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บัญชีการประสานโครงการพัฒนาที่เกนิศักยภาพ 
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

เพิ่มเติม ครัง้ที ่1                                                               
องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

พ.ศ.2566 - 2570 
 



 



 

บันทึกเหตุผลและความจ าเป็น 
การจัดท าบัญชีการประสานโครงการพัฒนาที่เกินศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดบงึกาฬ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
............................................................................ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)            
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่อันมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนเป็นส าคัญ ตลอดจน  เพ่ือใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างความผาสุก            
แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป นั้น 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับแจ้งจากเทศบาลต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด     
จังหวัดบึงกาฬ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม จึงมี
ความจ าเป็นในการเพ่ิมเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามระเบียบ กฎหมายต่อไป 

  การประสานโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาในระดับอ าเภอจัดให้มีการประชุมเพ่ือประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ าเภอแล้ว ให้ส่ง
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นหรือครุภัณฑ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัดประชุมเพ่ือพิจารณาน าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่เห็นสมควรหรือเป็นไปตามสถานะทางการเงินการคลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัดกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะจัดประชุมพร้อมกันหรือเป็นคณะประชุมเดียวกันก็ได้ตามเหตุแห่งความจ าเป็น 
  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอไม่อาจประชุมเพ่ือประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอ าเภอได้ เพราะมีเหตุแห่งความจ าเป็นหรือเพ่ือให้เกิดความเร็วต่อการพัฒนาท้องถิ่นในระดับ
จังหวัดเป็นองค์รวมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้โดยตรง คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดต้องประชุมเพ่ือพิจารณาน าเข้าเป็น
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่เห็นสมควรหรือเป็นไปตามสถานะทางการเงินการคลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจะประชุมร่วมกันหรือเป็นองค์ประชุมเดียวกันก็ได้ตาม
เหตุแห่งความจ าเป็น 
  กรณีโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใดไม่เป็นอ านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่
ต้องน ามาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จึงได้เพ่ิมเติมโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บึงกาฬ 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

พฤษภาคม 2565 



ผ 02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากห้วยหิน 
บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต าบลโนนศิลา ถึง 
สามแยกบ้านชัยพร หมู่ที่ 12 ต าบลโนนศิลา
 อ าเภอปากคาด

เพื่อความสะดวกของประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

15,000,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวกมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้เส้นทาง
คมนาคมสัญจร ไปมา

อบต.โนนศิลา

2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต
จากบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9 ต าบลโนนศิลา
 ถึง บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 10       
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด

เพื่อความสะดวกของประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน แอสฟัลติกส์
คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

6,000,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวกมากขึ้น

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร

อบต.โนนศิลา

3 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม(บล็อคคอน
เวิร์ส) ข้ามล าห้วยเขียง บ้านโนนทรายทอง 
หมู่ที่ 10 ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด

เพื่อรองรับระบบการระบายน้ า
และใช้ในการเดินข้ามล าห้วย

ท่อลอดเหล่ียม (บล็อคคอนเวิร์ส)
 ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 10 
เมตรสูง 2.50 เมตร

5,000,000 มีท่อเหล่ียมที่ได้
มาตรฐาน

มีที่ระบายน้ าได้สะดวก
ประชาชนได้ใช้ในการ
สัญจรและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต

อบต.โนนศิลา

4 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วยอังฮ้า 
บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 7 ต าบลโนนศิลา ถึง
บ้านโนนก่อ หมูที่ 6 ทต.ปากคาด       
อ าเภอปากคาด

เพื่อความสะดวกของประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างสะพาน ขนาดกว้าง 7 
เมตร ยาว 15 เมตร

10,000,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวกมากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคมสัญจร 
ไปมา

อบต.โนนศิลา

รวม  4 โครงการ 15,000,000 6,000,000 5,000,000 10,000,000

หน้า 1

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส าหรับประสานแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) 

                                   รายละเอียดโครงการ        
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  ๒๕66  ถึง  พ.ศ.  ๒๕70)

    ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 อ าเภอปากคาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

จะขอประสาน


