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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 
เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)   

ครั้งที่ 1/2562  
.............................................................. 

 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ได้จัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)   
ครั้งที่ 1/2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. ๒๕61 โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ประชาคมท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ไปแล้วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. ๒๕61 จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านม่วงต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2  
 
 
 
     (นายบัญญวัต บุญเจริญ)  
                                        นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบา้นม่วง 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

.............................ปลัด อบต. 

............................หน.สป.อบต. 

..........................พิมพ์/ทาน 



 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)   ครั้งที่ 1/2562 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ”  เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หมายความว่า แผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และ  กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนด รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผน  ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดปัญหาและ  ความต้องการของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนั้น มีความเร่งด่วนจึงต้องได้รับการ  แก้ไขและพัฒนาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงและจัดท า  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2564)   ครั้งที่ 1/2562  ขึ้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ข้อ 22 (1) จึงเสนอ
ร่างแผน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที่ 1/2562   เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา  อบต.บ้าน
ม่วง  ต่อไป เพื่อพิจารณา ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทน า 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรแกครองส่วนท้องอถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึน
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. เพ่ือให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณร่ายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจาเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ. ศ. 2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 

 

 

 



ยกเลิก 

บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 5) 

บัญชีครุภัณฑ์ 

 

 

ล าดั
บที ่

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 บริหารงานท่ัวไป  ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑอ์ื่น 
 

เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อได้รับ
ความสะดวก 
เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชุมชนให้มีความเป็น
ระเบียบ สวยงาม 
เพื่อความสะดวกในการ
เข้าถึงหมู่บ้าน 
เพื่อให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งยั่งยืน 
 

จัดท าปูายบอกแนวเขต จ านวน 
4 จุด และจัดท าปูายซอย พร้อม
ติดตั้งจ านวน 33 จุด ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบต าบลบ้านม่วง 
หมู่ที่ 1-8 
 

- 456,000 - - กองช่าง 

 รวม - 456,000
- 

- -  

หมายเหตุ  ยกเลิก ครุภัณฑ์อ่ืน จัดท าปูายบอกแนวเขต จ านวน 4 จุด และจัดท าปูายซอย พร้อมติดตั้งจ านวน 33 จุด ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบต าบลบ้านม่วง หมู่ที่ 1-8  . 
ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ. ศ. 2561 -2564 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  5) ล าดับที่ 1 หน้าที่ 31    

 

 

แบบ ผ.08 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที่ 1/2562 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการวางแผนและการท่องเที่ยว 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-

2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 5) 

หน้า ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

 

 

 

1 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการวางแผนและ
การท่องเที่ยว 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
โครงการจัดท าปูายบอกแนวเขตจ านวน 4 จุด
และจัดท าปูายซอยพร้อมติดตั้งจ านวน 33 จุดใน
เขตพื้นท่ีรับผิดชอบต าบลบ้านม่วงหมู่ท่ี 1-8 
 

 

 

 

31 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

 
ครุภัณฑ์อื่น 
จัดท าปูายบอกแนวเขต จ านวน 4 จุด และ
จัดท าปูายซอย พร้อมติดตั้งจ านวน 33 จุด ใน
เขตพื้นท่ีรับผิดชอบต าบลบ้านม่วง หมู่ท่ี 1-8  
เป้าหมาย 

พื้นท่ีต าบลบ้านม่วงมีปูายบอกแนวเขตและปูาย
ซอยครบทุกซอย  

งบประมาณและที่มา 

456,000บาท 
อบต.บ้านม่วง 
ปีงบประมาณ 

2562 

 

 

โครงการจัดท าปูายบอกแนวเขตจ านวน 4 จุด
และจัดท าปูายซอยพร้อมติดตั้งจ านวน 33 จุด
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบต าบลบ้านม่วงหมู่ท่ี 1-8 

เป้าหมาย 

พื้นท่ีต าบลบ้านม่วงมีปูายบอกแนวเขตและปูาย
ซอยครบทุกซอย  

งบประมาณและที่มา 

442,000บาท 
อบต.บ้านม่วง 
ปีงบประมาณ 

2562 

 

 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

 

แบบ ผ.01 



 

บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

เพิ่มเติม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายตู้ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่๒ 
ต าบลบ้านม่วง 
พิกัดจุดเร่ิมต้น ๔๗ p 589916.92 E 
1521171.81 N 
พิกัดจุดสิ้นสุด 47 p 589927.11 E 
1521148.28 N 
 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้
ถนนส าหรับใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
และรวดเร็ว 

ขนาดผิวจารจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว ๒๕.๕๐ เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
89.25 ตารางเมตร พร้อมดาด
คอนกรีตปากท่อ พื้นที่ ๑๘ 
ตารางเมตร 

- - ๕๙,900 
(อบต.บ้านม่วง) 

- มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ถนนส าหรับใช้
เป็นเส้นทางใน
การสัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่
ที่ ๕ ต าบลบ้านม่วง จุดเร่ิมต้นสะพาน คสล.
ถึงประตูน้ า หมู่ที่ ๔ ต าบลบ้านม่วง 
พิกัดจุดเร่ิมต้น ๔๗ p 587662.53 E 
1523919.78 N 
พิกัดจุดสิ้นสุด ๔๗ p 588307.16 E 
1522804.49 N 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้
ถนนส าหรับใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
และรวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจร กว้าง4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,345 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,380 ตารางเมตร  

- - 834,500 
(อบต.บ้านม่วง) 

- มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ถนนส าหรับใช้
เป็นเส้นทางใน
การสัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

