7

รวม

รวม

2.1  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ  (แบบ ผด.01)
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. ๒๕๖2  (เพ่ิมเติม)  ฉบับที่ 2

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมอืงรำชบุรี  จงัหวัดรำชบุรี

ยทุธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

2.1  บัญชีสรุปจ ำนวนครุภณัฑ์ (แบบ ผด.02/1)
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. ๒๕๖2  (เพ่ิมเติม)  ฉบับที่ 2

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมอืงรำชบุรี  จงัหวัดรำชบุรี

ประเภทครุภัณฑ์  (แบบ ผ.08)

รวมทั้งหมด

   ส านักงานปลัด อบต.

1. ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

6. ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รวมทั้งหมด

3. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 

5. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณเสียง งานจดัซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองรับกระจายเสียงไร้สาย (พ.ศ.2561 รายการต้ังจา่ย ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด
เสียงไร้สายอัตโนมัติ  (ลูกยอ่ย) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,6,7,8,14,15 รวม 6 ชุด ถึง เป็นรายการใหม่ อบต.คูบัว
ภายในต าบลคูบัว โดยมีรายละเอียดประกอบต่อชุด ดังนี้ พ.ศ.2565) ประจ าปีงบประมาณ

1. เคร่ืองรับสัญญาณ UHF 420.20 MHZ หน้าที่ พ.ศ.2562

พร้อมเคร่ืองขยายเสียงแบบสเตอริโอ 240 W 55 จ านวนเงิน

และ Decoder ควบคุมรหัส (1 เคร่ือง) ล าดับที่ 350,000

2. เสาอากาศแบบปรับทิศทาง พร้อมชุดสายน า 3 บาท

สัญญาณ และอุปกรณ์ต่อบนเสาไฟฟ้า (1 ต้น)

3. ปาก Horn  ขนาด 15 นิ้ว พร้อม Unit Horn

100 W และสายล าโพง (4 ตัว)

หน้าที่ 8

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณ 350,000 บาท

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด.02)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่2

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

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



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. งานก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ า และ (พ.ศ.2561 จ านวน หมู่ที่ 1 กองช่าง
พร้อมบ่อพักน้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ถึง 308,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ทางแยกบ้านป้าเงิน วงพรม ผ่านบ้าน โดยวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 77 พ.ศ.2565) บาท
นายอรุณ ไข่มุกข์  ไปส้ินสุดบ้าน ท่อน บ่อพักขนาด 0.90X0.90 เมตร 7 บ่อ หน้าที่
นางมณี  วงษ์วจิติต์  เชื่อมต่อ ความยาวรวม 84 เมตร และก่อสร้างถนน คสล. 94
ท่อระบายน้ าเดิมในซอย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร ล าดับที่
และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือมีพืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่ 252 ตารางเมตร 90

ตามแบบแปลนที่ อบต.คูบัว ก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย

จากทางบ้านป้าเงิน วงพรม ผ่านบ้านนายอรุณ ไขม่กุข ์

ไปส้ินสุดบ้าน นางมณี วงศ์วจิิตร เชื่อมต่อท่อเดิมในซอย

จดุเร่ิมต้นทีพ่ิกดั N 13.510326 E 99.831246

จดุส้ินสุดทีพ่ิกดั N 13.509934 E 99.831070

2 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินริมคลอง งานกอ่สร้างก าแพงกนัดินริมคลองชลประทาน หมูท่ี ่2 (พ.ศ.2561 จ านวน หมู่ที่ 2 กองช่าง
ชลประทานสาธารณะ บริเวณหัวนา โดยก่อสร้างก าแพงกันดินยาวรวม 65 เมตร พร้อมเปล่ียน ถึง 245,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
นางวรรณา  ก าลังหาญ  หมู่ที่  2 ท่อ คสล. จ านวน 3 จดุๆ ละ 4 ท่อน และซ่อมแซม พ.ศ.2565) บาท

