




 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ค าชี้แจงประกอบการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 - 2570)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) 

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 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) 
           -หนังสืออ าเภอเมืองราชบุรี ที่ รบ 0023.7/ว 300 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น                      
(พ.ศ.2566-2570) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 



เหตุผลและความจ าเป็น ในการแก้ไขเปล่ียนแปลง  
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(ฉบับแรก) ไปแล้ว  ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2564 
เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาและเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยภายหลังประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าโครงการพัฒนาท้องถิ่นบางโครงการท่ีได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีข้อผิดพลาดท่ีมี
สาระส าคัญคลาดเคลื่อน เช่น พิกัดพื้นท่ีท่ีต้ัง บริเวณสถานท่ีท าโครงการ ปริมาณงาน หลังจากได้ส ารวจตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 อีกครั้ง และมีรายการ
ครุภัณฑ์บางรายการท่ีปรากฎไว้เป็นรายการจ าแนกประเภทครุภัณฑ์ตามรูปแบบเดิม ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ออกหนังสือฉบับใหม่ ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการจ าแนก
รายจ่ายค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ใหม่ ท าให้บางรายการมีการเปลี่ยนแปลงประเภทไป ดังนั้นรายการครุภัณฑ์ท่ีต้องการ
จัดหาตามรายการท่ีปรากฎไว้จึงต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทให้ถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
เพื่อไม่ให้ขัดต่อการด าเนินงานหรือส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลโครงการและบัญชีครุภัณฑ์จึงจ าเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ปรากฏรายละเอียดท่ีถูกต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการและ
ประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 ข้อ 22/1 ข้อ 22/2 

เหตุผลและความจ าเป็น ในการเพิ่มเติม 
 ด้วยมีโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์บริการสาธารณะท่ีมีความจ าเป็นต้องบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อใหส้อดคล้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวและสถานการณ์
ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจ
หน้าท่ีและภารกิจในด้านบริการชุมชนและสังคมและการบ าบัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุน
การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านต่างๆให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒2  ในการนี้จึงขอเสนอโครงการและรายการครุภัณฑ์เพิ่มเติมบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพื่อท่ีจะได้น าโครงการไปสู่การปฏิบัติโดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้ด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

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 แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นแล้วให้ส่ง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
    ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังได้ประกาศใช้ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้ 

แบบ ผ.ต่างๆ ที่ก าหนด  มีดังนี้ 
แบบ ผ.02  เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการที่ต้องลงในรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจา่ยทัง้นี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการในแบบ ผ.02  
ไปของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนก็สามารถด าเนนิการได้โดยไม่ต้อง "แก้ไข" หรือ "เปลี่ยนแปลง" ไปอยู่ในแบบ ผ.02/2 
แบบ ผ.02/2  เป็นแบบส าหรบัโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบ ผ.03  บัญชีครุภัณฑ์       



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งที ่1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวัดราชบุร ี
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา   รวมจ านวน 11 โครงการ 
แบบ ผ.02 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการท่ีต้องลงในรายละเอียด 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายท้ังนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะน าโครงการในแบบ ผ.02 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่นก็สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้อง "แก้ไข"  
หรือ "เปลี่ยนแปลง" ไปอยู่ในแบบ ผ.02/2 
แยกเป็นรายประเดน็ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
จ านวน 1 โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าท่ี 1 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
จ านวน 8 โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าท่ี 2-9 
2.1 แผนงานการศึกษา  
จ านวน 1 โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าท่ี 10 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม และการท่องเท่ียว 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
จ านวน 1 โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าท่ี 11  
ขอแก้ไขเปล่ียนแปลง บัญชีครุภัณฑ์ รวมจ านวน 4 รายการ 
แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์        ปรากฏอยู่หน้าท่ี 12-15  
 
ขอเพิม่เติมโครงการพัฒนา   รวมจ านวน 9 โครงการ 
แบบ ผ.02  เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการท่ีต้องลงในรายละเอียด 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายท้ังนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะน าโครงการในแบบ ผ.02 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่นก็สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้อง "แก้ไข"  
หรือ "เปลี่ยนแปลง" ไปอยู่ในแบบ ผ.02/2 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
จ านวน 1 โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าท่ี 16 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
จ านวน 1 โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าท่ี 16 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
จ านวน 2 โครงการ        ปรากฏอยู่หน้าท่ี 17 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  
4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป           
จ านวน 3 โครงการ             ปรากฏอยู่หน้าท่ี 18 – 19 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน          
จ านวน 1 โครงการ             ปรากฏอยู่หน้าท่ี 20 
 
