










 บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) โดยผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ครั้งท่ี 1/2563 อนุมัติเมื่อวันท่ี 26 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563 

                                                                                                    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                             แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมืองรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่  2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  , ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  สำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำร1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร    
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น ของเดิม ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 95 ล ำดับที่ 93    

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

93 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมรำงระบำยน้ ำ คสล. 
หมู่ที่ 1 จำกบริเวณข้ำงบ้ำนนำงอ ำพร วรเวชวิทยำ 
ไปทำงทิศตะวันตกตำมแนวเดิม โดยฝั่งท่อระบำยน้ ำ 
ข้ำมถนนและปรับปรุงซ่อมแซมรำงระบำยน้ ำของเดิม 
พร้อมทั้งท ำรำงระบำยน้ ำ คสล.ต่อจำกของเดิม 

เพื่อระบำยน้ ำได้สะดวกและ 
และป้องกันปัญหำน้ ำท่วม 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ไม่ให้ชุมชนได้รับควำมเสียหำย 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
ขนำดปำกรำงกว้ำง 0.20 เมตร  ยำว 69 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40-0.70 เมตร 

   220,000 220,000 จ ำนวนสถำนที่ 
ที่ด ำเนินกำร 

แก้ไขปัญหำได้ 
 
 
 
 
 

สำมำรถระบำยน้ ำ 
ได้สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

                        เปรียบเทียบของเดิม                   
เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ขอแก้ไข เพื่อแก้ไขพิมพ์ตัวเลขผิด และแก้ไขย้ำยช่วงปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำจำกเดิม ช่องปี พ.ศ.2564 และปี 2565 ขอแก้ไขย้ำยมำเป็นช่องปีที่จะ พ.ศ.2563 รองรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในหมู่บ้ำน 
ตำมควำมต้องกำรของประชำชนและกำรประมำณรำคำกลำง ปร.4-ปร.5 ซ่ึงข้อมูลได้พิสูจน์แล้วว่ำกำรส ำรวจออกแบบด้ำนกำรก่อสร้ำงนี้จะช่วยให้แก้ไขปัญหำเรื่องกำรระบำยน้ ำสำมำรถเชื่อมต่อกันส่งผลให้กำรระบำยน้ ำในหมู่บ้ำนเป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว 
เพื่อให้กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดท ำงบประมำณบรรลุผลและเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 95 ล ำดับที่ 93  ที่แก้ไข 

  ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

93 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมรำงระบำยน้ ำ คสล. 
หมู่ที่ 1 จำกบริเวณข้ำงบ้ำนนำงอ ำพร วรเวชวิทยำ 
ไปทำงทิศตะวันตกตำมแนวเดิม โดยฝั่งท่อระบำยน้ ำ 
ข้ำมถนนและปรับปรุงซ่อมแซมรำงระบำยน้ ำของเดิม 
พร้อมทั้งท ำรำงระบำยน้ ำ คสล.ต่อจำกของเดิม 

เพื่อระบำยน้ ำได้สะดวกและ 
และป้องกันปัญหำน้ ำท่วม 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ไม่ให้ชุมชนได้รับควำมเสียหำย 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
ขนำดปำกรำงกว้ำง 0.20 เมตร  ยำว 80 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.25-0.70 เมตร 
ที่พิกัด N  13.510661   E  99.832600 
ไปทำงทิศตะวันตกเชื่อมรำงเดิม 
ที่พิกัด N  13.510457   E  99.831863 

  301,000   จ ำนวนสถำนที่ 
ที่ด ำเนินกำร 

แก้ไขปัญหำได้ 
 
 
 
 
 

สำมำรถระบำยน้ ำ 
ได้สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

ของใหม่ที่แก้ไข 
                                                         ลงชื่อ ..................................................................... ผู้อนุมัติแก้ไข 

(นำยพจฐณศล  ธนิกกุล) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

 

แบบ ผ.02 

หน้ำที่ 95 



บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) โดยผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ครั้งท่ี 1/2563 อนุมัติเมื่อวันท่ี 26 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563 

                                                                                                    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                             แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมืองรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่  2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  , ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  สำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำร1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร    
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น ของเดิม ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 92 ล ำดับที่ 84    

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

84 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรด้วย 
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีต 
เดิม ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2 
บริเวณบ้ำนทุ่งนำ - บ้ำนนำยมนตร ี

เพื่อให้มีถนนมำตรฐำนส ำหรับ 
ประชำชนใช้ในกำรคมนำคม 
ได้อยำ่งสะดวกและปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้ำง  4  เมตร  ยำว  880 เมตร 
หนำ  0.05  เมตร  
รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ  3,520  ตร.ม. 
จุดพิกัด เริ่มต้น 
N  13.494520   E 99.825195 
จุดพิกัด สิ้นสุด 
N  13.495433   E 99.824113 

 200,000 200,000 200,000  ควำมยำวของถนน 
ท่ีได้รับกำรก่อสร้ำง 

 
 
 
 

ประชำชนได้รับ 
ควำมสะดวกในกำร 

สัญจร 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

                        เปรียบเทียบของเดิม                   
เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ขอแก้ไข เพื่อแก้ไขตัวเลขงบประมำณ อิงตำมกำรประมำณรำคำกลำง ปร.4-ปร.5 และแก้ไขที่พิกัด รองรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในหมู่บ้ำนตำมควำมต้องกำรของประชำชน 
ซ่ึงข้อมูลได้พิสูจน์แล้วว่ำกำรส ำรวจออกแบบด้ำนกำรก่อสร้ำงนี้จะช่วยแก้ไขปัญหำเรื่องพื้นผิวถนนคอนกรีตช ำรุด กำรล้ำของผิวถนน เส่ียงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ ท ำให้พื้นผิวถนนดีขึ้น ให้ผู้ใช้ทำงปลอดภัย  
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 92 ล ำดับที่ 84  ที่แก้ไข 

  ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

84 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรด้วย 
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีต 
เดิม ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 2 
บริเวณบ้ำนทุ่งนำ - บ้ำนนำยมนตร ี

เพื่อให้มีถนนมำตรฐำนส ำหรับ 
ประชำชนใช้ในกำรคมนำคม 
ได้อย่ำงสะดวกและปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้ำง  4  เมตร  ยำว  880 เมตร 
หนำ  0.05  เมตร  
รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ  3,520  ตร.ม. 
จุดพิกัด เริ่มต้น 
N  13.494520   E 99.825195 
จุดพิกัด สิ้นสุด 
N  13.495433   E 99.824113 
เป้ำหมำยด ำเนินกำรตำมงบประมำณเป็นระยะ 
ปี 2563 ด ำเนินกำร 150 เมตร 
จุดพิกัดเร่ิมต้น N 13.493445  E 99.826156 
จุดพิกัดสิ้นสุด N 13.494388   E 99.825401 
ปี 2564 ด ำเนินกำรต่อจำกจุดสิ้นสุดเดิม ส่วนที่เหลือ 

 200,000 178,000 200,000  ควำมยำวของถนน 
ท่ีได้รับกำรก่อสร้ำง 

 
 
 
 

ประชำชนได้รับ 
ควำมสะดวกในกำร 

สัญจร 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

ของใหม่ที่แก้ไข 
ลงชื่อ ..................................................................... ผู้อนุมัติแก้ไข 

 (นำยพจฐณศล  ธนิกกุล) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

แบบ ผ.02 

หน้ำที่ 92 



 
 
 

บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) โดยผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ครั้งท่ี 1/2563  อนุมัติเมื่อวันท่ี 26 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563 

                                                                                                    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                             แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมืองรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่  2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  , ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  สำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำร 1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร    
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น ของเดิม ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 96 ล ำดับที่ 97    

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

97 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภำยในหมู่บ้ำน หมูท่ี 3 ต ำบลคูบัว 
จ ำนวน  2  จุด 