เพิ่มเติม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่
ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านม่วง  
ช่วงที่ ๑ จุดเร่ิมต้นประตูน้ า หมู่ที่ ๔ ถึง
สะพานไม้ 
พิกัดจุดเร่ิมต้น ๔๗ p 588319.20 E 
1522835.05 N 
พิกัดจุสิ้นสุด ๔๗ p 589134.19 E 
1522479.55 N 
ช่วงที่ ๒ จุดเร่ิมต้นสะพานไม้ถึงถนนสายท้าว
อู่ทอง หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านม่วง 
พิกัดเริ่มต้น 47 p 589134.19 E 
1522479.55N 
พิกัดสิ้นสุด 47 p 589176.84 E 
1523493.47 N 
 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้
ถนนส าหรับใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
และรวดเร็ว 

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจารจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 888 เมตร หนา0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,552ตารางเมตร  
 
ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจารจรกว้าง ๓.๕0 เมตร 
ระยะทางยาว ๑,035  เมตร หนา0.15 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,622.50 ตาราง
เมตร  
 
 

- - 1,088,300 
(อบต.บ้าน

ม่วง) 

- มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ถนนส าหรับใช้
เป็นเส้นทางใน
การสัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านม่วง จุดเร่ิมต้น
ประตูน้ า หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านนายจ ารัส ชาวนา 
พิกัดเริ่มต้น ๔๗ p 589823.29 E 
1521108.13 N 
พิกัดจุดสิ้นสุด ๔๗ p 589427.31 E 
1520823.62 N 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้
ถนนส าหรับใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
และรวดเร็ว 

ช่างที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 52 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร  
 
ช่างที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 456 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,368 ตารางเมตร 

- - 768,900 
(อบต.บ้าน

ม่วง) 

- มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ถนนส าหรับใช้
เป็นเส้นทางใน
การสัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 
 

เพิ่มเติม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

5 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายเยี่ยม หมู่ 6 ต าบลบ้านม่วง 
พิกัดจุดเร่ิมต้น ๔๗ p 585780.32E 
1522804.31 N 
พิกัดจุดสิ้นสุด 47 p 585363.07 E 
1522987.77 N 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้
ถนนส าหรับใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
และรวดเร็ว 

ขนาดผิวจารจรกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 45๑ เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,578.50ตารางเมตร  

- - 848,500 
(อบต.บ้านม่วง) 

- มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ถนนส าหรับใช้
เป็นเส้นทางใน
การสัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๖ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ ๖ ต าบลบ้านม่วง จ านวน ๒ ช่วง ตาม
รายละเอียด ดังนี ้
ช่วงที่ ๑ จุดเร่ิมต้นบ้านนายสนธยา มี
ประเสริฐ ถึง กม.๐+๒๗๙ 
พิกัดจุดเร่ิมต้น ๔๗ p 585516.97 E 
1522896.47N 
พิกัดจุสิ้นสุด ๔๗ p 585291.81 E 
1522808.39 N 
ช่วงที่ ๒ จุดเร่ิมต้นบ้านนาชอน ช าละมัย ถึง
บ้านนายช านาญ อยู่ไทย 
พิกัดเริ่มต้น 47 p 585295.30 E 
1522808.67N 
พิกัดสิ้นสุด 47 p 585300.50 E 
1522676.58 N 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้
ถนนส าหรับใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
และรวดเร็ว 

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง
๓.00 เมตร ระยะทางยาว 279 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 837 ตารางเมตร  
 
ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง 
๓.00 เมตร ระยะทางยาว 134 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 402 ตารางเมตร 

- - 683,300 
(อบต.บ้านม่วง) 

- มีเส้นทางเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ถนนส าหรับใช้
เป็นเส้นทางใน
การสัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 
บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

เพิ่มเติม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการและการก่อสร้าง 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
แบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซ่ล่า
เซลล)์ หมู่ที่ ๘ ต าบลบ้านม่วง 
จ านวน ๕ ต้น บริเวณถนนเลียบ
คลองชลประทาน 7l1r 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ครบทุกครัวและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

มีการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล)์ 
หมู่ที่ ๘ จ านวน ๕ ต้น บริเวณถนน
เลียบคลองชลประทาน 7R1L 

- - ๒๗๘,๐๐๐ 
(อบต.บ้าน

ม่วง) 

- จ านวน ๕ ต้น ประชาชนมีไฟฟูาใช้
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๒ โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
แบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซ่ล่า
เซลล)์ หมู่ ๕ ต าบลบ้านม่วง 
จ านวน ๓ ต้นบริเวณบ้านนายวิ
รัตน์ เสียงเสนาะ และหลัง
โรงเรียน 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ครบทุกครัวและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

มีการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล)์ 
หมู่ที่ ๕ จ านวน ๓ ต้น บริเวณบ้าน
นายวิรัตน์ เสียงเสนาะ และหลัง
โรงเรียน 

- - ๑๖๖,๖๐๐ 
(อบต.บ้าน

ม่วง) 

- จ านวน ๓ ต้น ประชาชนมีไฟฟูาใช้
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

   
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 
บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

เพิ่มเติม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการและการก่อสร้าง 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3 โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(โซ่ล่าเซลล์) หมู่ที่ ๔ 
ต าบลบ้านม่วง 
จ านวน ๑ ต้น 
บริเวณซอยบ้านไสว 
ครุฑเครือ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุก
ครัวและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

มีการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล)์ หมู่ที่ 
๔ ต าบลบ้านม่วง จ านวน ๑ ต้น 
บริเวณซอยบ้านไสว ครุฑเครือ 
 

