




บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ค าชี้แจงประกอบการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - 2565) ฉบับ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

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

หนังสือระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  

พ.ศ. 2548 และที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อ 3  ให้แก้ไขค าว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขค าว่า แผนพัฒนา เป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
นิยาม การเพิ่มเติมแผนพัฒนา หมายความว่า การเพ่ิมโครงการ ครุภัณฑ ์กล่าวคือ ไม่มีโครงการ ไม่มีครุภัณฑ์
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะด าเนินการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าเป็นอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนที่ส าคัญ มีงบประมาณจะด าเนินการให้เพ่ิมเติมแผน 
ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี 
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วยและเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน    
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
 -หนังสืออ าเภอเมืองราชบุรีที่ รบ0023./ว098 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดท า
ประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานการณ์การการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ได้แจ้งการยกเว้นการท าประชาคมท้องถิ่น
กรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดราชบุรีในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
จึงให้ยกเว้นการจัดท าประชาคม กรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
 -หนังสืออ าเภอเมืองราชบุรี ด่วนที่สุด ที่  รบ 0023.7 /ว 053 ลงวันที่  17 มกราคม 2565            
เรื่อง แนวทางปฏิบัติรอบรับการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
 



 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กลไกการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับผิดชอบจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

เหตุผลและความจ าเป็น ในการแก้ไขเปล่ียนแปลง  
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ไปแล้ว  4  ฉบับ  ดังนี ้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับแรก ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1)  
     ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2563 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2)  
     ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับ เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 3)  
     ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2564 
เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาและเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยภายหลังประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าโครงการพัฒนาท้องถิ่นบางโครงการท่ีได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีข้อผิดพลาดท่ีมี
สาระส าคัญซึ่งอาจขัดต่อการด าเนินงานหรือส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลโครงการ จึงจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ปรากฏรายละเอียดท่ีถูกต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการและ
ประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 ข้อ 22/1 ข้อ 22/2 

เหตุผลและความจ าเป็น ในการเพิ่มเติม 
 ด้วยมีโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์บริการสาธารณะท่ีมีความจ าเป็นต้องบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวและสถานการณ์ปัจจุบันตามอ านาจ
หน้าท่ีและภารกิจในด้านบริการชุมชนและสังคมและการบ าบัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุน
การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านต่างๆให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒2  
 ในการนี้จึงขอเสนอโครงการเพิ่มเติมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อท่ีจะได้น าโครงการไปสู่การ
ปฏิบัติโดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้ด าเนินการไปอย่าง
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิอ์ย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
1. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกร่างแผนงานโครงการงบประมาณท่ีใช ้
2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนงานโครงการงบประมาณท่ีใช้ 
3. ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
4. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ   
    สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562  
5. เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี เพิ่มเติม ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
    ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังได้ประกาศใช้ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้ 

แบบ ผ.ต่างๆ ที่ก าหนด  มดีังนี้ 
แบบ ผ.02 บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น  (องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการ) 
แบบ ผ.03 บัญชคีรุภัณฑ์       





 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวัดราชบุร ี

 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา   รวมจ านวน 2 โครงการ 
แยกเป็นรายประเด็นยุทธศาสตร์ และแบบแผนของ ผ. ต่างๆ ดังนี้ 
แบบ ผ.02  บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น  (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป  
จ านวน 1 โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป           
จ านวน 1 โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 2 
 

ขอเพ่ิมเติมโครงการพัฒนา   รวมจ านวน 5 โครงการ 
แบบ ผ.02  บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น  (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
1.3  แผนงานพาณิชย์ 
จ านวน 1 โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 3 
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
จ านวน 1 โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
จ านวน 1 โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 5  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว       
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป           
จ านวน 1 โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 6 
แบบ ผ.02  บัญชีแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
จ านวน 1 โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าที่ 7 
         

          

ขอเพ่ิมเติม บัญชีครุภัณฑ ์ รวมจ านวน 7 รายการ 
แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์        ปรากฏอยู่หน้าที่ 8-10 

















แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อด าเนินการ ระงับเหตุเพลิงไหม ้ จัดซ้ือรถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ 2,500,000 จ านวนเคร่ืองมือ ประชาชนมีความ อบจ.ราชบุรี

จดัซ้ือรถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ เหตุสาธารณภยัอื่นๆ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  เคร่ืองยนต์ดีเซล เคร่ืองใช้ที่มี ปลอดภัยในชีวติ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ทนัต่อสถานการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี  ฯลฯ สมรรถนะสูง และทรัพย์สิน

อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี ลดความสูญเสียต่อชวีิตและทรัพยสิ์น จ านวน  1  คัน ในการท างาน

ของประชาชน

เหตุผลและความจ าเป็นในการขอเพ่ิมเติมโครงการ
เนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว แต่จ าเป็นต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี
ที่จะด าเนินการจดัท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อเป้าหมายเพิ่มประสิทธภิาพเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ ลดความสูญเสียต่อชีวติและทรัพย์สินของประชาชน มียานหาหนะล าเลียงน้ าฉีดดับเพลิงประจ าหน่วยงาน

บุคลากรเจา้หน้าที่ได้ใช้ปฏิบัติหน้าที/่ประชาชนรับประโยชน์จากโครงการนี้ จงึมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ าเป็นต้องใช้ มีเหตุการณ์สถิติการเกิดเพลิงไหม้ที่ผ่านมา ไฟไหม้ฟาง/ขยะ สถานที่เส่ียงแหล่งบริเวณชุมชนต่างๆ
และให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  และความต้องการของประชาชน จงึขอเพิ่มเติมบรรจใุนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าสู่การปฏิบัติต่อไป

หน้าที่ 7

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 - 2565)

 เพ่ิมเตมิ (ครัง้ที ่4)
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 3 การพฒันาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน


