เพื่อระบำยน้ ำได้สะดวกและ 
และป้องกันปัญหำน้ ำท่วม 
ไม่ให้ชุมชนได้รับควำมเสียหำย 
พร้อมให้มีถนนมำตรฐำนส ำหรับ 
ประชำชนใช้ในกำรคมนำคม 
ได้อย่ำงสะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. จ ำนวน 2 จุด 
ควำมยำวรวม  167  เมตร 
จุดท่ี 1   
ต้ังแต่บริเวณศำลำรอรถโดยสำรหน้ำวัดคูบัว  
โค้งตำมแนวถนนไปทำงทิศเหนือไปจรดรำงระบำยน้ ำ 
รำงเดิม   ควำมยำว  109  เมตร 
จุดพิกัดเริ่มต้น  N  13.492461    E  99.832059 
จุดพิกัดสิ้นสุด   N  13.493371    E  99.831853 
จุดท่ี 2   
บริเวณจุดตัดรำงระบำยน้ ำหน้ำบ้ำนนำยไพศำล 
หนูหำ ไปทำงบ้ำนนำงองุ่น  ต้ังสุขสันต์  
ควำมยำว   58   เมตร 
จุดพิกัดเร่ิมต้น ต่อสำมแยก 
จุดพิกัดสิ้นสุด  N 13.493102  E  99.831244 
ขนำดปำกรำงกว้ำง  0.20  เมตร  
ลึกเฉลี่ย  0.25 - 0.40  เมตร 

    
 
348,800 
 
 
 
 
185,600 
 

 
 
348,800 
 
 
 
 
185,600 

จ ำนวนสถำนท่ี 
ท่ีด ำเนินกำร 

แก้ไขปัญหำได้ 

สำมำรถระบำยน้ ำ 
ได้สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

                        เปรียบเทียบของเดิม                   
 
เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ขอแก้ไข เพื่อย้ำยช่วงปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำจำกเดิม ช่วงปี พ.ศ.2564 และปี 2565 ขอแก้ไขย้ำยมำเป็นช่วงปี พ.ศ.2563 และปี พ.ศ.2564 รองรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในหมู่บ้ำนตำมควำมต้องกำรของประชำชน
และกำรประมำณรำคำกลำง ปร.4-ปร.5 และเลขที่พิกัด ซ่ึงข้อมูลได้พิสูจน์แล้วว่ำกำรส ำรวจออกแบบด้ำนกำรก่อสร้ำงนีจ้ะสำมำรถแก้ไขปัญหำและสนองควำมต้องกำรแก่ประชำชนเพื่อให้กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดท ำ
งบประมำณบรรลุผลและเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

หน้ำที่ 96 



 
 
 
 
 
 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 96  ล ำดับที่ 97   ที่แก้ไข 

  ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

97 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภำยในหมู่บ้ำน หมูท่ี 3 ต ำบลคูบัว 
จ ำนวน  2  จุด 

เพื่อระบำยน้ ำได้สะดวกและ 
และป้องกันปัญหำน้ ำท่วม 
ไม่ให้ชุมชนได้รับควำมเสียหำย 
พร้อมให้มีถนนมำตรฐำนส ำหรับ 
ประชำชนใช้ในกำรคมนำคม 
ได้อย่ำงสะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. จ ำนวน 2 จุด 
ควำมยำวรวม 167 เมตร 
จุดท่ี 1   
ต้ังแต่บริเวณศำลำรอรถโดยสำรหน้ำวัดคูบัว  
โค้งตำมแนวถนนไปทำงทิศเหนือไปจรดรำงระบำยน้ ำรำงเดิม   
ควำมยำว 109 เมตร 
จุดพิกัดเริ่มต้น  N  13.492489   E  99.832081 
จุดพิกัดสิ้นสุด   N  13.493371   E  99.831853 
จุดท่ี 2   
บริเวณจุดตัดรำงระบำยน้ ำหน้ำบ้ำนนำยไพศำล หนูหำ  
ไปทำงบ้ำนนำงองุ่น  ต้ังสุขสันต์  
ควำมยำว 58 เมตร 
จุดพิกัดเริ่มต้น   N 13.487608   E 99.808520 
จุดพิกัดเร่ิมต้น ต่อสำมแยก 
จุดพิกัดสิ้นสุด  N 13.486818  E 99.808736 
ขนำดปำกรำงกว้ำง  0.20  เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.50 เมตร 

   
 

312,000 
 
 
 
 
 

185,600 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

185,600 

 จ ำนวนสถำนท่ี 
ท่ีด ำเนินกำร 

แก้ไขปัญหำได้ 

สำมำรถระบำยน้ ำ 
ได้สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

ของใหม่ที่แก้ไข 
                                                     
 

   ลงชื่อ ..................................................................... ผู้อนุมัติแก้ไข 
(นำยพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) โดยผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ครั้งท่ี 1/2563 อนุมัติเมื่อวันท่ี 26 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563 

                                                                                                    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                             แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมืองรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่  2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  , ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  สำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำร1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร    
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  ของเดิม  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 97  ล ำดับที่ 100    

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชีว้ัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

100 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรปักเสำพำดสำยพร้อมติดต้ัง 
โคมไฟส่องสว่ำง  หมู่ที่ 4  ต ำบลคูบัว 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ส่องสว่ำง เพิ่มควำมปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ 
ประชำชน 

ปักเสำพำดสำยไฟและติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำง  
ระยะทำงรวม 170 เมตร  
จำกบริเวณข้ำงถนนสำยท่ำสนุ่น  
ป้ำยที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 4 
ไปสิ้นสุดถึงทำงสำธำรณะหน้ำบ้ำนนำยส ำรวย น่วมนำ 
จุดพิกัด เริ่มต้น  
N  13.491513   E  99.840227 
จุดพิกัด สิ้นสุด  
N  13.492111   E  99.838962 

   51,000  จ ำนวนพื้นที่ 
ที่ได้รับบริกำร 

สำธำรณะไฟฟ้ำ 
แสงสว่ำง 

ทั่วถึง 

ประชำชนได้รับ 
ควำมสะดวก 

ปลอดภัย 
ในกำรใช้เส้นทำง 

สัญจรในยำมค่ ำคืน 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

                        เปรียบเทียบของเดิม                   
เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ขอแก้ไข เพื่อย้ำยช่วงปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำจำกเดิม ช่วงปี พ.ศ.2564 ขอแก้ไขย้ำยมำเป็นช่วงปี พ.ศ.2563 รองรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในหมู่บ้ำนตำมควำมต้องกำรของประชำชนและ 
กำรประมำณรำคำกลำง ปร.4-ปร.5 และเลขที่พิกัด ซ่ึงข้อมูลได้พิสูจน์แล้วว่ำกำรส ำรวจออกแบบด้ำนกำรก่อสร้ำงนี้จะสำมำรถแก้ไขปัญหำและสนองควำมต้องกำรแก่ประชำชนเพื่อให้กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องมีควำมเช่ือมโยงกับกำรจัดท ำ
งบประมำณบรรลุผลและเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที่ 97  ล ำดับที่ 100  ที่แก้ไข 

  ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

100 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรปักเสำพำดสำยพร้อมติดต้ัง 
โคมไฟส่องสว่ำง  หมู่ที่ 4  ต ำบลคูบัว 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ส่องสว่ำง เพิ่มควำมปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ 
ประชำชน 

ปักเสำพำดสำยไฟและติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำง  
ระยะทำงรวม 170 เมตร  
จำกบริเวณข้ำงถนนสำยท่ำสนุ่น  
ป้ำยที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 4 
ไปสิ้นสุดถึงทำงสำธำรณะหน้ำบ้ำนนำยส ำรวย น่วมนำ 
จุดพิกัด เริ่มต้น  
N  13.491931   E  99.840237 
จุดพิกัด สิ้นสุด  
N  13.492111   E  99.838962 