- - 55,600 
(อบต.บ้าน

ม่วง) 

- จ านวน ๑ ต้น ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้และมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๔ โครงการติดตั้งไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์    
(โซล่าเซลล์)  หมู่ที่ 
๕ ต าบลบ้านม่วง 
จ านวน 1 ต้น 
บริเวณบ้านนายเชน  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุก
ครัวและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

มีการติดตั้งไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์    
(โซล่าเซลล)์  หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านม่วง 
จ านวน 1 ต้น บริเวณบ้านนายเชน 

- 55,600 
(อบต.บ้าน

ม่วง) 

- - จ านวน 1 ต้น ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้และมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 
 

เพิ่มเติม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการกีฬา
พัฒนา EQ 

ประจ าปี 2563 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยหรือก่อน
วัยเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเล่น
กีฬาเพื่อให้เด็กปฐมวัยหรือก่อนวัย
เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญ
ของการออกก าลังกายเพื่อปลูกฝัง
ความสามัคคีและการมีน้ าใจ
นักกีฬา 

เด็กปฐมวัยก่อนวัยเรียนผู้ปกครอง
และประชาชนท่ัวไปในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาพัฒนา EQ 

ประจ าปี 2563 จ านวน 200 

คน 
 

- - 30,000 
(อบต.บ้าน

ม่วง) 

- แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
สังเกตจากการให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กปฐมวัยหรือ
ก่อนวัยเรียนมี
ความสามัคคีมี
ระเบียบรู้จักมี
น้ าใจในนักกีฬารู้
แพ้รู้ชนะรู้อภัย
เด็กปฐมวัยหรือ
วัยก่อนวัยเรียน
เยาวชนและ
ประชาชน
สามารถท า
กิจกรรมร่วมกัน
อย่างสนุกสนาน
เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที่ 1/2562 
 

เพิ่มเติม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการซ่อมแซม
ห้องน้ าห้องส้วมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ม่วง   ประจ าปี 
2562 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องส้วม
ไว้ใช้โดยถูกสุขลักษณะ 

-รื้อถอนโถส้วมนั่งราบ (ขาว) แบบกดน้ า 
จ านวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้งโถส้วม นั่ง
ราบ (ขาว) แบบกดน้ า 
 

-รื้อถอนอุปกรณ์อ่างล้างหน้า จ านวน ๑ 
ชุด พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์อ่างล้างหน้า 
 

-รื้อถอนอุปกรณ์โถส้วมปัสสาวะชาย 
(ขาว) จ านวน ๔ ชุด พร้อมเปลี่ยน
อุปกรณ์โถปัสสาวะชาย (ขาว) 
 

-รื้อถอนสายฉีดช าระ จ านวน ๓ ชุด 
พร้อมเปลี่ยนสายฉีดช าระ 
 

- ๑๔,1๐๐ 
(อบต.บ้าน

ม่วง) 

- - สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนา 

เด็กปฐมวัยและ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดม่วง
สังกัดองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบ้านม่วงมี
ห้องน้ าห้องส้วม
ท่ีถูกสุขลักษณะ
และสามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 



 

บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

เพิ่มเติม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการวางแผนและการท่องเที่ยว 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชีวัด  

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจัดท าปูายเตือน เพื่อจัดท าปูายเตือนห้ามมิให้
รถบรรทุกหนักเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนดเพื่อช่วยลด
ปูองกันมิให้ถนนเกิดความ
ช ารุดเสียหายเร็วกว่าก าหนด
เพื่อเป็นแนวร่วมในการดูแล
รักษาถนนเพื่อยืดอายุการใช้
งานของถนนและลดการเกิด
อุบัติเหตุบนถนนสร้างความ
ปลอดภัยให้ผู้ใช้ทาง 

จัดท าปูายเตือนพร้อมติดตั้ง 
จ านวน  4 ชุด 

- 22,000 - - ปูาย 4 จุด ช่วยลดปูองกันไม่ให้
ถนนเกิดความช ารุด
เสียหายเร็วกว่า
ก าหนดแก้ไขปัญหา
การบรรทุกน้ าหนัก
เกินกว่าก าหนดของ
ยานพาหนะขนส่ง
และปลูกจิตส านึกให้
ทุกภาคส่วนรักและ
หวงเห็นถนนและ
สร้างเครือข่ายภาครัฐ
เอกชนและประชาชน
ให้เข้มแข็งเพื่อเป็น
แนวร่วมในการดูแล
รักษาถนน 

ส านักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.01 



 
 

บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 
 

เพิ่มเติม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผนและการท่องเท่ียว 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

2 โครงการจัดท าปูายโครงเหล็ก
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อจัดท าปูายโครงเหล็ก
ประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสาร
สร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในเร่ืองต่างๆในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและการพัฒนา
ประเทศชุมชนในภาพรวม
ผ่านสื่อเพื่อให้การติด
ประกาศปูายประชาสัมพันธ์
ไวนิลอบตบ้านม่วงด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยและ
เกิดภาพละกันดีต่อองค์กร 

จะท าปูายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์
พร้อมติดตั้งจ านวน 1 ปูาย 

- - 11,000 
(อบต.บ้าน

ม่วง) 

- ได้รับประโยชน์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรม
ต่างๆของอบต.บ้าน
ม่วง 

ใช้ส่ือสารสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในเร่ืองต่างๆ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 
 

บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับที ่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒) 

หน้า ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน ๗L๑R 
เช่ือมต่อ ถนนสายเท้าอู่ทอง    หมู่ ๘ ถึงหมู่ที่ ๕ 