ถนน คสล. กวา้ง 3 เมตร ยาว 1 เมตร หนา 0.15 เมตร หน้าที่
จ านวน 3 จดุ  ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัว ก าหนด 91
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย ล าดับที่
บริเวณหวันา นางวรรณา ก าลังหาญ 81
จดุเร่ิมต้นทีพ่ิกดั N 13.494516 E 99.825489
จดุส้ินสุดทีพ่ิกดั N 13.494498 E 99.526158

หน้าที่ 9

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

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

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



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต งานกอ่สร้างรางระบายน้ า  หมูท่ี ่9 (พ.ศ.2561 จ านวน หมู่ที่ 9 กองช่าง
พร้อมท่อ ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  9 โดยกอ่สร้างรางระบายน้ า ขนาดปากรางกวา้ง 0.20 เมตร ถึง 345,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
บริเวณบ้านนางจ้ า สวสัดี  ลึกเฉล่ีย 0.20-0.50 เมตร ยาวรวม 140 เมตร พ.ศ.2565) บาท
ไปทางบ้านคุณประภา ศรีนวล  ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัว ก าหนด หน้าที่
หมู่ที่  9 พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จ านวน 1 ป้าย 80

บริเวณบ้านนางจ้ า สวัสดี ล าดับที่
ที่พิกัด  N 13.487608   E 99.808520 50
ไปทางบ้านคุณประภา  ศรีนวล
จดุส้ินสุดทีพ่ิกดั N 13.486818  E 99.808736

4 โครงการกอ่สร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักน้ า งานกอ่สร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ า  หมูท่ี ่14 (พ.ศ.2561 จ านวน หมู่ที่ 14 กองช่าง
หมูท่ี ่14  ต าบลคูบัว โดยวางท่อ คสล. Ø 1.00 เมตร จ านวน 44 ท่อน ถึง 300,000 ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
บริเวณบ้าน  นางสาวอรุณี  หบีทอง บ่อพักขนาด 1.50X1.50 เมตร  6  บ่อ (พ.ศ.2565 บาท
ถงึบ้าน นายสวงศ์  ศิลภมร ความยาสวรวม 50 เมตร หน้าที่

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัว ก าหนด 84
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ล าดับที่
จากบ้านนางสาวอรุณี หบีทอง 59
จดุเร่ิมต้นทีพ่ิกดั  N 13.452717  E 99.820622

ไปทางบ้านนาวสวงศ์  ศิลภมร

จfุส้ินสุดทีพ่ิกดั  N 13.452824   E 99.820216

หน้าที่ 10

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

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

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



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการขยายท่อเมนประปา ต่อจากหมูท่ี ่4 งานขยายท่อเมนน้ าประปา  หมูท่ี ่5 (พ.ศ.2561 รายการต้ังจา่ย หมู่ที่ 4-5 กองช่าง
ไปหมูท่ี ่5  เชื่อมต่อ หมูท่ี ่6 โดยวางท่อ พีวีซี ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ขนาด Ø 200 ถึง เป็นรายการใหม่ ต าบลคูบัว อบต.คูบัว

มลิลิเมตร ยาวรวม 223  เมตร พ.ศ.2565) ประจ าปีงบประมาณ

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัว ก าหนด หน้าที่ พ.ศ.2562

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 76 จ านวนเงิน

ต่อจากของเดิมเลีบถนน สาย 3339 ต่อกบัท่อเมน ล าดับที่ 233,000

อบจ.ราชบุรี หลัง อบต.คูบัว หมูท่ี ่4-5 ต าบลคูบัว 39 บาท

จดุเร่ิมต้นทีพ่ิกดั  N 13.49285  E 99.83357

จดุส้ินสุดทีพ่ิกดั  N 13.49194   E 99.83224

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนสาย รบ 4124 งานกอ่สร้างปักเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ  หมูท่ี ่9 (พ.ศ.2561 รายการต้ังจา่ย หมู่ที่ 9 กองช่าง
สะพานหมูท่ี ่9  ไปทางรางรถไฟ  หมูท่ี ่2 โดยปักเสาไฟฟ้า จ านวน 8 ต้น พร้อมพาดสายดับยาว ถึง เป็นรายการใหม่ ต าบลคูบัว อบต.คูบัว