  47,000   จ ำนวนพื้นที่ 
ที่ได้รับบริกำร 

สำธำรณะไฟฟ้ำ 
แสงสว่ำง 

ทั่วถึง 

ประชำชนได้รับ 
ควำมสะดวก 

ปลอดภัย 
ในกำรใช้เส้นทำง 

สัญจรในยำมค่ ำคืน 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

ของใหม่ที่แก้ไข 
                                                         ลงชื่อ ..................................................................... ผู้อนุมัติแก้ไข 

(นำยพจฐณศล  ธนิกกุล) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

แบบ ผ.02 

หน้ำที่ 97 



บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) โดยผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ครั้งท่ี 1/2563  อนุมัติเมื่อวันท่ี 26 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563 

                                                                                                    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                             แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1) 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมืองรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่  2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง , ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  สำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำร1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร    
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  ของเดิม  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้ำที่ 18  ล ำดับที่ 13    

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชีว้ัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

13 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรวำงท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ ำ  
ผ่ำนถนนภำยในหมู่บ้ำน  (ผ่ำนซอย 14,15,16) 
ลงคลองชลประทำน  บ้ำนใต้ หมู่ที่ 4 ต ำบลคูบัว 

เพื่อระบำยน้ ำได้สะดวก และป้องกัน 
ปัญหำน้ ำท่วมขังภำยในหมู่บ้ำน 
ไม่ให้หมู่บ้ำนได้รับควำมเดือดร้อน
เสียหำย 

วำงท่อระบำยน้ ำ คสล. Ø 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ ำ ระยะทำง 81 เมตร 
จุดเริ่มต้น N 13.492673  E 99.836933 
จุดสิ้นสุด N 13.492644  E 99.837549 

   200,000  จ ำนวนสถำนที่ 
ที่ด ำเนินกำร 

แก้ไขปัญหำได้ 

สำมำรถระบำยน้ ำ 
ได้สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

                        เปรียบเทียบของเดิม                   
เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ขอแก้ไข เพื่อแก้ไขชื่อโครงกำร ย้ำยช่วงปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำจำกเดิม ช่วงปี พ.ศ.2564 ขอแก้ไขย้ำยมำเป็นช่วงปี พ.ศ.2563 รองรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในหมู่บ้ำนตำมควำมต้องกำรของประชำชนและ 
กำรประมำณรำคำกลำง ปร.4-ปร.5 ซ่ึงข้อมูลได้พิสูจน์แล้วว่ำกำรส ำรวจออกแบบด้ำนกำรก่อสร้ำงนี้จะสำมำรถแก้ไขปัญหำและสนองควำมต้องกำรแก่ประชำชนเพื่อให้กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดท ำงบประมำณบรรลุผล
และเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้ำที่ 18  ล ำดับที่ 13   ที่แก้ไข 
  ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

13 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรวำงท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ ำ ของหมู่ที่ 5 
ผ่ำนถนนภำยในหมู่บ้ำน  (ผ่ำนซอย 14,15,16) 
ลงคลองชลประทำน บ้ำนใต้ หมู่ที่ 4 ต ำบลคูบัว 

เพื่อระบำยน้ ำได้สะดวก และป้องกัน 
ปัญหำน้ ำท่วมขังภำยในหมู่บ้ำน 
ไม่ให้หมู่บ้ำนได้รับควำมเดือดร้อน
เสียหำย 

วำงท่อระบำยน้ ำ คสล. Ø 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ ำ  ระยะทำง 81 เมตร 
จุดเริ่มต้น N 13.492673  E 99.836933 
จุดสิ้นสุด N 13.492644  E 99.837549 

  228,000   จ ำนวนสถำนที่ 
ที่ด ำเนินกำร 

แก้ไขปัญหำได้ 

สำมำรถระบำยน้ ำ 
ได้สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

ของใหม่ที่แก้ไข 
 

                                                         ลงชื่อ ..................................................................... ผู้อนุมัติแก้ไข 
(นำยพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 
 
 

แบบ ผ.02 

หน้ำที่ 18 



บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) โดยผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ครั้งท่ี 1/2563  อนุมัติเมื่อวันท่ี 26 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563 

                                                                                                    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                             แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1) 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมืองรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่  2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  , ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  สำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำร1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร    
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  ของเดิม  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้ำที่ 20 ล ำดับที่ 17    
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

17 
 
 
 
 
 

โครงกำรวำงท่อประปำในพื้นที่ลอดทำงรถไฟ 
เพื่อเชื่อมต่อประปำของ อบต.คูบัว จำกหมู่ที่ 12 
เข้ำไปยังพื้นที่ของหมู่ที่ 6 ต ำบลคูบัว 

เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำประปำใช้ในกำร 
อุปโภค บริโภคเพียงพอทันต่อควำม 
ต้องกำรใช้น้ ำในกำรอุปโภค บริโภค 
ของครัวเรือน 

วำงท่อเมนประปำ โดยใช้ท่อ HDPE (PE)  
ขนำด  Ø 90  มม. 
ระยะทำง  300  เมตร 

  100,000   จ ำนวนประปำ 
ที่ขยำยข้ึน และ 
ได้รับกำรบ ำรุง 

รักษำ 

สำมำรถให้บริกำร 
น้ ำประปำได้สะดวก 
ทั่วถึง และทันต่อ 
ควำมต้องกำรของ 

ประชำชน 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

                        เปรียบเทียบของเดิม                   
เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ขอแก้ไข เพื่อแก้ไขตัวเลขขนำดท่อเมนประปำ และระยะทำงกำรวำงท่อในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รองรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในหมู่บ้ำนตำมควำมต้องกำรของประชำชนและกำรประมำณรำคำกลำง ปร.4-ปร.5 ซ่ึงข้อมูล
ได้พิสูจน์แล้วว่ำกำรส ำรวจออกแบบด้ำนกำรก่อสร้ำงนี้จะสำมำรถแก้ไขปัญหำและสนองควำมต้องกำรแก่ประชำชนเพื่อให้กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดท ำงบประมำณบรรลุผลและเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้ำที่ 20 ล ำดับที่ 17   ที่แก้ไข 
  ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

17 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรวำงท่อประปำในพื้นที่ลอดทำงรถไฟ 
เพื่อเชื่อมต่อประปำของ อบต.คูบัว จำกหมู่ที่ 12 
เข้ำไปยังพื้นที่ของหมู่ที่ 6 ต ำบลคูบัว 

เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำประปำใช้ในกำร 
อุปโภค บริโภคเพียงพอทันต่อควำม 
ต้องกำรใช้น้ ำในกำรอุปโภค บริโภค 
ของครัวเรือน 

วำงท่อเมนประปำ โดยใช้ท่อ HDPE (PE)  
ขนำด  Ø 110  มม. 
ระยะทำง  100  เมตร 
จุดเร่ิมต้นท่ีพิกัด N 13.475574  E 99.830160 
จุดสิ้นสุดท่ีพิกัด  N 13.477627  E 99.830579 

  100,000   จ ำนวนประปำ 
ที่ขยำยข้ึน และ 
ได้รับกำรบ ำรุง 

รักษำ 

สำมำรถให้บริกำร 
น้ ำประปำได้สะดวก 
ทั่วถึง และทันต่อ 
ควำมต้องกำรของ 

ประชำชน 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

ของใหม่ที่แก้ไข 
                                                         

ลงชื่อ ..................................................................... ผู้อนุมัติแก้ไข 
(นำยพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 
 
 
 

แบบ ผ.02 

หน้ำที่ 20 



บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) โดยผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ครั้งท่ี 1/2563  อนุมัติเมื่อวันท่ี 26 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563 

                                                                                                    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                             แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมืองรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่  2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  , ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  สำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำร1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร    
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  ของเดิม  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 98  ล ำดับที่ 103    

