
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

.................................... 

  ดวยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ ไดดําเนินการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒         

ตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง     

สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๐ วรรค ๒ และใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศ

ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช  

  อาศ ั ยอ ํ านาจตามความในข อ ๑๐ วรรค ๒ และ ๓ และข อ ๒๔ แห  งระเบ ียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมแกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)   พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันที ่๑๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

    (นายธนเสฏฐ ชัยสงครามธนทัต) 

    นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ 



เหตุผลความจําเปน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

รวมถึงแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนการดําเนินงาน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่น

เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม

ในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว

ในแผนพัฒนาทองถิ่น 

 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ และการประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ เมื่อ

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ไปแลวนั้น แตการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร 

และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ซึ่งบางโครงการที่บรรจุไวมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดหรืองบประมาณเพื่อใหเปนไปตามสถานการณปจจุบัน ดังนั ้น เทศบาลเมืองกุฉินารายณจึง

จําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๐ วรรค ๒ และ ๓ ความวา  

 “ขอ ๒๒/๑ เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอํานาจของ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

 เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให

ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต

วันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช” 

  

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม 

  ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 
๑. โครงการกอสราง

ถนน คสล. ภายใน

ศาลเจาปูบัวขาว    

หมูที่ ๙ 

เพื่อให

ประชาชนสัญจร

ไปมาไดอยาง

สะดวก 

- ชวงท่ี ๑ ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๗.๐๐ ม. หนา 

๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตไมนอยกวา ๓๔๕.๐๐ ตร.ม.  

พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๓๖๕๗๐,๑๐๔.๐๕๐๕๔๘ 

พิกัดสิ้นสดุ ๑๖.๕๓๖๗๐๑,๑๐๔.๐๔๙๙๒๔ 

- ชวงท่ี ๒ ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๔.๐๐ ม. หนา 

๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตไมนอยกวา ๔๗๐.๐๐ ตร.ม. 

พรอมไหลทางลูกรังขางละ ๐.๑๕ ม. และผิวจราจรกวาง 

๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ีไมนอย

กวา ๓๐.๐๐ ตร.ม. พรอมไหลทางลูกรังขางละ ๐.๐๕ ม. 

งานทอ คสล.   ฃนาด ๐.๔๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. พรอม

บอพัก ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. จํานวน ๓ บอ                                     

ตามแบบเทศบาลกําหนด  

พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๓๗๔๔๙,๑๐๔.๐๕๐๖๕๐ 

พิกัดสิ้นสดุ ๑๖.๕๓๖๕๙๓,๑๐๔.๐๕๐๔๐๔ 

๒๑๐,๐๐๐ ๓๑๙,๐๐๐ - - - ความยาวของ

ถนน คสล. ที่

สรางเสร็จ 

มีถนนท่ีมั่นคง

แข็งแรงการ

สัญจรไปมา

สะดวก 

กองชาง 

แผนเดิม 

(แผนฯ ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา ๔๙      

ขอ ๒๑) 

- ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

หรือพื้นท่ีคอนกรีตไมนอยกวา ๓๔๕.๐๐ ตร.ม. 

ตามแบบเทศบาลกําหนด 

๒๑๐,๐๐๐ - -  -   

แบบ ผ.๐๒ ๒ 



 

 

-๓-                                                                                                                             

          ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 ๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๑. โครงการจดัหาครู

พิเศษ 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

- จํานวน  ๑  คน - 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

จํานวนครพูิเศษ

ที่จัดหา 

เด็กนักเรยีนไดรับ

การเรยีนรูอยาง

หลากหลายและ

ทันเหตุการณ 

กอง

การศึกษา 

แผนเดิม 

โครงการจดัหาครูสอนพิเศษ 

(แผนฯ ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา ๗๗ ขอ ๘) 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

   

๒. โครงการกอสราง

ศาลาธรรมสังเวช   

วัดบุณฑริกาวาส   

หมูที่ ๒ และหมูท่ี ๙ 

- เพื่อเปนสถานท่ีรองรับประชาชน

ที่มารวมงานฌาปนกจิศพ 

- เพื่อเปนสถานท่ีประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาในโอกาสตางๆ 

- เพื่อเปนสถานท่ีประชุมและทํา

กิจกรรมตางๆ ของชุมชน 

- เพื่อใหเปนสถานที่สาธารณะ

ประโยชนสําหรับหนวยงานของรัฐ 

และประชาชนทั่วไป 

- ศาลาธรรมสังเวช     

๑ แหง 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ศาลาธรรมสังเวช

ที่กอสราง     

แลวเสร็จ 

- มีสถานท่ีรองรับ

ประชาชนที่มา

รวมงานฌาปนกิจ

ศพอยางเพียงพอ 

- มีสถานท่ีจัด

ประชุม และ

กิจกรรมตางๆ  

ทางศาสนา 

กอง

การศึกษา 

แผนเดิม 

 (แผนฯ ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา ๑๐๗ ขอ ๘) 

  ๑๐๐,๐๐๐      

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