รวมไมน่้อกว่า 400 เมตร และติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง พ.ศ.2565) ประจ าปีงบประมาณ

จ านวน  5  ชุด หน้าที่ พ.ศ.2562

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัว ก าหนด 99 จ านวนเงิน

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ล าดับที่ 95,000

ถนนสาย รบ.4124 บริเวณสะพาน หมูท่ี ่9 108 บาท
ไปทางรางรถไฟ หมูท่ี ่2

จดุเร่ิมต้นทีพ่ิกดั  N 13.490209  E 99.811073

จดุส้ินสุดทีพ่ิกดั  N 13.492688   E 99.813278

หน้าที่ 11

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

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่2
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

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



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูภาค อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูภาคจงัหวัดราชบุรี (พ.ศ.2561 โอนเงินงบประมาณ หมู่ที่ 14 กองช่าง
โครงการขยายเจตไฟฟ้า/ปรับปรุงและซ่อมแซม ค่าขยายเขตไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ถึง รายจา่ยประจ าปี ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
ระบบไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บริเวณ หมู่ที่ 14 ต าบลคูบัว พ.ศ.2565) พ.ศ.2562

บริเวณจากบ้านนายสมาน ค ากองแก้ว (บ้าน ส.อบต.สุทิน) หน้าที่ เพือ่จา่ยเป็น

และหลังบ้าน ส.อบต.สุทิน เทียนวงศ์ การด าเนินการ 90 รายการใหม่

 -ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จ านวน 6 ต้น ล าดับที่ จ านวนเงิน

 -ติดต้ังแร็ค 2X200 มม. จ านวน 7 ชุด 77 59,856.89
 -ร้ือถอนเสา คอร. 8 เมตร จ านวน 1 ต้น  (น ากลับมาใช้อีก) บาท
 -ร้ือถอน แร็ค 2X200 มม. จ านวน 1 ชุด  (น ากลับมาใช้อีก)

 -ติดต้ังสายยดึโยงแรงต่ า จ านวน 1 ชุด

 -ติดต้ังล่อฟ้าแรงต่ า จ านวน 1 ชุดและท ากราวด์แรงต่ า 1 จดุ

 -ร้ือสายอลูมเินียม 50 AW 1 เฟส 2 สาย

 ระยะทางประมาณ 35 เมตร  (น ากลับมาใช้อกี)

 พาดสายอลูมเินียม 50 AW 1 เฟส 2 สาย

 ระยะทางประมาณ 210 เมตร 

หน้าที่ 12

รวม 7 โครงการ รวมงบประมาณ 1,585,856.89 บาท

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 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 ่2

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  , ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ



รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 โครงการต่อเติมอาคารห้องเกบ็เอกสาร งานกอ่สร้างต่อเติมอาคาร  (หอ้งกองช่าง) (พ.ศ.2561 รายการต้ังจา่ย อบต.คูบัว กองช่าง
กองชา่ง อบต.คูบัว โดยกอ่สร้างต่อเติมอาคาร  หอ้งขนาดความกว้าง ถึง เป็นรายการใหม่ อบต.คูบัว

2.50 เมตร  ยาว 7 เมตร พ.ศ.2565) ประจ าปีงบประมาณ

ตามแบบแปลนที ่อบต.คูบัว ก าหนด หน้าที่ พ.ศ.2562

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 135 จ านวนเงิน

จดุพิกดัโครงการ ล าดับที่ 150,000

N 13.492072  E  99.831942 22 บาท

หน้าที่ 13

2,085,856.89
รวมงบประมาณทั้งหมด

บาท

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณ  150,000 บาท

รวมทั้งหมด 9 โครงการ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ่2

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวดัราชบรุี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว



เป้าหมาย สถานที่ หน่วยงาน
ผลผลิตของครุภัณฑ์ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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 แผนงานบริหารงานทั่วไป จดัซ้ือเคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (พ.ศ.2561 รายการต้ังจา่ย อบต.คูบัว ส านักงานปลัด
(ส านักงานปลัด อบต.) (Smart Card Reader) จ านวน 2 เคร่ือง ถึง เป็นรายการใหม่ อบต.คูบัว
หมวดรายจา่ยค่าครุภัณฑ์ คุณสมบัติไมต้่ ากว่าเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พ.ศ.2565) ประจ าปงีบประมาณ

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พืน้ฐานที่กระทรวงดิจทิัลฯ ก าหนด หน้าที่ พ.ศ.2562
195 จ านวนเงิน

(ครุภัณฑ์เกี่ยวข้องกบัการจัดบริการสาธารณะ) ล าดับที่ 1,400
65 บาท

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน รายการต้ังจา่ย อบต.คูบัว กองคลัง
(กองคลัง) 1. แบบต้ังฟืน้หรือแบบแขวน  ขนาด 30,000 บีทียู เป็นรายการใหม่ อบต.คูบัว
หมวดรายจา่ยค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 ตัว ประจ าปงีบประมาณ

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 2. แบบติดผนัง  ขนาด 12,000 บีทียู พ.ศ.2562
จ านวน 1 ตัว จ านวนเงิน

(ครุภณัฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการจดับริการสาธารณะ) 97,400
ไม่ต้องบรรจุในแผนพัฒนาทอ้งถิน่) บาท

3 แผนงานเคหะและชุมชน จดีซ้ือโคมไฟส่องสวา่งถนน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (พ.ศ.2561 รายการต้ังจา่ย อบต.คูบัว กองช่าง

(กองช่าง) จ านวน 120 ชุด ถึง เป็นรายการใหม่ 15 อบต.คูบัว
หมวดรายจา่ยค่าครุภัณฑ์ (ไวซ่้อมแซมโคมเดิมที่ช ารุด เนื่องจากโคมเดิมเป็นท่อเหล็ก พ.ศ.2565) ประจ าปงีบประมาณ หมู่บ้าน
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เมื่อใช้งานท าให้เกดิสนิมหักพังเสียหายจ านวนมาก) หน้าที่ พ.ศ.2562

183 จ านวนเงิน
(ครุภัณฑ์เกี่ยวข้องกบัการจัดบริการสาธารณะ) ล าดับที่ 108,000

25 บาท

หน้าที่ 14

2.3  บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  (แบบ ผด.02/1)
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่2

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี

ประเภทครุภัณฑ์  

ที่ แผนงาน/หมวด/ประเภท
งบประมาณ (บาท)

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



เป้าหมาย สถานที่ หน่วยงาน
ผลผลิตของครุภัณฑ์ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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.

4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้ พร้อมติดต้ัง (พ.ศ.2561 รายการต้ังจา่ย หมู่ที่ 1 กองการศึกษา
(กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม) จ านวน 8 ชุด ภายในหมู่บ่าน หมู่ที่ 1,3,4,6,10, ถึง เป็นรายการใหม่ หมู่ที่ 3 อบต.คูบัว
หมวดรายจา่ยค่าครุภัณฑ์ 11,13,15  โดย 1 ชุด ประกอบด้วย พ.ศ.2565) ประจ าปงีบประมาณ หมู่ที่ 4
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 1. เคร่ืองลู่วิ่งอเนกประสงค์ พร้อมติดต้ัง หน้าที่ พ.ศ.2562 หมู่ที่ 6

2. เคร่ืองบริหารข้อเข่า-ขา แบบจกัรยานล้อเหล็ก 189 จ านวนเงิน หมู่ที่ 10
(ครุภณัฑ์เกีย่วข้องกับการจัดบริการสาธารณะ) พร้อมติดต้ัง ล าดับที่ 498,400 หมู่ที่ 11

3. เคร่ืองบริหารแขน-ขา ลดหน้าท้องแบบถีบดึง 52 บาท หมู่ที่ 13
ยกตัว พร้อมติดต้ัง หมู่ที่ 15
4. เคร่ืองยกน้ าหนักพร้อมติดต้ัง (8 หมู่บ้าน)