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

103 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บดอัดแน่น พร้อมวำงท่อ คสล. ลอดถนนลูกรัง  
หลังบ้ำนนำงทวน พุทธอร่ำม  กลำงทุ่งนำ  
หมู่ที่ 7 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรสัญจร 
ไปมำและในกำรขนส่งสินค้ำทำงกำรเกษตร 

ของประชำชน 

ก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำธำรณะ 
จ ำนวน 1 สำย 
โดยใช้ลูกรังถม พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ 
และวำงท่อ คสล.  ขนำด Ø  0.40  เมตร  
จ ำนวน   8   ท่อน 
ถนนกว้ำง   3  เมตร  ยำว   206  เมตร 

   60,000  ควำมยำวของถนน 
ท่ีได้รับกำรปรับปรุง 

ซ่อมแซมหรือ
ก่อสร้ำง 

พัฒนำถนน 

ถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่
กำรเกษตร 

กำรสัญจรไปมำหำสู่ 
ลดต้นทุนในกำรขนส่ง 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

                        เปรียบเทียบของเดิม                   
เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ขอแก้ไข เพื่อย้ำยช่วงปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำจำกเดิม ช่วงปี พ.ศ.2564 ขอแก้ไขย้ำยมำเป็นช่วงปี พ.ศ.2563 รองรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในหมู่บ้ำนตำมควำมต้องกำรของประชำชนและ 
กำรประมำณรำคำกลำง ปร.4-ปร.5 และระบุที่พิกัด ซ่ึงข้อมูลได้พิสูจน์แล้วว่ำกำรส ำรวจออกแบบด้ำนกำรก่อสร้ำงนี้จะสำมำรถแก้ไขปัญหำและสนองควำมต้องกำรแก่ประชำชนเพื่อให้กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดท ำ
งบประมำณบรรลุผลและเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 98  ล ำดับที่ 103   ที่แก้ไข 
  ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

103 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บดอัดแน่น พร้อมวำงท่อ คสล. ลอดถนนลูกรัง  
หลังบ้ำนนำงทวน พุทธอร่ำม  กลำงทุ่งนำ  
หมู่ที่ 7 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรสัญจร 
ไปมำและในกำรขนส่งสินค้ำทำงกำรเกษตร 

ของประชำชน 

ก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำธำรณะ 
จ ำนวน 1 สำย 
โดยใช้ลูกรังถม พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ 
และวำงท่อ คสล.  ขนำด Ø  0.40  เมตร  
จ ำนวน   8   ท่อน 
ถนนกว้ำง   3  เมตร  ยำว   206  เมตร 
จุดเร่ิมต้นท่ีพิกัด N 13.487838  E 99.825821 
จุดสิ้นสุดท่ีพิกัด  N 13.489145  E 99.825093 

  53,000   ควำมยำวของถนน 
ท่ีได้รับกำรปรับปรุง 

ซ่อมแซมหรือ
ก่อสร้ำง 

พัฒนำถนน 

ถนนลูกรังเข้ำสู่พื้นที่
กำรเกษตร 

กำรสัญจรไปมำหำสู่ 
ลดต้นทุนในกำรขนส่ง 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

ของใหม่ที่แก้ไข 
                                                         ลงชื่อ ..................................................................... ผู้อนุมัติแก้ไข 

(นำยพจฐณศล  ธนิกกุล) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

 

แบบ ผ.02 

หน้ำที่ 98 



บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) โดยผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ครั้งท่ี 1/2563  อนุมัติเมื่อวันท่ี 26 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563 

                                                                                                    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                             แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1) 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมืองรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่  2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  , ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  สำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำร1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร    
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  ของเดิม ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้ำที่ 21 ล ำดับที่ 19    
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

19 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.  (ซอย 4) 
ต่อจำกจุดสิ้นสุดเดิม  บริเวณหน้ำบ้ำนเลขท่ี 159 หมูท่ี 7 
ไปจนถึงสุดเขตสำธำรณะ  หมู่ท่ี 7  ต ำบลคูบัว 

เพื่อระบำยน้ ำได้สะดวกและป้องกัน 
ปัญหำน้ ำท่วมภำยในหมู่บ้ำน 
ไม่ให้ชุมชนได้รับควำมเสียหำย 

รำงระบำยน้ ำ คสล. ขนำดปำกรำงกว้ำง 0.30 เมตร 
ระยะทำง 130 เมตร 
จุดพิกัดเร่ิมต้น  N 13.484475  E 99.827513 
จุดพิกัดสิ้นสุด  N 13.483390   E 99.827720 

   533,000  จ ำนวนสถำนท่ี 
ท่ีด ำเนินกำรแก้ไข 

ปัญหำควำม
เดือดร้อน 

สำมำรถระบำยน้ ำ 
ได้สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

                        เปรียบเทียบของเดิม                   
เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ขอแก้ไข เพื่อแก้ไขช่วงปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำจำกเดิม ช่วงปี พ.ศ.2564 แก้ไขมำช่วงปี พ.ศ.2563 รองรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในหมู่บ้ำนตำมควำมต้องกำรของประชำชนและ 
กำรประมำณรำคำกลำง ปร.4-ปร.5 และระบุที่พิกัด ซ่ึงข้อมูลได้พิสูจน์แล้วว่ำกำรส ำรวจออกแบบด้ำนกำรก่อสร้ำงนี้จะสำมำรถแก้ไขปัญหำและสนองควำมต้องกำรแก่ประชำชนเพื่อให้กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดท ำ
งบประมำณบรรลุผลและเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้ำที่ 21 ล ำดับที่ 19  ที่แก้ไข 
  ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

19 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.  (ซอย 4) 
ต่อจำกจุดสิ้นสุดเดิม  บริเวณหน้ำบ้ำนเลขท่ี 159 หมูท่ี 7 
ไปจนถึงสุดเขตสำธำรณะ  หมู่ท่ี 7  ต ำบลคูบัว 

เพื่อระบำยน้ ำได้สะดวกและป้องกัน 
ปัญหำน้ ำท่วมภำยในหมู่บ้ำน 
ไม่ให้ชุมชนได้รับควำมเสียหำย 

รำงระบำยน้ ำ คสล. ขนำดปำกรำงกว้ำง 0.20 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.25-0.40  ระยะทำง 130 เมตร 
เป้ำหมำยด ำเนินกำรตำมงบประมำณเป็นระยะ 
ปี 2563 ด ำเนินกำร 80 เมตร 
จุดพิกัดเร่ิมต้น N 13.484475  E 99.827513 
จุดพิกัดสิ้นสุด N 13.483390   E 99.827720 
ปี 2564 ด ำเนินกำรต่อจำกจุดสิ้นสุดเดิม ส่วนที่เหลือ 
ถึงสุดเขตสำธำรณะ 

  251,000 533,000  จ ำนวนสถำนท่ี 
ท่ีด ำเนินกำรแก้ไข 

ปัญหำควำม
เดือดร้อน 

สำมำรถระบำยน้ ำ 
ได้สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

ของใหม่ที่แก้ไข 
                                                         ลงชื่อ ..................................................................... ผู้อนุมัติแก้ไข 

(นำยพจฐณศล  ธนิกกุล) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

 

แบบ ผ.02 

หน้ำที่ 21 



บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) โดยผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ครั้งท่ี 1/2563  อนุมัติเมื่อวันท่ี 26 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563 

                                                                                                    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                             แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมืองรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่  2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  , ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  สำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำร1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร    
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  ของเดิม  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที่ 99  ล ำดับที่ 106 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

106 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. หมู่ท่ี 8 
(หนองผ้ำขำว) ซอย 1 จำกต้นซอยไปทำงท้ำยซอย 

เพื่อระบำยน้ ำได้สะดวกและ 
และป้องกันปัญหำน้ ำท่วม 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ไม่ให้ชุมชนได้รับควำมเสียหำย 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. 
ควำมยำว  55  เมตร   
ขนำดปำกรำงกว้ำง  0.20  เมตร 
ลึกเฉลี่ย  0.30-0.60  เมตร 
จุดพิกัด  เริ่มต้น  N  13.481077   E 99.825869 
จุดพิกัด  สิ้นสุด  N  13.480625   E 99.826034 