๒๑ กองช่าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลอง
ชลประทาน ๗L๑R เช่ือมต่อ ถนนสายเท้าอู่ทอง    
หมู่ ๘ ถึงหมู่ที่ ๕ 
เป้าหมาย 
กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๔๔๐ ม.หนา ๐.๑๕ หรือ
มีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๑,๗๖๐  ตร.ม. 
งบประมาณและที่มา 
๙๖๓,๐๐0 
ปีงบประมาณ 
2561 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองชลประทาน ๗L๑R ม.8
เช่ือมต่อถนนสายท้าวอู่ทอง  
พิกัดเริ่มต้น ๔๗ P ๕๘๖๗๐๙.๓๓ E 
๑๕๒๓๘๗๔.๔๘ N 
พิกัดสิ้นสุด ๔๗ P ๕๘๖๗๑๔.๓๙ N 
๑๕๒๓๕๑๒.๒๑ N 
เป้าหมาย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทาง
ยาว 444  เมตร  หนา  ๐.๑๕  ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑,๗๗๖ ตร.ม. 
งบประมาณและที่มา 
๙๙๘,๐๐๐ 
ปีงบประมาณ 
2563 
 

เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย
และ
งบประมาณท่ี
จะด าเนินการ
จริง 

 

แบบ ผ.๐๑ 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายเบิ้ม 
หมู่ท่ี ๗ 
 

51 กองช่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
สายบ้านนายเบิ้ม 
หมู่ท่ี ๗ 
พิกัดเริ่ม ๕๘๕๐๑๓.๐๕  ตะวันออก 
๑๕๒๒๖๑.๔๑ เหนือ  
เป้าหมาย 
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม.  พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
๗๒๐ ตร.ม. 
จุดส้ินสุด ๕๘๕๑๑๗๖.๕๖ ตะวันออก  
๑๕๒๒๔๙๔.๑๙ เหนือ  
งบประมาณและที่มา 
๕๔๓,๐๐๐ 
ปีงบประมาณ 
2561 
2562 
2563 
2564 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก สายบ้านนายเบิ้ม 
หมู่ท่ี ๗ ต าบลบ้านม่วง(ต่อจากโครงการ
เดิม) 
พิกัดเริ่มต้น  ๔๗ P ๕๘๕๐๐๖.๑๗ E 
๑๕๒๒๖๑๒.๐๔ N 
พิกัดส้ินสุด ๔๗ P ๕๘๕๑๗๔.๐๙ N 
๑๕๒๒๔๙๒.๗๗ N 
เป้าหมาย 
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. 
ระยะทางยาว ๒๐๖ ม. หนา  ๐.๑๕ ม. 
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๗๒๑  ตร.ม.  
งบประมาณและที่มา 
๔๔๖,๑๐๐ 
ปีงบประมาณ 
2563 
 
 

เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย
และ
งบประมาณท่ี
จะด าเนินการ
จริง 

แบบ ผ.๐๑ 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 20 ส านักปลัด โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
เป้าหมาย 
กลุ่มสตรีเด็กเยาวชนและประชาชนต าบล
บ้านม่วงจ านวน 50 คน 
งบประมาณและที่มา 
15,000 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 

โครงการด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 
เป้าหมาย 
กลุ่มสตรีเด็กเยาวชนและประชาชน
ต าบลบ้านม่วงจ านวน 50 คน 
งบประมาณและที่มา 
15,000 
ปีงบประมาณ 
2563 
 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย
และงบประมาณ
ท่ีจะด าเนินการ
จริง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

2 โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 19  ส านักปลัด โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ
เป้าหมาย 
กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ทักษะในการผลิตน้ า
หมักชีวภาพและสามารถน าไปปรับใช้ในการ
ผลิตลดการใช้สารเคมีจ านวน 50 รายเกิด
ตะกอนและผู้บริโภคมีสุขภาพท่ีดีขึ้นจ านวน 
50 ราย 
งบประมาณและที่มา 
20,000 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 

โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ
เป้าหมาย 
กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ทักษะในการผลิต
น้ าหมักชีวภาพและสามารถน าไปปรับ
ใช้ในการผลิตลดการใช้สารเคมีจ านวน 
50 รายเกิดตะกอนและผู้บริโภคมี
สุขภาพท่ีดีขึ้นจ านวน 50 ราย 
งบประมาณและที่มา 
20,000 
ปีงบประมาณ 
2563 
 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย
และงบประมาณ
ท่ีจะด าเนินการ
จริง 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

3 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 8 ส านักปลัด โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
ผู้สูงอาย ุ
เป้าหมาย 
กลุ่มผู้จะเข้าสู่วัยสูงอายุอายุระหว่าง 45 ถึง 
60 ปีในพื้นท่ีต าบลบ้านม่วงจ านวน 100 
คน 
งบประมาณและที่มา 
20,000 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
วัยผู้สูงอาย ุ
เป้าหมาย 
กลุ่มผู้จะเข้าสู่วัยสูงอายุอายุระหว่าง 
45 ถึง 60 ปีในพื้นท่ีต าบลบ้านม่วง
จ านวน 100 คน 
งบประมาณและที่มา 
20,000 
ปีงบประมาณ 
2563 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย
และงบประมาณ
ท่ีจะด าเนินการ
จริง 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มต่างๆภายในต าบล
บ้านม่วงอ าเภอบ้านโปุงจังหวัดราชบุรี 

20 ส านักปลัด โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่ม
ต่างๆภายในต าบลบ้านม่วงอ าเภอบ้านโปุง
จังหวัดราชบุรี 
เป้าหมาย 
กลุ่มสตรีต าบลบ้านม่วง  กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 
อสม. เยาวชนและประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วม
โครงการในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านม่วง จ านวน 25 คน
จาก 8 หมู่บ้าน 

งบประมาณและที่มา 
15,000 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่ม
ต่างๆภายในต าบลบ้านม่วงอ าเภอบ้าน
โปุงจังหวัดราชบุรี 
เป้าหมาย 
กลุ่มสตรีต าบลบ้านม่วง  กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่ม อสม. เยาวชนและประชาชนท่ี
สนใจเข้าร่วมโครงการในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านม่วง จ านวน 25 คนจาก 8 
หมู่บ้าน 

งบประมาณและที่มา 
20,000 
ปีงบประมาณ 
2563 
 
 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย
และ
ปีงบประมาณท่ี
จะด าเนินการ
จริง 

 

 

 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)   

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี 

1 ส านักปลัด โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี
เป้าหมาย 
เพื่อให้ทราบจ านวนสุนัขและแมวในเขต
ต าบลบ้านม่วงทั้งสัตว์จรจัดหรือสัตว์ท่ีอยู่ใน
สถานท่ีสาธารณะและสัตว์ท่ีมีเจ้าของเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนควบคุมการ
ปูองกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นท่ีต าบลบ้านม่วงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
รายงานในฐานข้อมูล Thai rabies Net 
งบประมาณและที่มา 
7,932 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 
 

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี 
เป้าหมาย 
สุนัขและแมวในเขตต าบลบ้านม่วง 
งบประมาณและที่มา 
7,980 
ปีงบประมาณ 
2563 
 
 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
งบประมาณและ
ปีงบประมาณท่ี
จะด าเนินการ
จริง 

 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข  
 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)  

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

2 โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ดอกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูา
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี 
 

2 ส านักปลัด โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดอกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี 
เป้าหมาย 
ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพ้ืนท่ี
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านม่วงหมู่ท่ี 1 ถึง - 8 
งบประมาณและที่มา 
39,660 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 

โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ดอกเตอร์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี 
เป้าหมาย 
ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพ้ืนท่ี
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านม่วงหมู่ท่ี 1 ถึง - 8 
งบประมาณและที่มา 
39,900 
ปีงบประมาณ 
2563 
 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย
และงบประมาณ
ท่ีจะด าเนินการ
จริง 

 

 

 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

3 โครงการปูองกันและระงับโรคไข้เลือดออก 9 ส านักปลัด โครงการปูองกันและระงับโรคไข้เลือดออก
เป้าหมาย 
พื้นท่ีรับผิดชอบต าบลบ้านม่วงหมู่ท่ี 1 ถึง 8 
ต าบลบ้านม่วงอ าเภอบ้านโปุงจังหวัดราชบุรี 
 
งบประมาณและที่มา 
50,000 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 

โครงการปูองกันและระงับโรค
ไข้เลือดออก 
เป้าหมาย 
พื้นท่ีรับผิดชอบต าบลบ้านม่วงหมู่ท่ี 1 
ถึง 8 ต าบลบ้านม่วงอ าเภอบ้านโปุง
จังหวัดราชบุรี 
 
งบประมาณและที่มา 
50,000 
ปีงบประมาณ 
2563 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย
และงบประมาณ
ท่ีจะด าเนินการ
จริง 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



 

บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แผนงานงบกลาง 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4 ส านักปลัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
เป้าหมาย 
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านม่วงที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพร้อยกว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
ท้องถิ่น 
งบประมาณและที่มา 
6,116,400 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
เป้าหมาย 
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านม่วงที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไปท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพร้อยกว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้องถิ่นไว้แล้ว 808 คน 
งบประมาณและที่มา 
6,490,800 
ปีงบประมาณ 
2563 
 
 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
งบประมาณและ
ปีงบประมาณท่ี
จะด าเนินการ
จริง 

 

 

แบบ ผ.01 



 

บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แผนงานงบกลาง 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 5 ส านักปลัด เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
เป้าหมาย 
ผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านม่วงที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและมี
ความพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การปกครองกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบประมาณและที่มา 
864,000 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
เป้าหมาย 
ผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านม่วงที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการและมีความพิการจนไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพไว้กับองค์การปกครองกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้แล้วจ านวน 88 คน 

งบประมาณและที่มา 
844,800 
ปีงบประมาณ 
2563 
 
 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
งบประมาณและ
ปีงบประมาณท่ี
จะด าเนินการ
จริง 

 

แบบ ผ.01 



 

บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แผนงานงบกลาง 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 6 ส านักปลัด เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์
เป้าหมาย 
ผู้ปุวยเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านม่วงที่แพทย์ได้ท าการวินิจฉัยแล้วหรือ
ถูกทอดท้ิงขาดอุปการะดูแลและไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณและที่มา 
60,000 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์
เป้าหมาย 
ผู้ปุวยเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านม่วงที่แพทย์ได้ท าการวินิจฉัย
แล้วหรือถูกทอดท้ิงขาดอุปการะดูแล
และไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้วจ านวน 10 คน 
งบประมาณและที่มา 
60,000 
ปีงบประมาณ 
2563 
 
 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
งบประมาณและ
ปีงบประมาณท่ี
จะด าเนินการ
จริง 

 

 

แบบ ผ.01 



 

บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2563 76 กองการศึกษาฯ โครงการวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2563
เป้าหมาย 
เด็กและเยาวชนจ านวน 300 คนในต าบล
บ้านม่วงได้รับความสนุกสนานและได้
ร่วมกันท ากิจกรรมร่วมกันท าให้เกิดความ
สมัครสมานสามัคคีกัน 
งบประมาณและที่มา 
30,000 
ปีงบประมาณ 
2562 
2563 
2564 
 
 
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 
2563 
เป้าหมาย 
เด็กเยาวชนผู้ปกครองและประชาชน
ท่ัวไปในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านม่วงเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติประจ าปี 2563 จ านวน 500 
คน 
งบประมาณและที่มา 
30,000 
ปีงบประมาณ 
2563 
 
 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
งบประมาณและ
ปีงบประมาณท่ี
จะด าเนินการ
จริง 

 

 

แบบ ผ.01 



 

บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)   

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

2 โครงการค่าหนังสือเรียน 29 กองการศึกษาฯ โครงการค่าหนังสือเรียน 
เป้าหมาย 
เด็กนักเรียนทุกคนมีหนังสือเรียนตาม
มาตรฐานครบทุกคน 

งบประมาณและที่มา 
4,000 
ปีงบประมาณ 
2562 

โครงการค่าหนังสือเรียน 
เป้าหมาย 
เด็กนักเรียนทุกคนมีหนังสือเรียนตาม
มาตรฐานครบทุกคน 

งบประมาณและที่มา 
8,000 
ปีงบประมาณ 
2563 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
งบประมาณและ
ปีงบประมาณท่ี
จะด าเนินการ
จริง 

3 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน 29 กองการศึกษาฯ โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน 
เป้าหมาย 
เด็กนักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์การเรียนครบ
ทุกคน 

งบประมาณและที่มา 
4,000 
ปีงบประมาณ 
2562 

โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน 
เป้าหมาย 
เด็กนักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์การเรียน
ครบทุกคน 

งบประมาณและที่มา 
8,000 
ปีงบประมาณ 
2563 

 

 

แบบ ผ.01 



 

บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)   

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 29 กองการศึกษาฯ ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
เป้าหมาย 
เด็กนักเรียนทุกคนมีเครื่องแบบนักเรียนครบ
ทุกคน 

งบประมาณและที่มา 
4,000 
ปีงบประมาณ 
2562 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
เป้าหมาย 
เด็กนักเรียนทุกคนมีเครื่องแบบนักเรียน
ครบทุกคน 

งบประมาณและที่มา 
12,000 
ปีงบประมาณ 
2563 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
งบประมาณและ
ปีงบประมาณท่ี
จะด าเนินการ
จริง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



 

 

บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)   

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

5 โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 30 กองการศึกษาฯ โครงการค้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป้าหมาย 
เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตาม
แผนจัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม
งบประมาณและที่มา 
8,600 
ปีงบประมาณ 
2562 

โครงการค้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป้าหมาย 
เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ตามแผนจัดประสบการณ์ได้อย่าง
เหมาะสมงบประมาณและที่มา 
17,200 
ปีงบประมาณ 
2563 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
งบประมาณและ
ปีงบประมาณท่ี
จะด าเนินการ
จริง 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



 

 

บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ฯ  

13 ส านักปลัด โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ฯ 
เป้าหมาย 
มีการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 
งบประมาณและที่มา 
30,000 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาล
ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ฯ 
เป้าหมาย 
มีการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ 
งบประมาณและที่มา 
30,000 
ปีงบประมาณ 
2563 
 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย
และงบประมาณ
ท่ีจะด าเนินการ
จริง 

 

 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

2 โครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

12  ส านักปลัด โครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย 
เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ
พร้อมท้ังรับเทคนิคใหม่ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยพร้อมท้ังเกิดความมั่นใจ
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องผู้
เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกในความเสียสละ
ในการให้ความช่วยเหลืองานทางราชการ
ต่างๆ 
งบประมาณและที่มา 
30,000 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 

โครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย 
เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ
พร้อมท้ังรับเทคนิคใหม่ในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยพร้อมท้ังเกิด
ความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างถูกต้องผู้เข้ารับการอบรมมี
จิตส านึกในความเสียสละในการให้ความ
ช่วยเหลืองานทางราชการต่างๆ 
งบประมาณและที่มา 
30,000 
ปีงบประมาณ 
2563 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย
และงบประมาณ
ท่ีจะด าเนินการ
จริง 

 

 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเอาชนะยา
เสพติด 

15 ส านักปลัด โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง
ก านันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์
สารวัตรก านันต าบลบ้านม่วงกลุ่มสตรีกลุ่ม
แม่บ้านกลุ่มพลังมวลชนเด็กเยาวชนและ
ประชาชนต าบลบ้านม่วงจ านวน 70 คน 
งบประมาณและที่มา 
30,000 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.บ้าน
ม่วงก านันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์สารวัตรก านันต าบลบ้านม่วงกลุ่ม
สตรีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มพลังมวลชนเด็ก
เยาวชนและประชาชนต าบลบ้านม่วง
จ านวน 70 คน 
งบประมาณและที่มา 
30,000 
ปีงบประมาณ 
2563 
 
 
 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย
และ
ปีงบประมาณท่ี
จะด าเนินการ
จริง 

 

 

 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการวางแผนการท่องเท่ียว 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 โครงการส่งเสริมสร้างความสุขในการท างาน 23 ส านักปลัด โครงการส่งเสริมสร้างความสุขในการท างาน
เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านม่วงพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านม่วง จ านวน 30 คน 
งบประมาณและที่มา 
5,000 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 