 
 



 
 
 
แบบ ผ.02/2 เป็นแบบส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีใช้ส าหรับการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
จ านวน 1 โครงการ      ปรากฏอยู่หน้าท่ี 21 
 
ขอเพิม่เติม บัญชีครุภัณฑ์ รวมจ านวน 14 รายการ 
แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์        ปรากฏอยู่หน้าท่ี 22-26  

























แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดท าแผนที่ภาษี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อัตราค่าภาษี การจัดเก็บภาษี กองคลัง
ในการจัดเก็บภาษี จ านวน 1 คร้ัง ต่อปี ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพ อบต.คูบัว

มากยิ่งขึ้น

หน้าที่  134

เพือ่ขอแกไ้ขตัวเลขงบประมาณ เพือ่ให้สามารถรองรับการด าเนินงานตามสถานะงบประมาณเพือ่ประโยชน์ในการพัฒนาแผนที่ภาษี ส าหรับปรับปรุงข้อมูลที่ดินในพืน้ที่ในระบบ LTAX3000 ให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง
เนื่องจากระบบที่จัดขึ้นต้องพัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000  ให้มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้นเพือ่ให้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกบัทรัพย์สินต่างๆ เช่น ที่ดินโรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบกจิการค้าของประชาชนอาศัยในเขตปกครองและ

สามารถประมวลผลข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม และเป็นปัจจุบันมีข้อมูลทางด้านการคลังท้องถิ่นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง จึงขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง เพือ่ให้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกบัการจัดท างบประมาณได้บรรลุผล และเป้าหมายที่ต้องการ

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเปน็
เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการปรับปรุงข้อมูลจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ จดัท าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน 300,000 300,000 อัตราค่าภาษี การจัดเก็บภาษี กองคลัง
และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ในการจัดเก็บรายได้ ทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเพื่อรองรับ ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพ อบต.คูบัว

พรบ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มากยิ่งขึ้น
ให้ครอบคลุมพื้นที่ ขององค์การบริหาร -
ส่วนต าบลคูบัว ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน
มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร

หน้าที่ 11

(ของใหม่ที่แกไ้ข)

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (แกไ้ข เปล่ียนแปลง)
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - 2570)

 แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครัง้ที ่1)
องค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุร ี จังหวัดราชบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า  การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

เหตผุลและความจ าเปน็ทีข่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง

(เปรียบเทียบของเดิม)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป  (กิจกรรมงานบริหารงานคลัง-แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)               รายละเอียดในแผนพฒันาท้องถิ่น  ของเดิม ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้าที่ 134  ล าดับที่ 6













แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

(รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีขอเพิ่มเติม 
จ านวน  9 โครงการ)











แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชีว้ดั ผลที่คาดวา่จะ หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรท้องถิน่รักษ์โลก (อถล.) 1.เพื่อใหอ้าสาสมัครทอ้งถิน่รักษ์โลก (อถล.) ประพฤติตน อาสาสมคัรท้องถิน่รักษ์โลก (อถล.) ส านักปลัด
เปน็แบบอย่างในการจัดการส่ิงปฏกิูบลและจยะมูลฝอย ในพืน้ทีต่ าบลคูบัว  จ านวน 15 หมูบ่้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. จ านวนอาสาสมัครทอ้งถิน่ 1. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อบต.คูบัว
การปกปอ้งส่ิงแวดล้อม จ านวน 45 คน รักษ์โลก (อถล.) เพิม่ขึน้ (อถล.) ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

2.เพื่อใหอ้าสาสมัครทอ้งถิน่รักษ์โลก (อถล.) เฝ้าระวงั 2.กจิกรรมเพือ่เสริมสร้าง ในการจัดการส่ิงปฏิกลู ขยะมูลฝอย

สอดส่อง ดูแลและรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการ จติส านึกด้านการบริหาร การปกป้องส่ิงแวดล้อม