   176,000 176,000 จ ำนวนสถำนท่ี 
ท่ีด ำเนินกำร 

แก้ไขปัญหำได้ 

สำมำรถระบำยน้ ำ 
ได้สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

                        เปรียบเทียบของเดิม                   
เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ขอแก้ไข เพื่อแก้ไขช่วงปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำจำกเดิม ช่วงปี พ.ศ.2564 และปี พ.ศ. 2565 แก้ไขมำช่วงปี พ.ศ.2563 รองรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในหมู่บ้ำนตำมควำมต้องกำรของประชำชนและ 
กำรประมำณรำคำกลำง ปร.4-ปร.5 และที่พิกัด ซ่ึงข้อมูลได้พิสูจน์แล้วว่ำกำรส ำรวจออกแบบด้ำนกำรก่อสร้ำงนีจ้ะสำมำรถแก้ไขปัญหำและสนองควำมต้องกำรแก่ประชำชนเพื่อให้กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดท ำงบประมำณ
บรรลุผลและเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที่ 99  ล ำดับที่ 106  ที่แก้ไข 
  ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

106 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. หมู่ท่ี 8 
(หนองผ้ำขำว) ซอย 1 จำกต้นซอยไปทำงท้ำยซอย 

เพื่อระบำยน้ ำได้สะดวกและ 
และป้องกันปัญหำน้ ำท่วม 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ไม่ให้ชุมชนได้รับควำมเสียหำย 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. 
ควำมยำว  55  เมตร   
ขนำดปำกรำงกว้ำง  0.20  เมตร 
ลึกเฉลี่ย  0.45-0.60  เมตร 
จุดพิกัด  เริ่มต้น  N  13.482384   E 99.824301 
จุดพิกัด  สิ้นสุด   N  13.482374   E 99.823811 

  202,000   จ ำนวนสถำนท่ี 
ท่ีด ำเนินกำร 

แก้ไขปัญหำได้ 

สำมำรถระบำยน้ ำ 
ได้สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

ของใหม่ที่แก้ไข 
                                                         ลงชื่อ ..................................................................... ผู้อนุมัติแก้ไข 

(นำยพจฐณศล  ธนิกกุล) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

 
 

แบบ ผ.02 

หน้ำที่ 99 





บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) โดยผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ครั้งท่ี 1/2563  อนุมัติเมื่อวันท่ี 26 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563 

                                                                                                    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                             แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมืองรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่  2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  , ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  สำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำร1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร    
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น ของเดิม ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 89 ล ำดับที่ 73    
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

73 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรติดต้ังไฟส่องสว่ำงสำธำรณะ 
ภำยในหมู่บ้ำน  หมู่ท่ี 9 
บริเวณสะพำน หมู่ท่ี 9 -บ้ำนนำงชวน พจนำรถ 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้ำสำธำรณะ 
เพื่อป้องกันควำมปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ 
ประชำชน 

ติดต้ังไฟส่องสว่ำงสำธำรณะ 
ระยะทำง  73  เมตร 
จุดพิกัด เริ่มต้น 
N 13.485839  E 99.810122 
จุดพิกัด สิ้นสุด 
N 13.485754   E 99.810760 

   21,900  จ ำนวนพื้นท่ี 
ท่ีได้รับบริกำร 

สำธำรณะไฟฟ้ำ 
แสงสว่ำง 

ท่ัวถึง 

ประชำชนได้รับ 
ควำมสะดวก 

ปลอดภัย 
ในกำรใช้เส้นทำง 

สัญจรในยำมค่ ำคืน 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

                        เปรียบเทียบของเดิม                   
เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ขอแก้ไข เพื่อแก้ไขช่วงปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำจำกเดิม ช่วงปี พ.ศ.2564 ย้ำยมำช่วงปี พ.ศ.2563 รองรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในหมู่บ้ำนตำมควำมต้องกำรของประชำชนและ 
กำรประมำณรำคำกลำง ปร.4-ปร.5 และที่พิกัด ซ่ึงข้อมูลได้พิสูจน์แล้วว่ำกำรส ำรวจออกแบบด้ำนกำรก่อสร้ำงนีจ้ะสำมำรถแก้ไขปัญหำและสนองควำมต้องกำรแก่ประชำชนเพื่อให้กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดท ำงบประมำณ
บรรลุผลและเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
 
 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 89  ล ำดับที่ 73   ที่แก้ไข 
  ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

73 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรติดต้ังไฟส่องสว่ำงสำธำรณะ 
ภำยในหมู่บ้ำน  หมู่ท่ี 9 
บริเวณสะพำน หมู่ท่ี 9 -บ้ำนนำงชวน พจนำรถ 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้ำสำธำรณะ 
เพื่อป้องกันควำมปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ 
ประชำชน 

ติดต้ังไฟส่องสว่ำงสำธำรณะ 
ระยะทำง  73  เมตร 
จุดพิกัด เริ่มต้น 
N 13.486034  E 99.810144 
จุดพิกัด สิ้นสุด 
N 13.486651   E 99.810473 

  18,000   จ ำนวนพื้นท่ี 
ท่ีได้รับบริกำร 

สำธำรณะไฟฟ้ำ 
แสงสว่ำง 

ท่ัวถึง 

ประชำชนได้รับ 
ควำมสะดวก 

ปลอดภัย 
ในกำรใช้เส้นทำง 

สัญจรในยำมค่ ำคืน 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

ของใหม่ที่แก้ไข 
                                                         ลงชื่อ ..................................................................... ผู้อนุมัติแก้ไข 

(นำยพจฐณศล  ธนิกกุล) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

 

แบบ ผ.02 

หน้ำที่ 89 



บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) โดยผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ครั้งท่ี 1/2563  อนุมัติเมื่อวันท่ี 26 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563 

                                                                                                    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                             แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมืองรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่  2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  , ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  สำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำร1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร    
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น ของเดิม ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 89 ล ำดับที่ 74    
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

74 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรติดต้ังไฟส่องสว่ำงสำธำรณะ 
ภำยในหมู่บ้ำน  หมู่ท่ี 9 
บริเวณศำลำอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 9  
ถึงบ้ำนนำยนิยุติ  กองแก้ว 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้ำสำธำรณะ 
เพื่อป้องกันควำมปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ 
ประชำชน 

ติดต้ังไฟส่องสว่ำงสำธำรณะ 
ระยะทำง  168  เมตร 
จุดพิกัด เริ่มต้น 
N 13.487281 E 99.809043 
จุดพิกัด สิ้นสุด 
N 13.485809   E 99.808945 

   50,400    กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

                        เปรียบเทียบของเดิม                   
เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ขอแก้ไข เพื่อแก้ไขช่วงปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำจำกเดิม ช่วงปี พ.ศ.2564 ย้ำยมำช่วงปี พ.ศ.2563 รองรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในหมู่บ้ำนตำมควำมต้องกำรของประชำชนและ 
กำรประมำณรำคำกลำง ปร.4-ปร.5 และที่พิกัด ซ่ึงข้อมูลได้พิสูจน์แล้วว่ำกำรส ำรวจออกแบบด้ำนกำรก่อสร้ำงนีจ้ะสำมำรถแก้ไขปัญหำและสนองควำมต้องกำรแก่ประชำชนเพื่อให้กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดท ำงบประมำณ
บรรลุผลและเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 89  ล ำดับที่ 74  ที่แก้ไข 
  ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

74 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรติดต้ังไฟส่องสว่ำงสำธำรณะ 
ภำยในหมู่บ้ำน  หมู่ท่ี 9 
บริเวณศำลำอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 9  
ถึงบ้ำนนำยนิยุติ  กองแก้ว 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้ำสำธำรณะ 
เพื่อป้องกันควำมปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ 
ประชำชน 

