
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

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

  ดวยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ ไดดําเนินการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒           

ตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง     

สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๙ วรรค ๒ และใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศ

ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙ และขอ ๒๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส วนทองถ ิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมแกไขเพิ ่มเติมถ ึง (ฉบับที ่  ๓)              

พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ ่มเติม ฉบับที ่ ๓ ประจําป

งบประมาณ 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 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

รวมถึงแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนการดําเนินงาน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่น

เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงิน

สะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่

กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 

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

มิถุนายน ๒๕๖๒ และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม จนถึง ฉบับที่ ๒ เมื่อ

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ไปแลวนั้น แตการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร 

และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนั้น เทศบาลเมืองกุฉินารายณจึงมีความจําเปนจะตองจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยดําเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๖๑ ขอ ๙  วรรค ๒ ความวา 

 “ขอ ๒๒ เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม

พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม   

 เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวใหผูบริหาร

ทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช ” 

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

 
      ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม 

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่

คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๑. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 

คสล. สายบัวขาว – โพนทอง 

ซอย ๓ หมูที่ ๒  

 

- เพื่อระบาย

นํ้าเสียออก

จากชุมชน 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๑๖ ม. ลึก ๐.๓๕ ม.  

ยาว ๑๗๔.๐๐ ม. งานวางทอ คสล. ขนาด Ø 

๐.๔๐ ม.ยาว ๗๐.๐๐ ม. พรอมบอพักขนาด 

๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จํานวน ๔ บอ, งานวางทอ 

คสล. ขนาด Ø  ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. 

พรอมบอพักขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม.      

จํานวน ๘ บอ และระบบธนาคารนํ้าใตดิน       

๑ บอ ตามแบบเทศบาลกําหนด  

 

- ๕๐๐,๐๐๐ -   - - ความยาวของราง

ระบายนํ้า คสล. และ

ระบบธนาคารนํ้าใตดิน 

ที่สรางเสร็จ 

ไมมีนํ้าเสีย

กักขังใน

ชุมชน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
๒ 



 

 

-๔- 

 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

            ๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๑. โครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับกฎหมายจราจร

และการขับขี่อยางปลอดภยั 

สถานีตํารวจภูธรกุฉิ

นารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 

 

- เพื่อเสริมสรางวินัยจราจร

ใหกับนักเรียนและเยาวชน 

- เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี

ความรู ความเขาใจใน

กฎหมายจราจรและสามารถ

นําความรูที่ไดไปแนะนําใหแก

บุคคลในครอบครัวใหปฏิบตัิ

อยางถูกตอง 

- เพื่อใหผูเขารับการอบรม มี

สวนรวมในการลดปญหา

จราจร 

- นักเรียนและเยาวชนใน

สถานศึกษาในเขตพื้นท่ี       

อําเภอกุฉินารายณ                    

จํานวน ๑๐๐ คน 

 

- - ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ปญหาจราจร

ลดลง รอยละ 

๖๐ 

– ทําใหผูผานการ

ฝกอบรมมีวินัยและ

เคารพกฎหมาย

และมีความรู  

ความเขาใจ

กฎหมายจราจรดี

ขึ้น สามารนํา

ความรูที่ไดไป

แนะนําแกบุคคล

อื่นหรือผูฝาฝนกฎ

จราจร และมีสวน

รวมในการชวยลด

ปญหาจราจร 

สํานักปลดั 

(งานปองกันฯ) 

 