โครงการส่งเสริมสร้างความสุขในการ
ท างาน 
เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านม่วงพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 
จ านวน 30 คน 
งบประมาณและที่มา 
5,000 
ปีงบประมาณ 
2563 
 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย
และงบประมาณ
ท่ีจะด าเนินการ
จริง 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการวางแผนการท่องเท่ียว 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

2 โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 23 ส านักปลัด โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านม่วงพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านม่วง จ านวน 30 คน 
งบประมาณและที่มา 
5,000 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย 
เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านม่วงพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 
จ านวน 30 คน 
งบประมาณและที่มา 
5,000 
ปีงบประมาณ 
2563 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย
และงบประมาณ
ท่ีจะด าเนินการ
จริง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)แก้ไขครั้งที่ 1/ 

(ประจ าปี 2562)  

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 1 ส านักปลัด โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
เป้าหมาย 
กลุ่มสตรีต าบลบ้านม่วง  กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 
คณะผู้บริหารพนักงาน อบต. ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน
แพทย์ประจ าต าบล กลุ่ม อสม. กลุ่ม
ผู้สูงอายุ นักเรียน และประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบ้านม่วงจ านวน 70 คน 

งบประมาณและที่มา 
50,000 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
เป้าหมาย 
กลุ่มสตรีต าบลบ้านม่วง  กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่ม คณะผู้บริหารพนักงาน อบต. 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านันแพทย์ประจ าต าบล กลุ่ม 
อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ นักเรียน และ
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านม่วงจ านวน 
70 คน 

งบประมาณและที่มา 
40,000 
ปีงบประมาณ 
2563 
 
 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
งบประมาณและ
ปีงบประมาณท่ี
จะด าเนินการ
จริง 

 

 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)   

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา วันที่  
28  กรกฎาคม 
 

24 ส านักปลัด โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา วันที่  28  
กรกฎาคม 
เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.บ้านม่วง  
พนักงาน ข้าราชการ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์  สารวัตรก านัน  
กลุ่มพลังมวลชน  ข้าราชการ พ่อค้า 
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนต าบลบ้าน
ม่วง ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ จ านวน ไม่ต่ ากว่า  500  
คน 
งบประมาณและที่มา 
20,000 
ปีงบประมาณ 
2562 

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันที่  28  กรกฎาคม 
เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.บ้าน
ม่วง  พนักงาน ข้าราชการ ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์  
สารวัตรก านัน  กลุ่มพลังมวลชน  
ข้าราชการ พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนต าบลบ้านม่วง ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม  เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ จ านวน ไม่ต่ ากว่า  
500  คน 
งบประมาณและที่มา 
20,000 
ปีงบประมาณ 
2563 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
งบประมาณและ
ปีงบประมาณท่ี
จะด าเนินการ
จริง 

 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

19 ส านักปลัด โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เป้าหมาย 
หน่วยงานราชการ  กลุ่มพลังมวลชน ชุมชน
วัดโรงเรียนในเขตต าบลบ้านม่วง คณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต.
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ทุกคน เด็ก
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
งบประมาณและที่มา 
10,000 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
เป้าหมาย 
หน่วยงานราชการ  กลุ่มพลังมวลชน 
ชุมชนวัดโรงเรียนในเขตต าบลบ้านม่วง 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. 
พนักงาน อบต.ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง ทุกคน เด็กเยาวชน และประชาชน
ท่ัวไป 
งบประมาณและที่มา 
10,000 
ปีงบประมาณ 
2563 
 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย
และ
ปีงบประมาณท่ี
จะด าเนินการ
จริง 

 

 

 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)   

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 โครงการจัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีท้องถิ่น 25 กองการศึกษาฯ โครงการจัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 
เป้าหมาย 
ประชาชนและผู้สูงอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านม่วงและพื้นท่ี
ใกล้เคียงเข้าร่วมงาน 
 
งบประมาณและที่มา 
30,000 
ปีงบประมาณ 
2562 
2563 
2564 
 
 
 

โครงการจัดงานสงกรานต์สืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 
เป้าหมาย 
ผู้สูงอายุในต าบลบ้านม่วงผู้ดูแลผู้สูงอายุ
และประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมโครงการ
จ านวน 400 คน 
งบประมาณและที่มา 
30,000 
ปีงบประมาณ 
2563 
 
 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
งบประมาณและ
ปีงบประมาณท่ี
จะด าเนินการ
จริง 

 

 

 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

2 โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสาย 29 กองการศึกษา โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสาย
เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านม่วงพนักงานส่วนต าบลลูกจ้าง
เด็กเยาวชนและประชาชนต าบลบ้านม่วง
และต าบลใกล้เคียง 
งบประมาณและที่มา 
30,000 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 

โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง
สาย 
เป้าหมาย 
การจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง
สายในครั้งน้ีให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนจึงมี
กลุ่มเปูาหมายเด็กเยาวชนประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 
คน 
งบประมาณและที่มา 
30,000 
ปีงบประมาณ 
2563 
 
 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
งบประมาณและ
ปีงบประมาณท่ี
จะด าเนินการ
จริง 

 

 

 

แบบ ผ.01 



 

 

บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ล าดั
บที ่

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 บริหารงานท่ัวไป  ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อซื้อตู้เอกสาร
เหล็ก 2 บานเปิดทึบ
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 

ฟุตสูง 183 cm 

จ านวน 4 ตู้ ตู้ละ 
6,000 บาท 

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน
ในส่วนกองคลัง 

เพื่อให้มีครุภัณฑใ์ช้อย่าง
เพียงพอ 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,000 - กองคลัง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.08 



