
 

 

ประกาศเทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

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

  ดวยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ ไดดําเนินการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓           

ตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง     

สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๐ วรรค ๔ และใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศ

ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๐ วรรค ๔ และขอ ๒๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย      

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)              

พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ ่มเติม ฉบับที ่ ๔ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ  

  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันที ่๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

    (นายธนเสฏฐ ชัยสงครามธนทัต) 

    นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ 

 



                                          

 

๑ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 
 

ยุทศาสตร ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕ รวม ๕ ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

๑.๑ แผนงานการศึกษา 
 

- 

 

- - - ๓ ๒๔๔,๐๐๐ ๓ ๒๔๔,๐๐๐ ๓ ๒๔๔,๐๐๐ ๙ ๗๓๒,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - - - - ๓ ๒๔๔,๐๐๐ ๓ ๒๔๔,๐๐๐ ๓ ๒๔๔,๐๐๐ ๙ ๗๓๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 

 



                                          

 

 

๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ พัฒนาทุนมนุษย ลดความเหลื่อมลํ้า สรางสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

   แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๑. คาใชจายในการสราง

ภูมิคุมกันยาเสพติด

เด็กและเยาวชนนอก

สถานศึกษา 

เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันดาน

ยาเสพติดใหกับเด็กและ

เยาวชนนอกสถานศึกษา

ภายในเขตเทศบาลเมือง 

กุฉินารายณ 

เด็กและเยาวชน  

ไมตํ่ากวา ๑๐๐ คน 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนเด็กและ

เยาวชนที่เสพยา

เสพตดิลดลง 

- เด็กและเยาวชน

หางไกลจากยาเสพติด 

ครอบครัวและชุมชน 

อยูอยางมีความสุข 

กอง

การศึกษา 

๒. โครงการอบรมสัมมนา 

“การจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

ตามกฎกระทรวงการ

- เพื่อใหโรงเรียนเทศบาล

เมืองกุฉินารายณดําเนนิการ

จัดใหมีระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

ครูโรงเรียนเทศบาล 

เมืองกุฉินารายณ 

ระดับสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน จํานวน ๓ คน 

- - ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ มีการประกัน

คุณภาพ

การศึกษาภายใน

สถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

- ครรูะดับสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานไดรับการ

พัฒนาและเขาใจระบบ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

กอง

การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 

 



                                          

ประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

๓ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๓. โครงการอบรมสัมมนา 

“การจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาปฐมวัยของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ตากฎกระทรวง

การประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” 

- เพื่อใหโรงเรียนเทศบาล

เมืองกุฉินารายณ 

ดําเนินการจัดใหมีระบบ

ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาปฐมวัย 

ครโูรงเรียนเทศบาลเมือง

กุฉินารายณ ระดบั

สถานศึกษาปฐมวัย 

จํานวน ๒ คน 

- - ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ มีการประกัน

คุณภาพ

การศึกษาภายใน

สถานศึกษา

ปฐมวัย 

- ครรูะดับ

สถานศึกษาปฐมวัย 

ไดรับการพัฒนาและ

เขาใจระบบประกนั

คุณภาพการศึกษา 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

 

 


