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งานนโยบายและแผน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 

 

ร่าง 



 
ค าน า 

 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) ของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น หมายถึง 
แผนพัฒนาที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ให้
สอดคล้อง กับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และชุมชน และน าไปเป็นกรอบหรือแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผน นั้น 

    เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ได้ด าเนินการเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบันตาม
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.2548 แก้ไข เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  3 พ.ศ.2561 ข้อ 22 และ ข้อ 22/1 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570 ) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565   นี้ จะเป็นแนวทางในการ
พัฒนา ของ องค์การบริหารส่วนวังเย็น  ให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองด้วยความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

๑. บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น  มีอาจหน้าที่และภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยส่วนร่วมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดท าและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570 )  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น มีความจ าเป็นในการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ และส ารับใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน นั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 3  ให้แก้ไข ค าว่า “ แผนพัฒนาท้องสี่ปี ”   เป็น “ แผนพัฒนาท้องถิ่น”และแก้ไข
ค าว่า “แผนพัฒนา” เป็น “ แผนพัฒนาท้องถิ่น ”และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือกรอบในการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น และความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น จึงได้เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง  ครั้ง ที่ 2/2565 

 

2.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570 ) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2565     มีดังนี้ 
  (1 ) เพ่ื อให้ มีการจัดท าโครงการในการแก้ ไขปัญหาตามแบบแผนพัฒ นาท้องถิ่ น             
(พ.ศ.2566-2570 ) มีความสอดคล้อง กับ สภาพพ้ืนที่ และ สถานการณปัจจุบัน มากที่สุด 
  (2) เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  (3) เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะด าเนินการให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด 
  (4) ความจ าเป็นในด้านการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เพ่ือบริการประชาชน 
 
           /3.ขั้นตอน... 
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3. ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  มีข้ันตอนดังนี้ 
  

  ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเตมิพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเติม  

ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ
ของ คณะกรรมการท้องถิ่น  

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี นโยบายรัฐ และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ตาม ข้อ 22 ข้อ 
22/1 และ 22/2  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2547 ด้วย 

     เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ” 
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บัญชีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570  ) ครั้งที่ 2 /2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
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บัญชีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570 )ครั้งที่  2/2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) 

ที่แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 แบบ ผ.03 ล าดับที่  1 
 

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง                           
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 )                       

แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 แบบ ผ.03 ล าดับที่  1 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข 

   1 แผนงาน :  บริหารทั่วไป แผนงาน :  บริหารทั่วไป เหตุผลที่แก้ไขเนื่องจากให้
สอดคล้อง และเพียงพอ         
กับการใช้งานจริง 
 

หมวด    :  ค่าครุภัณฑ์ หมวด    :  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  :   ครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภท  :  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ   วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์ )  เครื่องปรับอากาศ แบบตั้ง
พ้ืนหรือแขวน(Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์   

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู รายละเอียด
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์   

งบประมาณ พ.ศ.2566 :  50,000 บาท งบประมาณ พ .ศ . 2566 :  37,900.- บาท 

               พ .ศ . 2567 : -  บาท พ .ศ . 2567 : -   บาท 
               พ .ศ . 256  8 : -  บาท พ .ศ . 2568 : -  บาท 
               พ .ศ. 2569 : -  บาท พ .ศ . 2569 : -  บาท 
               พ .ศ . 2570 . : -  บาท พ .ศ . 2570 :  - บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักปลัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักปลัด 

 

      แบบ ผ .03 