5 แผนงานเคหะและชุมชน ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ อบต.คูบัว (พ.ศ.2561 งบประมาณ ต าบลคูบัว ส านักงานปลัด
(ส านักงานปลัด อบต.) ปี 2562 จ านวน 1 คัน   (คันสีเขียว) ถึง รายจา่ยประจ าปี อบต.คูบัว
หมวดรายจา่ยประจ า หมายเลขทะเบียน 82-9101  ราชบุรี พ.ศ.2565) พ.ศ.2562

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รหัสครุภัณฑ์ 011540002 หน้าที่ หน้าที่ 69
โดยซ่อมแซมปรับปรุงตู้รถบรรทุกขยะมูลฝอย 190 จ านวนเงิน

(รายจ่ายประจ าเกีย่วขอ้งกบัการจัดบริการสาธารณะ) ใหม้ปีระสิทธิภาพในการใช้งานและเกดิประโยชน์สูงสุด ล าดับที่ 111,999.10
แก่ทางราชการและประชาชนผู้ใช้บริการ 54 บาท
รายการซ่อมแซมปรับปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 35 รายการ

หน้าที่ 15

ที่ แผนงาน/หมวด/ประเภท
งบประมาณ (บาท)

2.3  บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  (แบบ ผด.02/1)
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่2

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี

ประเภทครุภัณฑ์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



เป้าหมาย สถานที่ หน่วยงาน
ผลผลิตของครุภัณฑ์ แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 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.

6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี 6 (พ.ศ.2561 รายการต้ังจา่ย หมู่ที่ 6 ส านักงานปลัด
(ส านักงานปลัด อบต.) ตามคุณสมบัติของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ ถึง เป็นรายการใหม่ ต าบลคูบัว อบต.คูบัว
หมวดรายจา่ยค่าครุภัณฑ์ และการส่ือสาร จ านวน 2 ตัว พร้อมอปุกรณ์ประกอบ พ.ศ.2565) ประจ าปงีบประมาณ

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จดุติดต้ังกล้อง ตัวที่ 1 หน้าที่ พ.ศ.2562
ที่พิกัด N 13.487424  E 99.834233 170 จ านวนเงิน

(ครุภณัฑ์เกีย่วขอ้งกบัการจดับริการสาธารณะ) จดุติดต้ังกล้อง ตัวที่ 2 ล าดับที่ 204,000
ที่พิกัด N 13.480416  E 99.837328 1 บาท

บัญชีครุภัณฑ์
ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่13 หน้าที่ รายการต้ังจา่ย หมู่ที่ 13
ตามคุณสมบัติของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ 181 เป็นรายการใหม่ ต าบลคูบัว
และการส่ือสาร จ านวน 3 ตัว พร้อมอปุกรณ์ประกอบ ล าดับที่ ประจ าปงีบประมาณ

จดุติดต้ังกล้อง ตัวที่ 1 (ศาลาอเนกประสงค์) 15 พ.ศ.2562
ที่พิกัด N 13.472394 E 99.818419 จ านวนเงิน
จดุติดต้ังกล้อง ตัวที่ 2 (ซอย 3) 256,000
ที่พิกัด N 13.469112  E 99.819634 บาท
จดุติดต้ังกล้อง ตัวที่ 3 (สามแยกทางไปหมู่ที่ 11)
ที่พิกัด N 13.475425  E 99.820228

หน้าที่ 16

2.3  บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  (แบบ ผด.02/1)
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 (เพ่ิมเตมิ) ฉบับที ่2

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบวั  อ ำเภอเมืองรำชบรุี  จังหวดัรำชบรุี

ประเภทครุภัณฑ์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ แผนงาน/หมวด/ประเภท
งบประมาณ (บาท)

รวมงบประมำณทั้งหมด
รวม ครุภณัฑ์ ทั้งหมด 6 รำยกำร 1,277,199.10

บำท