ติดต้ังไฟส่องสว่ำงสำธำรณะ 
ระยะทำง  168  เมตร 
จุดพิกัด เริ่มต้น 
N 13.487395  E 99.809101 
จุดพิกัด สิ้นสุด 
N 13.485829   E 99.808956 

  42,000     กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

ของใหม่ที่แก้ไข 
                                                         ลงชื่อ ..................................................................... ผู้อนุมัติแก้ไข 

(นำยพจฐณศล  ธนิกกุล) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

 
 
 

แบบ ผ.02 

หน้ำที่ 89 



บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) โดยผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ครั้งท่ี 1/2563  อนุมัติเมื่อวันท่ี 26 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563 

                                                                                                    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                             แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมืองรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่  2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  , ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  สำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำร1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร    
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  ของเดิม  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 69 ล ำดับที่ 22    
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชีว้ัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

22 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภำยในหมู่บ้ำน  หมู่ท่ี 12 
บริเวณบ้ำนนำงลี  ยิ่งงำมแก้ว   
ถึงบ้ำน นำยมำโนช คชสถิตย์ 

เพื่อให้มีถนนมำตรฐำนส ำหรับ 
ประชำชนใช้ในกำรคมนำคม 
ได้อย่ำงสะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ำง  3  เมตร  ยำว  10  เมตร    
หนำ  0.15  เมตร 
รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ  30  ตร.ม. 
จุดพิกัด เริ่มต้น 
N 13.476001    E 99.825644 
จุดพิกัด สิ้นสุด 
N 13.476376   E 99.825698 
 

   18,000  ควำมยำวของถนน 
ท่ีได้รับกำรก่อสร้ำง 

ประชำชนได้รับ 
ควำมสะดวกในกำร 

สัญจร 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

                        เปรียบเทียบของเดิม                   
เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ขอแก้ไข เพื่อย้ำยช่วงปีงบประมำณในช่องงบประมำณและที่ผ่ำนมำจำกเดิม ช่วงปี พ.ศ.2564 ขอแก้ไขย้ำยมำเป็นช่วงปี พ.ศ.2563 รองรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในหมู่บ้ำนตำมควำมต้องกำรของประชำชนและ 
กำรประมำณรำคำกลำง ปร.4-ปร.5 และที่พิกัด ซ่ึงข้อมูลได้พิสูจน์แล้วว่ำกำรส ำรวจออกแบบด้ำนกำรก่อสร้ำงนีจ้ะสำมำรถแก้ไขปัญหำและสนองควำมต้องกำรแก่ประชำชนเพื่อให้กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดท ำงบประมำณ
บรรลุผลและเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที่ 69  ล ำดับที่ 22  ที่แก้ไข 
  ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

22 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภำยในหมู่บ้ำน  หมู่ท่ี 12 
บริเวณบ้ำนนำงลี  ยิ่งงำมแก้ว   
ถึงบ้ำน นำยมำโนช คชสถิตย ์

เพื่อให้มีถนนมำตรฐำนส ำหรับ 
ประชำชนใช้ในกำรคมนำคม 
ได้อย่ำงสะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ำงเฉลี่ย  0.50-3.00 เมตร  ยำว  9  เมตร    
หนำ  0.15  เมตร 
รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ  15.75  ตร.ม. 
จุดพิกัด เริ่มต้น 
N 13.476414    E 99.825660 
จุดพิกัด สิ้นสุด 
N 13.476494   E 99.825670 
 

  11,000   ควำมยำวของถนน 
ท่ีได้รับกำรก่อสร้ำง 

ประชำชนได้รับ 
ควำมสะดวกในกำร 

สัญจร 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

ของใหม่ที่แก้ไข 
                                                         ลงชื่อ ..................................................................... ผู้อนุมัติแก้ไข 

(นำยพจฐณศล  ธนิกกุล) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

 

แบบ ผ.02 

หน้ำที่ 69 



บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) โดยผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ครั้งท่ี 1/2563  อนุมัติเมื่อวันท่ี 26 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563 

                                                                                                    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                             แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมืองรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่  2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  , ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  สำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำร1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร    
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  ของเดิม ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 70 ล ำดับที่ 23    
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

23 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 12 
บริเวณบ้ำนนำงสุทิน  ยิ่งงำมแก้ว 
ถึงบำ้นนำงอรุณ  รักอก 

เพื่อให้มีถนนมำตรฐำนส ำหรับ 
ประชำชนใช้ในกำรคมนำคม 
ได้อย่ำงสะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ำง  3  เมตร  ยำว  18  เมตร    
หนำ  0.15  เมตร 
รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ  54  ตร.ม. 
จุดพิกัด เริ่มต้น 
N 13.474406   E 99.827725 
จุดพิกัด สิ้นสุด 
N 13.474288   E 99.827780 

 32,400    ควำมยำวของถนน 
ท่ีได้รับกำรก่อสร้ำง 

ประชำชนได้รับ 
ควำมสะดวกในกำร 

สัญจร 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

                        เปรียบเทียบของเดิม                   
เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ขอแก้ไข เพื่อย้ำยช่วงปีงบประมำณในช่องงบประมำณและที่ผ่ำนมำจำกเดิม ช่วงปี พ.ศ.2562 ขอแก้ไขย้ำยมำเป็นช่วงปี พ.ศ.2563 รองรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในหมู่บ้ำนตำมควำมต้องกำรของประชำชนและ 
กำรประมำณรำคำกลำง ปร.4-ปร.5 และที่พิกัด ซ่ึงข้อมูลได้พิสูจน์แล้วว่ำกำรส ำรวจออกแบบด้ำนกำรก่อสร้ำงนีจ้ะสำมำรถแก้ไขปัญหำและสนองควำมต้องกำรแก่ประชำชนเพื่อให้กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดท ำงบประมำณ
บรรลุผลและเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที่ 70 ล ำดับที่ 23  ที่แก้ไข 
  ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

23 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 12 
บริเวณบ้ำนนำงสุทิน  ยิ่งงำมแก้ว 
ถึงบ้ำนนำงอรุณ  รักอก 

เพื่อให้มีถนนมำตรฐำนส ำหรับ 
ประชำชนใช้ในกำรคมนำคม 
ได้อย่ำงสะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ำงเฉลี่ย 2.50-3.00 เมตร  ยำว  18  เมตร    
หนำ  0.15  เมตร 
รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ  54  ตร.ม. 
จุดพิกัด เริ่มต้น 
N 13.474406   E 99.827725 
จุดพิกัด สิ้นสุด 
N 13.474288   E 99.827780 

  38,000   ควำมยำวของถนน 
ท่ีได้รับกำรก่อสร้ำง 

ประชำชนได้รับ 
ควำมสะดวกในกำร 

สัญจร 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

ของใหม่ที่แก้ไข 
                                                         ลงชื่อ ..................................................................... ผู้อนุมัติแก้ไข 

(นำยพจฐณศล  ธนิกกุล) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

 
 

แบบ ผ.02 

หน้ำที่ 70 



บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) โดยผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ครั้งท่ี 1/2563  อนุมัติเมื่อวันท่ี 26 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563 

                                                                                                    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                             แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมืองรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่  2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  , ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  สำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำร1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร    
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น ของเดิม ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที่ 102 ล ำดับที่ 118   
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

118 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตรงข้ำมบ้ำนช่ำงมำตร ไปทำงบ้ำน 
นำงขวญัจิตร ศรีจันทร์เฟื้อ  หมู่ท่ี 12 
 

เพื่อให้ประชำชนใช้ถนน 
ท่ีได้มำตรฐำนในกำรคมนำคม 
ไป-มำ อย่ำงสะดวก 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ต่อจำกจุดสิ้นสุดเดิม 
ขนำดกว้ำง   3  เมตร  ยำว   190   เมตร 
หนำ  0.15  เมตร   หรือมีพื้นท่ีรวม 
ไม่น้อยกว่ำ    600    ตำรำงเมตร 
ตำมแบบ อบต. ก ำหนด 

