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ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–

2565) เม่ือวันที่  12 กรกฎาคม 2562 ซ่ึ งใน ระหว่างปี 2561 – 2565 ได้มีการดำเนินการแ ก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 

-  ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่  1 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
คุ้งน้ำวน เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2562  

- ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่  2 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
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องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบั บที่ 2) เม่ือวันที่ 14 
พฤษภาคม 2563  

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ขององค์การบริหาร
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เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564   

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 

- ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่  3 ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
คุ้งน้ำวน เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

-   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่  2) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2564   

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2564   

เนื่องด้วยปัจจุบันการพัฒนาองค์กร และสถานการณ์ด้านการพัฒนา อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
มีข้อระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้ องถิ่น ในพ้ืนที่ให้มีความ
สอดคล้องกับสภาวการณ์หรือบริบทในพ้ืนที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความ
ต้องการในการพัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน ที่มีอยู่ ค่อนข้างจำกัด และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่ เป็นจริงและเป็น
ปัจจุบันมากที่สุด อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล คุ้งน้ำวน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ตำบล 
คุ้งน้ำวน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยังมีโครงการไม่ครอบคลุม และยังไม่มีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบรรจุไว้ จึงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติม 
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1.  เหตุผลและความจำเป็น 



 
แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. 2565 โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 
 

 
2.1  เพ่ือให้การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 
2.2  เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มี

ความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
2.3  เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะดำเนินการให้มีความสอดคล้อง

กับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด 
 
 

 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การปกครองบริหารส่วนท้องถิน่
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งผิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้ องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้ อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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3.  ข้ันตอนการเพิ่มเตมิแผนพฒันาทอ้งถิ่น  
 

 

2.  วัตถุประสงค์ของการเพิม่เติมแผนพัฒนาท้องถิน่  



 
 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พร้อมทั้งแจ้งประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน เพ่ือแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนทราบ และใช้เป็นกรอบในการติดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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แบบ   ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

พัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การเสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเท่ียว ด้วยนวัตกรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี ท่ี 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเคร่ืองเลื่อยยนต์ เคร่ืองยนต์ 5.3 แรงม้า 
แผ่นบังคับโซ่ 25 น้ิว จำนวน 2 เคร่ืองๆละ 
45,000 บาท 

- - - - 
 

90,000 สำนักปลัด 
อบต. 

* 
รวม - - - - 90,000  
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