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บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิน่ เทศบาลตำบลบึงสำโรง
(พ.ศ.2561 – 2565 )แก้ไข ครัง้ ที่ 2/2564
---------------------------------ตามที่กองช่างได้ขอแก้ ไขแผนพัฒ นาท้ องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เนื่องจากในช่ว งเดื อ น
กันยายน -ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบึงสำโรงและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างหนักส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะถนนที่ใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรและ
ถนนที่ใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบลเกิดความเสียหาย กองช่างได้สำรวจข้อมูลตามเส้นทางสัญจร
ดังกล่าวแล้วพบว่า ถนนที่ใช้สัญจรไปมาและถนนที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้าทางการเกษตรกับข้อมูลที่ปรากฎ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 รวมทั้งตรวจสอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
ฉบับ แก้ไขเพิ่ม เติ มหรือ เปลี่ ย นแปลง ครั้งที่ 1/2564 พบว่า แต่ โ ครงการที ่จ ะดำเนิน การปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563และ พ.ศ. 2564 เท่านี้น ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องในกรณีที่จะใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว จึง เสนอขอให้
มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อให้มีความสอดคล้องและเป็นไป
ตามหนังสือและระเบีย บที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนิน ในส่ว นที่
เกี่ยวข้องฯ
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บทนำ
1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็น แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนด วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรื อแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่
จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และขอรับงบประมาณ
สนับ สนุน จากหน่ว ยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
3. ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ
ดังนี้
1. กองงานต้นเรื่อง เสนอบันทึกพร้อมเหตุผลความจำเป็นในการขอแก้ไขแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น พร้องทั้งส่งเอกสารส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทำแผนฯ
2. ส่วนงานที่มีหน้าที่ในการจัด ทำแผน จัดทำเอกสารบันทึกข้อความพร้อมทั้งประกาศ
เสนอผู้บริหาร
3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา เห็นชอบให้มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วันและ แจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบ
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คำนำ
ตามทีเ่ ทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไป
แล้ว นั้น เนื่องจากในช่วงเดือนกันยายน -ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบึงสำโรงและ
พื้นที่ใกล้เคียงอย่างหนักส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะถนนที่ใช้
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรและถนนที่ใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบลเกิดความเสียหาย โดยกองช่าง
ได้สำรวจข้อมูลและเส้นทางดังกล่าวแล้วพบว่า ถนนที่ใช้สัญจรไปมาและถนนที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แต่ ข้อมูล
ที่จะดำเนินการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในกรณีที่จะใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว
จึงต้องมีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามหนังสือและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องฯ จึงมีความ
จำเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงสำโรง (พ.ศ.2561 – 2565 ) ครั้งที่ 2/2564 โดย
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 21
เทศบาลตำบลบึงสำโรง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 2/2564 ให้สำเร็จ
ลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้
เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ธันวาคม 2564

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ
1. บันทึกหลักการและเหตุผล
2. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. ขั้นตอนในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 การนำแผนพัฒนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
2.1 บัญชีโครงการ
2.1.1 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2564
2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ

1
2
2
2

3
4

1. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครัง้ ที่ 2 /2564
ยุทธศาสตร์

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหาร
จัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานสาธารณสุข
1.3แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

3

697,000

3

697,000

-

-

-

-

-

-

-

-

3

697,000

3

697,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)แก้ไข ครั้งที่ 2/2564
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ข้อความเดิม แก้ไข จากปี พ.ศ. 2564 เป็ น พ.ศ. 2565
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จุดเริม่ ต้นวัดบ้านโนนอุดม ลงดิน
5 โครงการปรับปรุง เพื่อให้
180,000
ถนนดินลูกรังสาย
บ้านโนนอุดม-ลำ
ห้วยหมากแดง
ม.8

ประชาชนได้ใช้
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

ลูกรังจุดที่ชำรัดเสียหาย รวม
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 612
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดอัด
แน่นความกว้างเฉลี่ย 4.00ม.ยาว
2,100 ม.หรือรวมพื้นที่เกรดปรับ
เกลี่ยบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า
8,400 ตารางเมตร (รายละเอียด
และรูปแบบตามทีเ่ ทศบาลตำบล
บึงสำโรงกำหนด)
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แบบ ผ.0๒

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
การสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินอีกทั้ง
ยังเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ทางอ้อม

ประชาชนได้ถนนที่
ใช้สัญจรขนถ่าย
สินค้ามีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ข้อความใหม่
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการปรับปรุง เพื่อให้
ถนนดินลูกรังสาย
บ้านโนนอุดม-ลำ
ห้วยหมากแดง
ม.8

ประชาชนได้ใช้
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จุดเริม่ ต้นวัดบ้านโนนอุดม ลงดิน
ลูกรังจุดที่ชำรัดเสียหาย รวม
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 612
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดอัด
แน่นความกว้างเฉลี่ย 4.00ม.ยาว
2,100 ม.หรือรวมพื้นที่เกรดปรับ
เกลี่ยบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า
8,400 ตารางเมตร (รายละเอียด
และรูปแบบตามทีเ่ ทศบาลตำบล
บึงสำโรงกำหนด)