   290,000  ควำมยำวของ 
ถนนท่ีได้รับกำร 

ก่อสร้ำง 

ประชำชนได้รับควำม 
สะดวกในกำรสัญจร 

 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

                        เปรียบเทียบของเดิม                   
เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ขอแก้ไข  เพื่อแก้ไขช่วงปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำจำกเดิม ช่วงปี พ.ศ.2564 แก้ไขมำช่วงปี พ.ศ.2563 และปี 2564 รองรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในหมู่บ้ำนตำมควำมต้องกำรของประชำชนและกำรประมำณ 
รำคำกลำง ปร.4-ปร.5 และที่พิกัด ซ่ึงข้อมูลได้พิสูจน์แล้วว่ำกำรส ำรวจออกแบบด้ำนกำรก่อสร้ำงนี้จะช่วยให้แก้ไขปัญหำเรื่องกำรระบำยน้ ำสำมำรถเชื่อมต่อกันส่งผลให้กำรระบำยน้ ำในหมู่บ้ำนเป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว 
เพื่อให้กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดท ำงบประมำณบรรลุผลและเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 102 ล ำดับที่ 118  ทีแ่ก้ไข 
  ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

118 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตรงข้ำมบ้ำนช่ำงมำตร ไปทำงบ้ำน 
นำงขวัญจิตร ศรีจันทร์เฟื้อ  หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชำชนใช้ถนน 
ท่ีได้มำตรฐำนในกำรคมนำคม 
ไป-มำ อย่ำงสะดวก 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ต่อจำกจุดสิ้นสุดเดิม 
ขนำดกว้ำง   3  เมตร  ยำว   190   เมตร 
หนำ  0.15  เมตร   หรือมีพื้นท่ีรวม 
ไม่น้อยกว่ำ   600  ตำรำงเมตร 
ตำมแบบ อบต. ก ำหนด 
เป้ำหมำยด ำเนินกำรตำมงบประมำณเป็นระยะ 
ปี 2563 ด ำเนินกำร  62  เมตร 
จุดพิกัดเร่ิมต้น N 13.471011 E 99.823242 
จุดพิกัดสิ้นสุด  N 13.470466 E 99.823210 
ปี 2564 ด ำเนินกำรต่อจำกจุดสิ้นสุดเดิม ส่วนที่เหลือ 
ท่ีดินทำงสำธำรณะ 

  132,000 290,000  ควำมยำวของ 
ถนนท่ีได้รับกำร 

ก่อสร้ำง 

ประชำชนได้รับควำม 
สะดวกในกำรสัญจร 

 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

ของใหม่ที่แก้ไข 
                                                         ลงชื่อ ..................................................................... ผู้อนุมัติแก้ไข 

(นำยพจฐณศล  ธนิกกุล) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

แบบ ผ.02 

หน้ำที่ 102 





 
 

บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) โดยผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ครั้งท่ี 1/2563  อนุมัติเมื่อวันท่ี 26 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563 

                                                                                                    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                             แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมืองรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่  2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  , ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  สำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำร1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร    
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น ของเดิม ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้ำที่ 32 ล ำดับที่ 41 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

41 
 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังบดอัดแน่น 
บดอัดแน่น ปำกซอยบริเวณบ้ำนลุงไป๋  
ระย้ำย้อย ไปจนสุดเขตสำธำรณะ 
หมู่ท่ี 13 ต ำบลคูบัว 
 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรสัญจร 
ไปมำและในกำรขนส่งสินค้ำทำงกำรเกษตร 
ของประชำชน 

ก่อสร้ำงถนนลูกรังสำธำรณะ จ ำนวน 1 สำย 
โดยใช้ลูกรังถม พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ 
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร  ระยะทำง 90 เมตร 

   25,000 
 

 ควำมยำวของถนน 
ท่ีได้รับกำร
ด ำเนินกำร 

 

ประชำชนได้รับ 
ควำมสะดวก รวดเร็ว 
ในกำรขนส่งสินค้ำ 
ทำงกำรเกษตร 

 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

                        เปรียบเทียบของเดิม                   
เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ขอแก้ไข เพื่อแก้ไขพิมพ์ตัวเลขผิด แก้ไขช่วงปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำจำกเดิม ช่วงปี พ.ศ.2564 แก้ไขมำช่วงปี พ.ศ.2563 รองรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในหมู่บ้ำนตำมควำมต้องกำรของประชำชน 
และกำรประมำณรำคำกลำง ปร.4-ปร.5 และที่พิกัด ซ่ึงข้อมูลได้พิสูจน์แล้วว่ำกำรส ำรวจออกแบบด้ำนกำรก่อสร้ำงนี้จะช่วยให้แก้ไขปัญหำเรื่องบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน กลุ่มเกษตรกร ที่เดินทำงเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก  
ได้ใช้เส้นทำงขนส่งพืชผลทำงกำรเกษตรเป็นไปด้วยควำมสะดวก ปลอดภัย เพื่อให้กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดท ำงบประมำณบรรลุผลและเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้ำที่ 32 ล ำดับที่ 41 ที่แก้ไข 

  ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

41 
 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังบดอัดแน่น 
บดอัดแน่น ปำกซอยบริเวณบ้ำนลุงไป๋  
ระย้ำย้อย ไปจนสุดเขตสำธำรณะ 
หมู่ท่ี 13 ต ำบลคูบัว 
 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรสัญจร 
ไปมำและในกำรขนส่งสินค้ำทำงกำรเกษตร 
ของประชำชน 

ก่อสร้ำงถนนลูกรังสำธำรณะ จ ำนวน 1 สำย 
โดยใช้ลูกรังถม พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ 
ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร  ระยะทำง 90 เมตร 
จุดพิกัดเร่ิมต้น N 13.475109  E 99.814829 
จุดพิกัดสิ้นสุด  N 13.474329  E 99.815049 
 
 

  27,000   ควำมยำวของถนน 
ท่ีได้รับกำร
ด ำเนินกำร 

 

ประชำชนได้รับ 
ควำมสะดวก รวดเร็ว 
ในกำรขนส่งสินค้ำ 
ทำงกำรเกษตร 

 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

ของใหม่ที่แก้ไข 
                                                         ลงชื่อ ..................................................................... ผู้อนุมัติแก้ไข 

(นำยพจฐณศล  ธนิกกุล) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

 
 
 

แบบ ผ.02 

หน้ำที่ 32 



บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) โดยผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ครั้งท่ี 1/2563  อนุมัติเมื่อวันท่ี 26 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563 

                                                                                                    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                             แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมืองรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่  2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  , ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  สำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำร1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร    
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  ของเดิม ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้ำที่ 84 ล ำดับที่ 60 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

60 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ  คสล. 
ในหมู่บ้ำน  หมู่ท่ี 14   
บริเวณบ้ำนนำยสมคิด-ถนนเกษตร 

เพื่อระบำยน้ ำได้สะดวกและ 
และป้องกันปัญหำน้ ำท่วม 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ไม่ให้ชุมชนได้รับควำมเสียหำย 

วำงท่อระบำยน้ ำ  คสล. มอก.  ช้ัน 3 
ขนำด ⌀ 0.40 เมตร  
ระยะทำงยำวรวม  150  เมตร 

   247,500 247,500 จ ำนวนสถำนท่ี 
ท่ีด ำเนินกำร 

แก้ไขปัญหำได้ 

สำมำรถระบำยน้ ำ 
ได้สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

                        เปรียบเทียบของเดิม                   
เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ขอแก้ไข เพื่อแก้ไขช่วงปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำจำกเดิม ช่วงปี พ.ศ.2564 และปี พ.ศ.2565 แก้ไขมำช่วงปี พ.ศ.2563 รองรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในหมู่บ้ำนตำมควำมต้องกำรของประชำชนและกำรประมำณ 
รำคำกลำง ปร.4-ปร.5 และที่พิกัด ซ่ึงข้อมูลได้พิสูจน์แล้วว่ำกำรส ำรวจออกแบบด้ำนกำรก่อสร้ำงนี้จะช่วยให้แก้ไขปัญหำเรื่องกำรระบำยน้ ำสำมำรถเชื่อมต่อกันส่งผลให้กำรระบำยน้ ำในหมู่บ้ำนเป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว 
เพื่อให้กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดท ำงบประมำณบรรลุผลและเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 84 ล ำดับที่ 60  ที่แก้ไข 
  ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