ส่ิงปฏกิูลและมูลฝอย การปกปอ้งและรักษาส่ิงแวดล้อม จดัการส่ิงปฏกิลูและมลูฝอย 2. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ในพื้นที่ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทราบ การปกป้องและรักษา (อถล.) มีความรู้และถ่ายทอด

3.เพื่อใหอ้าสาสมัครทอ้งถิน่รักษ์โลก (อถล.) ส่ือสาร ส่ิงแวดล้อม ความรู้ให้กบัประชาชนในต าบล

เผยแพร่และประชาสัมพันธ ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ด้านการบริหารจัดการส่ิงปฏิกลู

เพื่อเสริมสร้างจิตส านกึด้านการบริหารจัดการส่ิงปฏกิูล และขยะมูลฝอย การปกป้องและ

และมูลฝอยการปกปอ้งและรักษาส่ิงแวดล้อม รักษาส่ิงแวดล้อม

4.เพื่อใหอ้าสาสมัครทอ้งถิน่รักษ์โลก (อถล.) เข้าร่วม 3. ท าให้ประชาชนรู้จัก

กิจกรรมเกีย่วกับการบริหารจัดการส่ิงปฏกิูลและขยะมูลฝอย รักษาส่ิงแวดล้อมในต าบล

การปกปอ้งและรักษาส่ิงแวดล้อมที่องค์กรปกครอง 4. สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน

ส่วนทอ้งถิน่ หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใกล้เคียง มีความสะอาด สวยงาน น่าอยู่

หรือส่วนราชการที่เกีย่วข้องจัดขึน้ น่ามอง

5.ใหค้วามร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 5. พืน้ที่ในต าบลคูบัว มีความสะอาด

ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่ายอาสาสมัคร (อถล.) เรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

เพื่อด าเนนิการเกีย่วกับการบริหารจัดการส่ิงปฏกิูลและ 6. ประชาชนมีความต่ืนตัวในการ

ขยะมูลฝอย การปกปอ้งและรักษาส่ิงแวดล้อม ดูแลรักษาความสะอาดในพืน้ที่

เหตุผลและความจ าเป็นในการขอเพ่ิมเติมโครงการ
เนือ่งจากโครงการดังกล่าว ไมป่รากฎในแผนพัฒนาท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว แต่จ าเป็นต้องบรรจใุนปีงบประมาณเพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมคัรท้องถิน่รักษ์โลก พ.ศ. 2561
ใหค้วามส าคัญกบัการด าเนินงานตามแนวทางกจิกรรมก าจดัขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู  ส านักปลัด อบต.คูบัว จงึได้น าโครงการนีบ้รรจใุนแผนพัฒนาท้องถิน่ของ อบต.คูบัว

หน้าที่ 20

                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                    (เพิม่เติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - 2570)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

 เพ่ิมเตมิ (ครั้งที ่1)
องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดราชบุรี ที ่1 พัฒนาการเกษตรสีเขยีวแบบครบวงจร และเมอืงอาหารคุณภาพทีเ่ติมโตอยา่งมัน่คง และที ่4 การจดัการทรัพยากรธรรมชาตและส่ิงแวดล้อมทีส่มดุล และใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดราชบุรี  ยทุธศาสตร์ที ่5 ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน















แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เคร่ืองตัดเหล็กแบบมือถือ  ขนาด 1.60 มิลลิเมตร 15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง อบต.คูบัว

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ส าหรับงานโลหะ ที่กองช่าง อบต.คูบัว จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม  ซ่ึงยังไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จงึจ าเป็นต้องน ามาบรรจไุวใ้นแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการปฏิบัติงานต่างๆ

จงึขอเพิ่มเติมบรรจใุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer) 4,000     กองคลัง

(งานบริหารงานคลัง) จ านวน 1 เคร่ือง อบต.คูบัว

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์)

เนื่องจากหน่วยงานกองคลัง จ าเป็นต้องจดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ (Printer)  เอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธภิาพ  ซ่ึงยังไม่ปรากฎในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
จงึจ าเป็นต้องน ามาบรรจไุวใ้นแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแสดงความจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองปร้ินช่วยอ านวยความสะดวกในงานเอกสาร

หน้าที่  26

เหตผุลทีข่อเพ่ิมเตมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

เหตผุลทีข่อเพ่ิมเตมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

                                                                    บัญชีครุภัณฑ์                                              (เพ่ิมเติม)
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕66 - 2570)  เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบวั  อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบรุี