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท)
(บาท) (บาท)
-
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ตัวชีว้ ดั
(KPI)

๒๕๖๕
(บาท)
180,000 ถนนที่ได้

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

ประชาชนได้ถนนที่
มาตรฐานและ
ใช้สัญจรขนถ่าย
การสัญจรได้
สินค้ามีความสะดวก
สะดวกปลอดภัย รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินอีกทั้ง
ยังเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ทางอ้อม

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ข้อความเดิมแก้ไข จากปี พ.ศ. 2563 เป็ น พ.ศ. 2565
ที่

โครงการ

56 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรังสายรอบ
หมู่บ้านโนนอุดม หมู่
ที่ 8 ต.บึงสำโรง
อ.แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้
ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนน
ที่ใช้สัญจร
อย่างสะดวก
และปลอดภัย

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ช่วงที่ 1 ถมดินกว้าง 4.50 ม. ยาว
145 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. รวม
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 626
ลบ.ม. - ลงลูกรังกว้าง 4.50 ม. ยาว
145 ม. หนาเฉลี่ย 0.12 ม. รวม
ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 125 ลบ.
ม. พร้อมบดอัดแน่น
ช่วงที่ 2 ลงลูกรังกว้าง 4.50 ม.
ยาว 49 ม. หนาเฉลี่ย 0.12 ม.
รวมปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 42
ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น
ช่วงที่ 3 ลงลูกรังกว้าง 5.00 ม.
ยาว 380 ม. หนาเฉลี่ย 0.12 ม.
รวมปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 364
ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

-6-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
339,000

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)
เทศบาลมีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ ๗๐
ขึ้นไป

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ประชาชน
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ข้อความใหม่
ที่

โครงการ

56 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรังสายรอบ
หมู่บ้านโนนอุดม หมู่
ที่ 8 ต.บึงสำโรง
อ.แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้
ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีถนน
ที่ใช้สัญจร
อย่างสะดวก
และปลอดภัย

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ช่วงที่ 1 ถมดินกว้าง 4.50 ม. ยาว
145 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. รวม
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 626
ลบ.ม. - ลงลูกรังกว้าง 4.50 ม. ยาว
145 ม. หนาเฉลี่ย 0.12 ม. รวม
ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 125 ลบ.
ม. พร้อมบดอัดแน่น
ช่วงที่ 2 ลงลูกรังกว้าง 4.50 ม.
ยาว 49 ม. หนาเฉลี่ย 0.12 ม.
รวมปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 42
ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น
ช่วงที่ 3 ลงลูกรังกว้าง 5.00 ม.
ยาว 380 ม. หนาเฉลี่ย 0.12 ม.
รวมปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 364
ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

-7-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

๒๕๖๔
(บาท)
-

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๕
(บาท)
339,000 เทศบาลมีถนน
สำหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ ๗๐
ขึ้นไป

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ประชาชน
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ข้อความเดิม แก้ไข จากปี พ.ศ. 2564 เป็ น พ.ศ. 2565
ที่
6

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการติดตั้ง
เพื่อใช้ในการ
ระบบสูบจ่ายน้ำ ผลิตน้ำประปา
บาดาลด้วยระบบ หมูบา้ น
โซล่าเซลบริเวณ
วัดบ้านหัวหนอง
ม.4

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โดยติดตั้งแผงโซล่าเซลขนาดไม่
น้อยกว่า 1,500 W. และเครื่อง
สูบน้ำบาดาลแบบซัมเมิรส์ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 แรง ท่อดูดขนาด2นิ้ว
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1ชุด
(รายละเอียดและรูปแบบรายการ
ตามที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนด)

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
178,000

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

เพื่อแก้ปัญหา
น้ำอุปโภคบริโภค

เพื่อแก้ปัญหาน้ำ
อุปโภค-บริโภค

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ข้อความใหม่
ที่
6

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการติดตั้ง
เพื่อใช้ในการ
ระบบสูบจ่ายน้ำ ผลิตน้ำประปา
บาดาลด้วยระบบ หมูบา้ น
โซล่าเซลบริเวณ
วัดบ้านหัวหนอง
ม.4

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โดยติดตั้งแผงโซล่าเซลขนาดไม่
น้อยกว่า 1,500 W. และเครื่อง
สูบน้ำบาดาลแบบซัมเมิรส์ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 แรง ท่อดูดขนาด2นิ้ว
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1ชุด
(รายละเอียดและรูปแบบรายการ
ตามที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนด)

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

-8-

งบประมาณ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔
(บาท) (บาท)
-

-

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

๒๕๖๕
(บาท)
178,000 เพื่อ
แก้ปัญหา
น้ำอุปโภคบริโภค

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั
เพื่อแก้ปัญหาน้ำ
อุปโภค-บริโภค

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