60 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ  คสล. 
ในหมู่บ้ำน  หมู่ท่ี 14   
บริเวณบ้ำนนำยสมคิด-ถนนเกษตร 

เพื่อระบำยน้ ำได้สะดวกและ 
และป้องกันปัญหำน้ ำท่วม 
ภำยในหมู่บ้ำน 
ไม่ให้ชุมชนได้รับควำมเสียหำย 

วำงท่อระบำยน้ ำ  คสล. มอก. ช้ัน 3 
ขนำด ⌀ 0.40 เมตร  
ระยะทำงยำวรวม 150 เมตร 
จำกบ้ำนนำยสมคิด  
ท่ีพิกัด  N 13.451622   E 99.818062 
ไปทำงถนนเกษตร 
จุดพิกัด  N 13.452915  E 99.817797 
 

  271,000   จ ำนวนสถำนท่ี 
ท่ีด ำเนินกำร 

แก้ไขปัญหำได้ 

สำมำรถระบำยน้ ำ 
ได้สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

ของใหม่ที่แก้ไข 
                                                         ลงชื่อ ..................................................................... ผู้อนุมัติแก้ไข 

(นำยพจฐณศล  ธนิกกุล) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

 

แบบ ผ.02 

หน้ำที่ 84 



บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 1) โดยผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ครั้งท่ี 1/2563  อนุมัติเมื่อวันท่ี 26 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563 

                                                                                                    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
                             แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1) 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  อ ำเภอเมืองรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่  2 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรบริกำรกำรท่องเท่ียวด้วยนวัตกรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  , ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพประชำชน และควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรำชบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  สำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำร1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร    
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น  ของเดิม ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้ำที่ 36 ล ำดับที่ 48 
ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

48 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ต่อจำกจุดสิ้นสุดเดิม บริเวณ 
หน้ำบ้ำนนำยอำชวิศร์  ถำวรสุข  ไปเช่ือมต่อกับถนน คสล. 
บริเวณข้ำงบ้ำนนำงภิรมย์  เทียมเต็ง หมู่ท่ี 15 ต ำบลคูบัว 

เพื่อให้มีถนนได้มำตรฐำน ให้ประชำชน 
ใช้ในกำรคมนำคม ได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ 

ก่อสร้ำงถนน  คสล. ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร  ระยะทำง 73 เมตร 
ตำมแบบท่ี อบต.ก ำหนด 

   136,000  ควำมยำวของถนน 
ท่ีได้รับกำร
ด ำเนินกำร 

ประชำชนได้รับ 
ควำมสะดวก 

ในกำรสัญจรไปมำ 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

                        เปรียบเทียบของเดิม                   
เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ขอแก้ไข เพื่อแก้ไขช่วงปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำจำกเดิม ช่วงปี พ.ศ.2564 ย้ำยแก้ไขมำช่วงปี พ.ศ.2563 รองรับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในหมู่บ้ำนตำมควำมต้องกำรของประชำชนและกำรประมำณ 
รำคำกลำง ปร.4-ปร.5 และระบุที่พิกัด ซ่ึงข้อมูลได้พิสูจน์แล้วว่ำกำรส ำรวจออกแบบด้ำนกำรก่อสร้ำงนี้จะช่วยให้แก้ไขปัญหำเรื่องกำรระบำยน้ ำสำมำรถเชื่อมต่อกันส่งผลให้กำรระบำยน้ ำในหมู่บ้ำนเป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว 
เพื่อให้กำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดท ำงบประมำณบรรลุผลและเป้ำหมำยที่ต้องกำร 

รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้ำที่ 36 ล ำดับที่ 48 ที่แก้ไข 
  ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  

ตัวชี้วัด 
 

ผลท่ีคำดว่ำจะ 
ได้รับ 

 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

48 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ต่อจำกจุดสิ้นสุดเดิม บริเวณ 
หน้ำบ้ำนนำยอำชวิศร์  ถำวรสุข  ไปเช่ือมต่อกับถนน คสล. 
บริเวณข้ำงบ้ำนนำงภิรมย์  เทียมเต็ง หมู่ท่ี 15 ต ำบลคูบัว 

เพื่อให้มีถนนได้มำตรฐำน ให้ประชำชน 
ใช้ในกำรคมนำคม ได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ 

ก่อสร้ำงถนน  คสล. ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร  ระยะทำง 73 เมตร 
ตำมแบบท่ี อบต.ก ำหนด 
บริเวณหน้ำบ้ำนนำยอำชวิศร์  ถำวรสุข   
ท่ีพิกัด N 13.464657  E 99.811933 
ถึงข้ำงบ้ำนนำงภิรมย์  เทียมเต็ง 
ท่ีพิกัด  N 13.464061  E 99.812074 
 

  149,000   ควำมยำวของถนน 
ท่ีได้รับกำร
ด ำเนินกำร 

ประชำชนได้รับ 
ควำมสะดวก 

ในกำรสัญจรไปมำ 

กองช่ำง 
อบต.คูบัว 

ของใหม่ที่แก้ไข 
                                                          

ลงชื่อ ..................................................................... ผู้อนุมัติแก้ไข 
(นำยพจฐณศล  ธนิกกุล) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 
 

แบบ ผ.02 

หน้ำที่ 36 



 
 

ที่ รบ ๗๓๔๐๑/ว 410                                                             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว    
              อ ำเภอเมืองรำชบุรี  รบ. ๗๐๐๐๐  

                     27   พฤษภำคม  2563 

เรื่อง  ประกำศกำรอนุมัติแก้ไขโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง  
        เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) โดยผู้บริหำรท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  จ ำนวน 19 โครงกำร 

เรียน   

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำประกำศ อบต.คูบัว เรื่อง กำรอนุมัติแก้ไขโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
      และท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) โดยผู้บริหำรท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว         
      พร้อมบัญชีรำยละเอียดโครงกำรที่อนุมัติแก้ไข จ ำนวน 19 โครงกำร      

       ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 และข้อ 24 กำรแก้ไขแผนพัฒนำเป็นอ ำนำจของ
ผู้บริหำรท้องถิ่น เมื่อผู้บริหำรท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนำท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกำศให้ประชำชนทรำบ        
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภำท้องถิ่น อ ำเภอและจังหวัดทรำบ 
และข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม และงบประมำณจำกเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวำงแนวทำงเพ่ือให้มีกำรปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น   

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว จึงขอส ำเนำประกำศ
พร้อมบัญชีรำยละเอียดโครงกำรที่ได้อนุมัติแก้ไขโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) โดยผู้บริหำรท้องถิ่น อนุมัติแก้ไข  จ ำนวน  19  โครงกำร เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำร
พัฒนำท้องถิ่นและประกำศให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน และสำมำรถดำวน์โหลดรำยละเอียด
โครงกำรที่ได้อนุมัติแก้ไขนี้ได้ที่เว็บไซต์ www.kubua.go.th หัวข้อกำรด ำเนินงำน แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคูบัว   

                                    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
  

                 ขอแสดงควำมนับถือ  
 

 

 

 

ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
โทร.๐๓๒- ๗๓๐๑๗๒ ต่อ ๑๐๑ 
โทรสำร ๐๓๒-๗๓๐๑๗๒ ต่อ ๑๐๓ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kubua@kubua.go.th 
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