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ค าน า 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ย่านรี ให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนด แต่เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมีรายละเอียด
เป้าหมายผลผลิตของโครงการไม่ครอบคลุม จึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561  – 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องมี
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 -2565) เปลี่ ยนแปลง ครั้ งที่  1/2564 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และเป็นแนวทางในการตั้งงบประมาณด าเนินการ ต่อไป 
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ส่วนที่  1 

บทน า 

1. เหตุผลและความจ าเป็น 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี ได้ยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว 

2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ให้แล้ว

เสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี ได้จัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันที่            

15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 เรียบร้อยแล้วนั้น 

  เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมีรายละเอียดเป้าหมายผลผลิตของโครงการไม่ครอบคลุม จึง มี

ความจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 เพ่ือให้

สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ ความจ าเป็นเร่งด่วนและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ 

และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณเหลือจ่าย เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความ

ต้องการของประชาชน ทั้งนี้ เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/

กิจกรรมต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1/2564 

  2.1 เพ่ือให้การจัดท าโครงการในการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) 

มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 

  2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ

รัฐบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะด าเนินการให้มีความ

สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด 

  2.4 ความจ าเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งโครงสร้างด้านบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงต้องมี

การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในชุมชนที่เพ่ิมขึ้น เช่น ด้าน

สาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริการสาธารณะ 

และโครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับบริการประชาชนในพื้นท่ีต าบลย่านรี และต าบลหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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3. ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 “เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้องทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ

วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  โดยด าเนินการดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือส่งให้สภา

องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  (2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 ให้ความเห็นชอบเพื่อส่งให้ผู้บริหารประกาศใช้ 

  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 
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วิสัยทัศน์  
 “ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่ งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรม หนุนน าการศึกษา                   
 พัฒนาสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมสาธารณูปโภค” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงในชีวิต 

บนพ้ืนฐานความเท่าเทียมในด้านสวัสดิการสังคม ทุกภาคส่วนได้รับการสนับสนุนให้สามารถมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพประชาชนให้มีรายได้ พร้อมทั้งมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดแนวทางพระราชด าริ 
“เศรษฐกิจแบบพอเพียง” เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน       

3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

และเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของประชาชน ตลอดจนส่งเสริม     

ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป 

4. พัฒนาการบริหารจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น จัดการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  และสร้างระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน   

5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะ และสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
กับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี การจัด
ระเบียบความเรียบร้อยของบ้านเมืองและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายละเอียดโครงการพัฒนา  ปป.02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

       
 

1.1  แผนงานการบริหารงานทัว่ไป 
      

       

ที่ โครงการเดิม 
เป้าหมาย (ผลผลติโครงการ

เดิม) 

งบประมาณ เป้าหมาย (ผลผลติโครงการที่
เปลี่ยนแปลง) 

งบประมาณ เหตุผลหรือความ
จ าเป็นที่ต้องการ

เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้าง
ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ย่านร ี

ก่อสร้างที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลย่านรีขนาด 2 ช้ัน 
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 28.00 
เมตร (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลย่านรีก าหนด) 

      

 8,000,000    

              

กองช่าง/
ส านักปลดั 

โครงการก่อสร้าง
ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ย่านร ี

            

ก่อสร้างที่ท าการองค์การบริหารสว่นต าบล
ย่านรีขนาด 2 ช้ัน กว้าง 26.30 เมตร ยาว 
36.00 เมตร พร้อมเสาธง และปรบัภูมิทัศน์ 
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี
ก าหนด) งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000 บาท 
โดยการตั้งงบประมาณผูกพันปีงบประมาณ 
2564 เงินงบประมาณ 8,000,000 บาท และ
ปีงบประมาณ 2565 เงินงบประมาณ 
7,000,000 บาท 

    

   8,000,000    7,000,000  เนื่องจาก                    
1. รายละเอียดของ
โครงการเปลี่ยนแปลง   
2. ขยายระยะเวลา
การด าเนินงานเป็น 2 
ปีงบประมาณ              
3. เพิ่มวงเงิน
งบประมาณ 

กองช่าง/
ส านักปลดั 

รวม  จ านวน    1   โครงการ       8,000,000 7,000,000     
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  ผ. 01 

บัญชีสรุปโครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
        

        

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      
 

          
 

  
 

  
      1.1  แผนงานการบริหารงานทั่งไป - - - - - - 1 8,000,000 1 7,000,000 2 15,000,000 

รวม - - - - - - 1     8,000,000  1 7,000,000 2  15,000,000  
รวมทั้งสิ้น - - - - - - 1 8,000,000 1 7,000,000 2 15,000,000 
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          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                              ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  -  2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป                   

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการก่อสร้างที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลย่านร ี
เพื่อก่อสร้างที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลยา่นร ี

ก่อสร้างที่ท าการองค์การบริหารสว่นต าบลย่านรี
ขนาด 2 ช้ัน กว้าง 26.30 เมตร ยาว 36.00 เมตร 
พร้อมเสาธง และปรับภูมิทัศน์ (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลย่านรีก าหนด) งบประมาณทั้งสิ้น 
15,000,000 บาท โดยการตั้งงบประมาณผูกพัน
ปีงบประมาณ 2564 เงินงบประมาณ 8,000,000 
บาท และปีงบประมาณ 2565 เงินงบประมาณ 
7,000,000 บาท 

      

8,000,000 7,000,000 ร้อยละ 100 ที่ท าการ 
อบต.ย่านรี มีความ
มั่นคง แข็งแรง 

ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลย่านร ี

กองช่าง/
ส านักปลดั 

รวม จ านวน  1  โครงการ       8,000,000 7,000,000       
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