คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลวังจัน ทร์ มี ภ ารกิจที่ สําคัญ ในการพั ฒ นาท้ องถิ่ น ในเขตพื้นที่ รั บผิ ด ชอบ
เพื่อดําเนินการพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนา
สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ด้านการศึกษา ด้านการเพิ่มการเรียนรู้ ด้านการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ได้รับหนังสือ
สั่งการจากจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0023.3/2906 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดทําหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เกิดความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อาศัยอํานาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม กําหนดแนวทาง
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ จึงขอแก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ให้ถกู ต้อง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ และเพือ่ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ สามารถดําเนินการตามโครงการ
ได้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป
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หลักการและเหตุผล
การแก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์


ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ มีภารกิจที่สําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อดําเนินการพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนา
สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ด้านการศึกษา ด้านการเพิ่มการเรียนรู้ ด้านการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
ด้านสังคมสงเคราะห์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน ได้แก่ เกษตรกรผูม้ ีรายได้น้อย ผูพ้ ิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่งในพืน้ ที่ตําบลวังจันทร์ให้ดียิ่งขึ้น
ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรีได้แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีจัดทําหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อาศัยอํานาจ
ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2566 – 2570 จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ดังนี้
1. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นตามรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏในหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่อาจดําเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ให้ดําเนินการวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ การประชุมประชาคมท้องถิ่น
หรือคณะทํางานต่างๆ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.2 ใช้หรือส่งข้อเสนอทางเอกสาร/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์/การใช้แบบสอบถาม – ตอบรับข้อเสนอ
การพัฒนาท้องถิ่นในระบบเอกสาร ซึ่งการดําเนินการต้องแจ้งให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยเปิดเผยอย่างน้อย
สามวัน และกําหนดเวลาในการรับข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยเจ็ดวัน
การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ ารปฏิบัติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดําเนินการ ดังนี้
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
ดังนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นทีแ่ ก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อําเภอและจังหวัดทราบด้วย
ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

2
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว
ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้
ข้อ 22/2 ในกรณีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วน
ตําบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รบั ความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์ มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการแก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2565 (เล่มที่ 12) เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สามารถแก้ปัญหาความจําเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์
ในปัจจุบันอีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนพัฒนาท้องถิน่
((พ.ศ. 2566 – 2570)
แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลวังจันทร์
เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตําบลวังจันทร์
อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๗๐
โทรศัพท์/โทรสาร 032-465110
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

