


 
 

บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ครั้งที่ 3/2564 

อนุมัติเม่ือวันที่  30 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน งบอนุมัติ 
ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข 

เหตุผล 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน  1.1    
    อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

300,000 ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม
บ้านสระแก้ว  ตั้งไว้ 
300,000.-บาท ปีงบประมาณ 
2564 หน้า 5 ข้อ 10 แก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ครั้งที่ 
4/2563  

ปรับปรุงต่อเติมศาลาพักญาติวัดป่า
สระแก้ววราราม บ้านสระแก้ว  ตั้งไว้ 
300,000.-บาท ปีงบประมาณ 2564 

1.  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
2. เพื่อเป็นสถานที่สาธารณประโยชน์
ของชุมชนทีใ่ช้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1  
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน  1.1    
    อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

345,320 ก่อสร้างถนน คสล. จากถนน
ทางหลวง ถึงฝายน้ าล้นห้วยโป่ง 
บ้านดงสว่าง  หน้า 58 ข้อ 34 
ปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 
345,320.- บาท 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดงสว่าง ถึง
บ้านสระแก้ว ปีงบประมาณ 2565 ตั้งไว้  
300,000.-บาท  

1.  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
2. เพือ่การคมนาคมที่สะดวกสบายแก่
ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านและใกล้เคียง 
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บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ครั้งที่ 3/2564 

อนุมัติเมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน งบอนุมัติ 
ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข 

เหตุผล 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 1  
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน  1.1    
    อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

97,000 ก่อสร้างถนน คสล.ข้าง
ร้านอาหารแสงอรุณ  บ้านดอน
กลาง หน้า 55 ข้อ 27 
ปีงบประมาณ 2563 ต้ังไว้ 
97,000.-บาท  

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสงอรุณ(เก่า) 
บ้านดอนกลาง ปีงบประมาณ 2565 ตั้ง
ไว้ 119,000.-บาท 

1.  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
2. เพือ่การคมนาคมที่สะดวกและมี
ถนนที่ได้มาตรฐานขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 1  
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน  1.1    
    อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

760,410 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ส าเร็จรูปพร้อมฝาปิด คสล. 
จากหน้าบ้านนางปัจจา กุโพธิ์ 
ถึงคลองส่งน้ า  บ้านโพธิ์หมาก
แข้ง หน้า 111 ข้อ 95 
ปีงบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 
760,410.- บาท 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก
จากบ้านนางปัจจา  กุโพธิ์ ถึงคลองส่งน้ า 
บ้านโพธิ์หมากแข้ง  ปีงบประมาณ 2565 
ตั้งไว้ 498,000.-บาท 

1.  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณ
ถนนและบ้านเรือนประชาชน 
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บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ครั้งที่ 3/2564 
อนุมัติเม่ือวันที่  30 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน งบอนุมัติ 
ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข 

เหตุผล 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 1  
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน  1.1    
    อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

100,000 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขง
หลง  หน้า 145 ข้อ 1 
ปีงบประมาณ 2564  ตั้งไว้  
100,000.-บาท 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ)  ปีงบประมาณ 2564  ตั้งไว้  
200,000.-บาท 

1.  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 
2. เพื่อให้กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณมีห้องท างานที่เป็น
เอกเทศเฉพาะกอง 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 1  
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน  1.1    
    อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

750,825 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูป
พร้อมฝาปิด  คสล. จากข้าง
บ้านนายลาน  ลาโพธิ์  ถึงทุ่งนา 
บ้านดอนกลาง  หน้า 120 ข้อ 
123 ปีงบประมาณ 2564 ตั้ง
ไว้ 750,825.-บาท 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
จากข้างบ้านนายลาน  ลาโพธิ์ ถึงทุ่งนาบ้าน
ดอนกลาง ปีงบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 
300,000.-บาท 

1.  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณ
ถนนและบ้านเรือนประชาชน 
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บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ครั้งที่ 3/2564 
อนุมัติเม่ือวันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน งบอนุมัติ 
ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข 

เหตุผล 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 1  
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน  1.1    
    อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

268,380 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูป
พร้อมฝาปิด  คสล. ข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสว่าง 
หน้า 103 ข้อ 71 
ปีงบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 
268,380.-บาท 
 

ก่อสร้งท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก จาก
ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสว่าง 
ปีงบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 300,000.-
บาท 

1.  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณ
ถนนและบ้านเรือนประชาชน 

8. ยุทธศาสตร์ที่ 1  
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน  1.1    
    อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

200,000 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างเทศบาลต าบล
บึงโขงหลง หน้า 210 ข้อ 4 
ปีงบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 
100,000.-บาท  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างเทศบาลต าบลบึงโขงหลง 
ปีงบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 666,500.-
บาท  
 

1.  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 
2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของเทศบาลให้มีสภาพที่ใช้
งานได้ดีและมีมาตรฐานขึ้น 
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บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ครั้งที่ 3/2564 

อนุมัติเม่ือวันที่   30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ 

ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน งบอนุมัติ 
ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข 

เหตุผล 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

9. ยุทธศาสตร์ที่ 2  
    การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  2.2    
    การศึกษา 
 

200,000 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศกึษาค่าใช้จ่าย
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ หน้า 170 ข้อ 
8 ปีงบประมาณ 2564 ตั้งไว้ 
200,000.-บาท 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนอาคารประกอบ  ปีงบประมาณ 
2564  ตั้งไว้ 300,000.-บาท 
 

1.  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาสถานที่ประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพียงพอต่อ
เด็กนักเรียน 
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