 

บัญชีบัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ล าดั
บที ่

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 เคหะและชุมชน  ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีในกองช่าง
เพื่อให้เกิดความ
เพียงพอและความ
รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีในกองช่าง 

กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วงจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะส าหรับกองช่างจ านวน 
1 เครื่อง 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 
22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย - หน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี ้1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,000 - กองช่าง 

แบบ ผ.08 



ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB – มี
หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย - มีDVD-RW 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย - มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มี
แปูนพิมพ์และเมาส ์- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ 
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ล าดั
บที ่

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 เคหะและชุมชน  ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานในส่วนกอง
ช่างเพื่อให้มีครุภัณฑ์
ใช้อย่างเพียงพอ 

เพื่อซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิดทึบขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 ฟุตสูง 183 cm จ านวน 4 ตู้  
ตู้ละ 6,000 บาท 
 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,000 - กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.08 



 

บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

 เพิ่มเติม บัญชีครุภัณฑ์ 

 

 

ล าดั
บที ่

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร 

จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมกระจก
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1,372 
มิลลิเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 660 
มิลลิเมตร  และสูงไม่น้อยกว่า 
759 มิลลิเมตร จ านวน 2 ตัว 
ตัวละ 7,000 บาท  

- - 14,000 - ส านักปลัด 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร 

จัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนังเทียม
สีด าจ านวน 2 ตัวตัวละ 3,000 
บาท 

- - 6,000 - ส านักปลัด 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการจัดโครงการต่างๆ 
และบริการประชาชน 

จดัซ้ือพัดลมไอน้ าขนาด 24 น้ิว
จ านวน 3 ตัว ตัวละ 15,000 
บาท 

- - 45,000 - ส านักปลัด 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการค้นหาเอกสาร
เพื่อความเป็นระเบียบ
และง่ายต่อการค้นหา 

จัดซ้ือชั้นเก็บแฟูมไม่น้อยกว่า 
20 ช่องจ านวน 3 ตัว ตัวละ 
3,000 บาท 

- - 9,000  ส านักปลัด 

 

 

แบบ ผ.08 



บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)    ครั้งที่ 1/2562 

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุร ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  

หน้า ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 1.ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ถนนสายกลางทุ่ง (สะพานยายชั้น) หมู่ที่ ๓  
2ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ถนนสายศาลายายตอง หมู่ที่ ๘ 
3..ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ถนนสายกลาง จ านวน ๔ จุด หมู่ที่ ๘ 
4.ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ถนนสายหนองไม้ท่อน หมู่ที่ ๖ 
5.ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ถนนสายลงบึง หมู่ที่ ๖ 
6.ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ถนนสายบ้านนายไสว ครุฑเครือ หมู่ที่ ๔ 
7.ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ถนนสายกลางบริเวณหอถังประปา หมู่ที่ ๔ 
8.ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
สายเลียบคลองฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๓ 
9.ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
สายเลียบคลองฝั่งซ้าย ๒ ขวา หมู่ที่ ๕ 
10.ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ 
สายบ้านนางนิภา จ าลอง 

14 ถึง
18 

กองช่าง 1.ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาถนนสายกลางทุ่ง (สะพานยายชั้น) หมู่ที่ ๓  
2ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาถนนสายศาลายายตอง หมู่ที่ ๘ 
3..ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาถนนสายกลาง จ านวน ๔ จุด หมู่ที่ ๘ 
4.ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาถนนสายหนองไม้ท่อน หมู่ที่ ๖ 
5.ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาถนนสายลงบึง หมู่ที่ ๖ 
6.ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาถนนสายบ้านนายไสว ครุฑเครือ หมู่ที่ ๔ 
7.ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาถนนสายกลางบริเวณหอถังประปา หมู่ที่ ๔ 
8.ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนก
รีตสายเลียบคลองฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๓ 
9.ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนก
รีตสายเลียบคลองฝั่งซ้าย ๒ ขวา หมู่ที่ ๕ 
10.ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
๔ สายบ้านนางนิภา จ าลอง 
เป้าหมาย 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง 

ค่าออกแบบค่าควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึง
สิ่งก่อสร้าง 
เป้าหมาย 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบโครงการ
เพื่อให้ได้รูปแบบรายการและรายการ
ประกอบแบบก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างของ อบต.บ้านม่วงซ่ึงวิศวกร
รับรองแบบแปลน 
 งบประมาณและที่มา 
100,000 
ปีงบประมาณ 
2563 
 
 

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
งบประมาณและ
ปีงบประมาณท่ี
จะด าเนินการ
จริง 

แบบ ผ.01 



1.ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาถนนสายกลางทุ่ง (สะพานยายชั้น) หมู่ที่ ๓  
2ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาถนนสายศาลายายตอง หมู่ที่ ๘ 
3..ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาถนนสายกลาง จ านวน ๔ จุด หมู่ที่ ๘ 
4.ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาถนนสายหนองไม้ท่อน หมู่ที่ ๖ 
5.ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาถนนสายลงบึง หมู่ที่ ๖ 
6.ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาถนนสายบ้านนายไสว ครุฑเครือ หมู่ที่ ๔ 
7.ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาถนนสายกลางบริเวณหอถังประปา หมู่ที่ ๔ 
8.ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนก
รีตสายเลียบคลองฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๓ 
9.ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนก
รีตสายเลียบคลองฝั่งซ้าย ๒ ขวา หมู่ที่ ๕ 
10.ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
๔ สายบ้านนางนิภา จ าลอง 
งบประมาณและที่มา 
350,550 
ปีงบประมาณ 
2561 
2562 

 

 

 

 



 

 


